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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.

Du er valgtaperen
Resultatet er sikkert, til tross for at 
denne avisen går i trykken før valgur-
nene stenger. Som student er du valgets 
taper i Trondheim. Studentene utgjør 
nærmere en sjettedel av den stemme-
berettigede befolkningen i Trondheim, 

men fordi tre av fire velger å stemme hjemme 
ender du i realiteten opp i en marginalisert og 
uattraktiv velgergruppe for politikerne. 

Trondheims studenter har lenge vært lett 
bytte for politikernes festtaler. Selv det avslut-
tende valgkampmøtet på Samfundet var lite 
annet enn en mulighet for politikerne til å rose 
studentene og love det som allerede har vært 
lovet gjennom et halvt årtier, da brorparten 
allerede hadde avlagt sine stemmer i forhånds-
valget som allerede var avsluttet. Den komiske 
timingen for debatten illustrerte godt forholdet 
mellom studenter og politikere i Trondheim. 

Verre blir det av at du også er uattraktiv fordi 
du som student er del av en flyktig valgruppe. 
Studenttilværelsen er et relativt kort opphold 
i det lange livsløpet. Tanker som «Du skal jo 
ikke være student for alltid» kan lett flytte 
både egen stemmegivning og politkerenes 
oppmerksomhet. Refleksjoner rundt at denne 
relativt korte tidsperioden likevel er både 
uhyre viktig og avgjørende, både for deg selv 
og for samfunnet, er det ikke rom for i det poli-
tiske sirkuset. Derimot åpner det for at man 
kan slippe unna med å love elleve månders 
studiestøtte år etter år, da du uansett bytter 
ut gruppen som skal holde deg ansvarlig for 
brutte løfter over en femårsperiode. 

Hadde det ikke vært for studentpoli-
kernes lobbyvirksomhet og evne til felles 
front uttad ville det sett enda styggere ut for 
Trondheims studenter. Valgkampens lyspunkt 
ble en felles politikeravtale drevet frem av 
studentrepresentatene ved alle de store utdan-
ningsinstitusjonene. Faren er likevel reel for at 
også denne avtalen kan ende opp som enda 
en festtale.

Fylt med de beste intensjoner og fulgt opp 
med de mest difuse forpliktelser. 

I årets valgkampen var du verdt brøkdelen 
av en pensjonist eller småbarnsmor for politi-
kere på velgerjakt. Det kommer godt til syne 
i hvilke saker politkerene ønsker å snakke om 
i denne utgavens hovedreportasje, og det vil 
være like synlig når seierherrene nå skal gjøre 
sine proriteringer.
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Ved SiTs student-
byer blir beboerne 
kollektivt bøtelagt for 
manglende renhold. 
Jurister hevder prak-
sisen strider mot 
husleieloven.
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Akademisk 
Radioklubb dro til 
Nord-Trøndelag for 
å få kontakt med 
omverdenen.

Den svenske 
kunstneren Håkki 
tar ett oppgjør med 
høykulturen.
Selv leser han heller 
Biltemakatalogen 
enn å begi seg ut 
på Tolstoj
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og mangelen på lesesaler blir nevnt som en av årsa-
kene til dette. Det er forståelig at universitetet nå 
ønsker å finne en snarlig løsning på problemet, men 
dette må ha vært en situasjon de også var klar over 
da leiekontrakten ble skrevet. Det er ingen tvil om at 
psykologistudentene fortjener et bedre og mer verdig 
studietilbud, men er det riktig at dette skal gå på 
bekostning av et velferdstilbud som benyttes av 2500 
andre studenter?

Svaret er et høyt og tydelig «nei». Man vil aldri 
klare å yte optimalt som menneske om man ikke har 
et visst nivå av trivsel og livskvalitet. Det være seg 
som student, i arbeid eller i privatlivet. De færreste 
av oss går til en svett lesesal for trivselens skyld. Da 
oppsøker man heller kantina, kulturelle tilbud eller 
andre sosiale arenaer, som for eksempel et idretts-
senter. Forskning viser dessuten at personer som trener 
i arbeidstiden yter bedre enn de som ikke gjør det, og 
det er ingen grunn til å tro at ikke dette også gjelder 
for studenter. Et godt studietilbud er viktig, men det 
er et tilfredsstillende velferdstilbud også.

Derfor burde man heller bruke tiden på å lete etter 
alternative og bedre løsninger, enn å sette to så viktige 
saker som kvalitet på studie- og velferdstilbud opp 
mot hverandre. UiB vil bruke ti millioner kroner på 
å kjøpe ut treningssenteret, og legge ned et velferds-
tilbud. Kanskje kunne de brukt pengene på å skaffe 
til veie nye lokaler for lesesaler et annet sted? Det 
burde være mulig å utnytte eksisterende bygnings-
masse bedre uten å la det gå ut over noe som betyr så 
mye for så mange. Finnes det virkelig ingen lagerlo-
kaler hvor det oppholder seg færre studenter?

En annen side av saken er at også mange av psyko-
logistudentene benytter seg av treningssenterets 
fasiliteter. Flere av dem har uttalt i kommentarfeltet 
på Bergens Tidende og studentavisa Studvests nett-
sider at selv om de ønsker flere lesesaler, har det aldri 
vært deres intensjon at det skulle gå ut over velferds-
tilbudet. De har tydeligvis sett noe som har gått UiB 
hus forbi. 

Velferd og læring er i praksis to sider av samme 
sak. Det er fullt mulig å gjøre som Ole Brumm og 
si: «Ja takk, begge deler». Studentsamskipnadene 
og utdanningsinstitusjonene er gjensidig avhengige 
av hverandre i arbeidet med å oppnå et best mulig 
studentmiljø. Mitt råd til UiB er å fjerne skylappene 
og få øynene opp for hva som er studentenes beste.

Det nye idrettsanlegget i Dødens dal vil sannsyn-
ligvis bli lagt ned innen få år, grunnet utbygging av 
NTNU. Dette er konturene av en potensiell konflikt. 
Ikke en konflikt mellom universitetet og samskip-
naden som ansvarlige for idrettsanlegget, men en 
ideologisk konflikt mellom velferdstilbud og studie-
tilbud. Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) og 
NTNU samarbeider heldigvis godt på dette området. 
Det samme kan derimot ikke sies om Universitet i 
Bergen (UiB) og samskipnaden der.

Der er konflikten både langt mer konkret og 
prekær. Et av treningsentrene til Studentsamskipnaden 
i Bergen (SiB) har de siste månedene vært gjenstand 
for heftig debatt. Universitetet i vestlandshovedstaden 
ønsker nå å legge ned senteret for å ta i bruk lokalene 
som sårt etterlengtede leseplasser for psykologistu-
denter. Samtidig utgjør brukerne av treningstilbudet 
en tredjedel av alle studentene som benytter seg av 
SiBs treningssentre i Bergen sentrum. Studentene ved 
Det psykologiske fakultet ved UiB har gjennom flere 
år scoret svært lavt på læringsmiljøundersøkelser, 

Ingen grunn til konflikt
Når man stiller to goder opp mot hverandre, opplever man gjerne at begge er så viktige at det blir 

umulig å velge. Kan utdanningsinstitusjonene, samskipnadene og studentene lære noe av Ole Brumm?

De færreste av oss går til en svett 
lesesal for trivselens skyld.

Benedicte Midthaug Torsvik
Nyhetsjournalist

KOMMENTar
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Uenighet i Studenttinget
Studenttingsmedlem og formann Morten Olimb i 
Høyres Studenterforbund reagerer på at hans egen 
leder, Per Martin Sandtrøen i Studenttinget, advarer 
studenter mot å stemme på Fremskrittspartiet.

– Sandtrøen er tillitsvalgt for alle studentene på 
NTNU, og det er merkelig at han går ut på denne 
måten og fraråder noen å stemme på ett bestemt 
politisk parti, sier Olimb til Universitetsavisa.

Sandtrøens uttalelse kom i anledning signe-
ringen av en tverrpolitisk avtale, hvor representanter 
fra de politiske partiene lovet å kjempe for en 
rekke studentpolitiske saker. Fremskrittspartiet 
var det eneste partiet som ikke signerte avtalen.

 
hendt:

UD FOr

25 år SIDEN
– Barn 
er noe 
foreldre får, 
men som 
mannen 
glemmer 
når en har 
dem. Barn 
er moderne 

å vise frem, men tiden sammen 
med dem prioriteres etter bilen, 
overtid på jobben og idrett. 
For de fleste fedre er barna en 
uopplevd ressurs. Det gjør at 
problemer med barnehage-
plasser og skoleveier ikke når 
opp som prioriterte områder 
hos mannen, men overlates til 
kona.

75 år SIDEN
Her kan 
svares 
med å 
henvise til 
Frankrike. 
Skolen er 
helt fri for 
«kristen-
domsun-

dervisning». Derimot har de 
morallære som fag. Barn er 
meget logiske, og det er meget 
lettere å få dem til å forstå, når 
vi forklarer dem at de skal gjøre 
en ting fordi den i sig selv er 
god, enn når vi forteller dem 
at denne ubestemte «Gud» 
har sagt at det skal være sånn. 
Skolen i Frankrike har vært re-
ligionsfri i snart en mannsalder, 
og intet tyder på at den 
mangler noe moralsk grunnlag 
å bygge på.

10 år SIDEN
– Det bør 
være slik at 
leger kan 
si penis, 
vagina, 
kukk og 
fitte uten 
å rødme, 

sier Maren Rose Melz, leder av 
Sexologigruppa i Trondheim, 
som nettopp har staret opp 
på Dragvoll. – Eller et hvilket 
som helst annet ord de velger å 
bruke, legger hun til. 
Maren rødmer ikke, ikke i 
det hele tatt. For de som er 
usikre; sexologi er læren om 
  menneskers seksualitet. 

«– Alle som vil stemme, får stemme.»
Informasjonsleder Kjetil Bjørnsrud for valget i Oslo ønsket ikke å hindre 70 000 demente 

med stemmerett fra å gå til valgurnene.

Elektronisk bokbad
Som det første universitetet i Norge skal Univer-
sitetet i Tromsø (UiT) satse på elektroniske bøker 
i stedet for papirbøker. Universitetsbiblioteket vil 
nå kjøpe den elektroniske utgaven av en bok fram-
for en trykt utgave når dette er mulig. Universitetet 
har med sine omtrent 500 000 eksemplarer allerede 
den største e-boksamligen av samtlige biblioteker i 
Norge.

– E-bøker har mange fordeler som gjør at vi nå 
velger å satse stort på dette formatet. De er enkle å 
formidle og forvalte. Trenden hos våre brukere og i 
markedet tilsier at e-bøker blir dominerende i aka-
demisk sektor, sier biblioteksdirektør Helge Salvesen 
til UiTs egen nettavis, Tromsøflaket.

Han forklarer overgangen med at både studenter 
og ansatte ønsker bøker og informasjon kjapt og til-
gjengelig. Med de elektroniske kopiene vil bøkene 
aldri være utlånte, og tilgjengelige hele døgnet.

For få søkere
Høgskolenes lærerutdanninger i hele Norge sliter med å 
tiltrekke seg kvalifiserte søkere. rundt 35 prosent av årets 
søkere var ikke kvalifiserte for opptak til lærerutdannin-
gen, viser tall fra Samordna opptak 2011.

Verst er tilstanden ved Samisk Høgskole i Kautokeino. 
Der måtte rektor Jelena Porsanger legge ned den nye stu-
dietilbudet «samisk grunnskolelærerutdanning for 5. til 
10. trinn».

– Vi fikk rett og slett ikke nok kvalifiserte søkere, fortel-
ler hun til fagbladet Forskerforum.

av de 22 søkerne til dette studiet var bare fire av dem 
kvalifiserte for en plass ved den lille høgskolen, som totalt 
har rundt 270 registrete studenter. 

...år er alderen på Norges eldste 
universitet. Universitetet i Oslo 
feiret sitt jubileum 2. september. 

Hardere BI-krav
Ved Handelshøyskolen BI vil det fra og med høsten 2012 
bli vanskeligere å komme inn på samtlige masterstudier. 
Handelshøyskolen vil kreve et karaktersnitt på B for at 
studentene skal få gå videre til masterutdanningen.

rektor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI 
håper de økte kravene er et signal både til næringslivet 
og studentene.

– Like opptakskrav på de ulike masterstudiene vil tyde-
liggjøre for næringslivet hva de kan vente seg av våre 
masterstudenter, sier rektoren i en pressemelding.

I dag kan man på enkelte studier komme inn på 
masterstudiet med et karaktersnitt på C. Ved å heve alle 
opptakskravene til karakteren B ønsker handelshøyskolen 
å forhindre at arbeidsgivere får inntrykk av at noen studier 
er hardere enn andre.

Dette har 

Foto: Eirik Helle Riise

200...
Økumenisk markering
I anledning markeringen av at det på søndag 
11. september var ti år siden terrorangrepene på 
World Trade Center, inviterte studentmenigheten 
i Trondheim sin muslimske ekvivalent, Muslim 
Student association in Trondheim, til en gudstje-
neste i Nidarosdomen.

Formålet med sammenkomsten var å «vise at alle 
mennesker, uansett tro kan leve sammen i fredsomme-
lighet, og stå sammen mot terrorisme og stereotyper», 
heter det i en pressemelding fra studentmenigheten.

De ønsket å formidle et budskap om at muslimer 
generelt ikke kan lastes for terrorangrepene i New 
York, på samme måte som kristne ikke kan lastes 
for anders Behring Breivik sine handlinger, selv om 
han er kristen.
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KOMMENTar

Ida Nord  
Holmer
Nyhetsjournalist

SiT skyter seg selv i foten når de 
bøtelegger leietakerne sine på ulovlig 
vis. Samskipnaden er ment å være 
en organisasjon for studentene. De 
lever ikke opp til denne rollen når de 
lopper studenter for penger de ikke 
har krav på. 

Organisasjonen som huser til 
sammen 4000 studenter hevder 
å ha som mål å gi leietakerne et 
trygt bomiljø. Jeg bor selv på Berg 
studentby, og valgte å bo i en av 
samskipnadens studentbyer nettopp 
for å sikre meg en trygg kontrakt 
og gode vilkår. Nå hevder både 
Forbrukerrådet, Leieboerforeningen 
og Jushjelpa at denne kontrakten er 
full av lovbrudd. Tydeligvis er ikke SiT 
noe bedre enn de verste hushaiene 
i Trondheim. Hvem skal studentene 
stole på i et kynisk boligmarked når 
ikke engang organisasjonen som selv 
hevder å være «styrt av studentene» 
er redelig?

SiT er svært nøye med å opplyse 
om husleieloven på nettsidene sine. 
Der oppfordrer de studenter til å 
etablere gode og skriftlige kontrakter, 
nettopp for at vi som leietakere skal 
sikre rettighetene våre. Har ikke SiT 
selv lest godt nok gjennom regel-
verket før de pålegger beboerne sine 
urimelige bøter? Det er ironisk at de 
som er så opptatt av husleierloven, 
tilsynelatende bryter den selv. 

Førsteårsstudenter velger ofte å 
bo i samskipnadens studentbyer. De 
flytter gjerne hjemmefra for første 
gang, og er ikke kjent med huslei-
elover og kontrakter. Dette gjør dem 
til lette bytter for erfarne utleiere. 
Når de da blir bøtelagt er mange rett 
og slett ikke klare over det faktiske 
regelverket. Det er SiT som bryter 
loven, ikke studentene som bryter 
kontrakten. 

På SiT sine hjemmesider skriver de 
videre at «[Vi] driver alle de tjenes-
tene en student trenger for å gjøre 
studietiden så problemfri og effektiv 
som mulig.» Jeg kjenner ingen 
studenter som synes det er uproble-
matisk å bli bøtelagt tusen kroner for 
noe de ikke har gjort. 

Ifølge Jushjelpa kan studenter som 
allerede har betalt slike gebyrer til SiT, 
kreve hele summen tilbakebetalt med 
renter. Vi får se hvor uproblematisk 
SiT synes det er. 

Hushaiene
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Tvinges til å betale for andres rot
Forbrukerrådet, Leieboerforeningen og Jushjelpa 
mener Studentsamskipnaden i Trondheim bryter 
husleieloven.  Samskipnaden nekter.

Dersom Studentsamskipnaden i 
Trondheim (SiT) ikke er fornøyd 
med rengjøringen til sine leieboere, 
krever de tusen kroner i gebyr fra alle i 
leiligheten det gjelder. Student Håvard 
Bergo er en av de som i år ble bøte-
lagt av SiT.

– I slutten av juli fikk jeg plutselig 
krav om å betale tusen kroner. Da 
hadde jeg allerede vært hjemme i en 
måned, sier han.

Gebyret ble sendt ut til Bergo og 
tre av hans medboere, til tross for at 
bare én av dem hadde bodd der over 
sommeren. Bergos nabo åse Sørgaard 
har ingen problemer med å innrømme 
at det var hun som sto bak rotet.

– Jeg bodde der hele sommeren, og 
det var skittent. Man vasker jo ikke 
rent hver dag når man bor der. Det 
har ingen tid til, sier hun.

Nekter å betale
Bergo reagerer på at han blir stilt 
ansvarlig for andres manglende 
rengjøring, og har vært i kontakt med 
SiT flere ganger for å få gebyret frafalt.

– Jeg har gang på gang prøvd 
å få svar på hvorfor jeg skal stilles 
ansvarlig for andres tilskitning, og om 
de i det hele tatt har lov til å bedrive 
denne praksisen, men det virker ikke 

som de hører på argumentene mine, 
sier han. 

Ifølge flere juridiske instanser 
Under Dusken har vært i kontakt med, 
er hele ordningen ulovlig. I husleie-
loven står det tydelig at utleier ikke 
kan kreve økonomisk kompensasjon 
for manglende rengjøring mens leie-
taker fortsatt bor i leiligheten.

– Denne praksisen er ulovlig og må 
avsluttes med en gang. Skal SiT på 
lovlig vis kreve slike summer må de 
anklage leietakerne for vedlikeholds-
svikt, og gjennom en skriftlig klage 

Bøtelagt: Håvard Bergo blir av flere eksperter på husleieloven rådet til å ikke betale 
de tusen kronene SiT krever av ham.

TEkST:  linn Blumenthal
 linnblum@underdusken.no
FOTO:  Juliana Martinsen

BOLIG

N

til leietaker kreve at forholdene blir 
forbedret, forklarer advokat anne-
Mette Hårdnes i Leieboerforeningen.

Må tilbakebetale
Forbrukerrådet og Jushjelpa stiller seg 
bak Hårdnes’ uttalelse.

– Beløpene er å regne som en 
ulovlig betaling. alle som har betalt 
slike beløp til SiT kan kreve pengene 
tilbakebetalt med forsinkelsesrenter 
fra den dagen beløpet ble innbetalt, 
forteller Gaute auset ved Jushjelpa i 
Midt-Norge.

Kommunal- og regionalde-
partementet støtter uttalelsene 
om lovverket, og understreker at 
Samskipnaden ikke er unntatt norsk 
lov. 

– Det finnes visse unntak for 
studentsamskipnadenes boliger, 
som blant annet omhandler depo-
situm og framleie. Utover disse 
unntakene gjelder husleieloven i sin 
helhet, skriver rådgiver Marianne 
Frisvold Furuset i Kommunal- og 
regionaldepartementet. 

Tar ikke kritikken
Fagansvarlig Cathrine Kristiansen 
i SiT Utleie er uenig i kritikken, og 
mener de har loven på sin side. 

– Vi kan ikke gå inn på de enkeltes 
hybel og kreve rydding der, men felles-
arealet er noe annet. I denne saken 
har ikke leietaker forholdt seg til 
kontrakten, hvor de har skrevet under 
på at de godtar våre vaskerutiner, sier 
Kristiansen.

Kristiansen mener tusen kroner er 
en passelig sum for vaskingen.

– Vaskingen tar gjerne mange 
timer, og vi pådrar oss ofte større 
utgifter enn tusen kroner. Om 
vedkommende ønsker å se kvittering 
for vaskingen kan det fremlegges, sier 
hun.

Mener juristene tar feil
Hun mener juristene tar feil når de 
påstår at renholdsgebyrene er ulovlige.

– Når en leietaker mister nøkkelen 
sin må de erstatte denne for å få ny. 
Det er et godt eksempel på at vi kan 
kreve andre beløper enn depositum, 
strøm og husleie, sier Kristiansen.

advokat Per Oddvar Pallum i 
Leieboerforeningen reagerer på 
Kristiansens uttalelser.

– Det er først ved opphør av et leie-
forhold at manglende vasking skal 

kunne svi i lommeboken, sier Pallum.
Han avskriver likheten mellom 

manglende vasking og å miste nøkler.
– Kristiansens eksempel er ikke 

holdbart. Dersom leietakeren har 
flere kopier av nøkkelen kan han 
vente til han skal flytte ut med å 
erstatte den som mangler. Derfor er 
ikke dette samme type betalingskrav 
som SiT har for manglende vasking, 
sier Pallum.

– Ikke betal!
Pallum forteller at erstatninger i 
noen tilfeller kan være tillatt, men 
at ethvert gebyr strider mot husleie-
loven. Først hvis en av beboerne klager 
på renholdet kan det diskuteres hvem 
som skal betale hva, men i disse tilfel-
lene er det ikke anledning til å kreve et 
standarisert beløp slik SiT gjør.

– Hvis noen blir pålagt å dekke 
utgifter til renhold må SiT dessuten 

finne ut hvem som er ansvarlig for 
rotet. Det er aldri anledning til å gi 
kollektive gebyr, sier Pallum.

Han mener studentene bør stå på 
sitt,  og at SiT juridisk sett har lite å 
stille opp med.

– Jeg vil råde studentene til å 
ikke betale slike regninger. Hvis SiT 

senere holder tilbake deler av depo-
situmet eller prøver seg juridisk vil 
det være studentene som vinner i 
Husleietvistutvalget, sier han. UD

Sit står alene
Ledere av  
private studentbyer 
i Trondheim reagerer 
på SiTs praksis.

profesjonell måte. avdelingslederen 
ser på det som spesielt urettferdig 
at de som nettopp har flyttet inn i 
leilighetene også blir bøtelagt.
– Nye leietakere har ingenting 

med vaskingen å gjøre, og de skal 
ikke straffes for noe de ikke er 
ansvarlige for, sier han.

Bør være enkelttilfelle
Husfar Stian rakke ved Singsaker 
Studenthjem mener SiT nå har en 
oppryddingsprosess å gjennomføre 
dersom hendelsen viser seg å ikke 
være et enkelttilfelle.
– Jeg oppfordrer nå SiT Bolig til 

å komme i dialog med studentene 
for å luke bort misforståelser og 
få viktige tilbakemeldinger, sier 
han. UD

– Jeg synes det er merkelig at SiT 
har denne praksisen overfor sine 
leietakere, sier avdelingsleder 
Ole andreas Bøgeberg ved Voll 
studentby.
Han reagerer på SiTs fastpris for 

rengjøring og påpeker at arbeids-
mengden og tidsbruken vil variere 
fra tilfelle til tilfelle.
– Det er urimelig å kreve en fast-

satt sum, da det i visse tilfeller er 

veldig lite arbeid som må til. Noen 
ganger blir det noen få hundre-
lapper, andre ganger mer, sier han.
I likhet med SiT fakturerer 

også den privateide studentbyen 
sine leieboere for utilstrekkelig 
renhold, men har ikke samskipna-
dens kollektive avstraffelsesmetode.
– Det vil bare være de ansvarlige 

som må betale, sier Bøgeberg.

Urettferdig ordning
Ved Voll studentby får samtlige leie-
takere ansvar for å vaske hver sin 
del av fellesarealet før sommeren. 
– På denne måten unngår vi forvir-

ring rundt hvem som skal gjøre hva, 
sier Bøgeberg.
Han mener saken kunne ha 

blitt gjennomført på en mye mer 

TEkST:  eivind Digranes
 eidig@underdusken.no

Denne praksisen er 
ulovlig og må avsluttes 

med en gang.
Anne-Mette Hårdnes, 
Leieboerforeningen

Alle som har betalt 
slike beløp til SiT 

kan kreve pengene 
tilbakebetalt.

Gaute Auset, 
 Jushjelpa i Midt-Norge
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Studenter ved Norges kreative fagskoles journalist-
utdanning etterlyser mer nynorskkompetanse hos 
lærerne sine.

Vil ha mer nynorsk

– I en elevsamtale ble jeg ble 
oppmuntret til å skrive på hovedmålet 
mitt, men samtidig fikk jeg beskjed om 
at skolen ikke hadde mulighet til å gi 
meg tilbakemelding på nynorsken min, 
sier andreårsstudent ved journalistikk 
ragnhild Myklemyr.

 Hun ble fortalt at dersom hun 
valgte å skrive på nynorsk ville ikke 
lærerne kunne vurdere språket og 
grammatikken i oppgavene hennes.

– Vanskelig å utvikle språket
Hun mener det er vanskelig å forbedre 
seg som journalist når man ikke kan 
få tilbakemelding på hovedmålet sitt.

 – På forhånd regnet jeg med at jeg 
hovedsakelig måtte skrive på bokmål, 

men jeg ble overrasket når jeg oppdaget 
at jeg ikke ville få noe vurdering på 
nynorsken i det hele tatt, sier hun. 

Student Lena Høyberg har også 
nynorsk som hovedmål. Hun kjenner 
seg igjen i Myklemyhrs inntrykk 
av at nynorsk blir nedprioritert i 
undervisningen.

– Det hadde vært fint om det ble 
tenkt mer på nynorsk i undervisningen. 
Nå skriver jeg mindre på hovedmålet 
mitt enn før fordi det ikke er lagt opp til 
å skrive på nynorsk, sier hun. Høyberg 
sier hun skriver mest på bokmål fordi 
det blir enklere for begge parter.

Gir tilbakemelding
Hovedlærer Idun Haugan ved 
journalistikkstudiet på Norges kreative 
fagskole (NKF) beklager hvis studenter 
har oppfattet det slik at skolen ikke gir 
tilbakemelding på artikler skrevet på 
nynorsk.

TEkST:  Bård Jahnsen 
 bajahn@underdusken.no
FOTO:  Hanna-emilie Kværner

NYNOrSK

SKriver SiDeMål: Ragnhild Myklemyhr skriver mesteparten av skoletekstene sine 
på bokmål, selv om hun foretrekker nynorsk.

 – Det har vi gitt tidligere, og 
det vil vi gjøre i framtiden. Selv om 
hovedkompetansen til lærerene våre 
er på bokmål, får nynorskbrukere også 
vurdert tekstene sine. 

Både bokmålsbrukere og 
nynorskbrukere får tilbakemeldinger 
på tekstoppbygging, sjanger og andre 
journalistiske virkemidler. Når det 

gjelder grammatikk og rettskriving, 
kan vi imidlertid komme til kort i 
nynorsktekster, sier Haugan.

Hun medgir at NKF kunne hatt et 
større tilbud, men at de ikke har opplevd 
at behovet har vært til stede tidligere.

– Hvis vi opplever at studentene 
ønsker et bedre nynorsktilbud bør vi 
jobbe med det, sier Haugan. UD
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Etter klage fra Data-
tilsynet vil NTNU stanse 
lagringen av studentenes 
IT-logger. Praksisen er 
kun stanset midlertidig på 
grunn av tvetydig lovverk. 

NTNU stanser datalagring

Datatilsynet mener det er et brudd 
på personopplysningsloven at NTNU 
loggfører datatrafikk i studentbyene 
på samme måte som de gjør på 
universitetscampusen. NTNU driver 
nettverket for alle studentbyene til SiT. 
Datatilsynet vil ikke tillate at NTNU 
kontrollerer og lagrer data, verken for 
å håndheve sitt eget regelverk eller for 
å sende ut varselbrev til brukere som 
bedriver piratkopiering.
NTNU har godtatt kravet og stoppet 
datalagringen midlertidig, med unntak 

Datatilsynet at det er av stor betydning 
om de omfattes av loven eller ikke: 

«Dersom det er tilfelle at NTNU ikke 
skal omfattes av ekomloven, vil NTNU bli 
holdt ansvarlig for brudd på åndsverkslo-
ven foretatt av NTNUs brukere.»

av det de mener er nødvendig for 
vedlikehold av nettverket. 

Vil helst fortsette
IT-direktør Tor Holmen ved NTNU 
forteller at de ønsker å fortsette drift- 
og vedlikeholdsrettet overvåkning av 
nettverkene.

– Vi vil helst fortsette med den 
praksisen vi har ført til nå. Ellers 
blir nettet et friområde der verken 
offentlige eller private regler gjelder. 
Ingen IP-adresser er direkte knyttet til 
personen, den er knyttet til NTNU. Det 
vil si at ulovlig aktivitet blir signert med 
NTNU, sier Holmen.

Uenige tilsyn
Grunnen til at NTNU kun har stanset 
datalagringen midlertidig er at 
Datatilsynets avgjørelse bestrides av 
Post- og teletilsynet, en annen offentlig 
tilsynsinstans. De hevder i et brev til 
NTNU at universitetet er underlagt 
lov om eletronisk kommunikasjon 
(ekomloven). 
Datatilsynet mener derimot at 
NTNU ikke omfattes av denne loven. 
Universitetet skriver i sitt svarbrev til 

TEkST:  Karoline larsen Mork
 erland årstøl
FOTO:  Helene Mariussen
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Studenter fra Høgskolen 
i Sør-Trøndelag står uten 
lån fra Lånekassen på 
grunn av rot fra 
ledelsen. Nå må 
høgskolen bruke egne 
midler for å  finansiere 
studentene.

Setter opp fag uten 
støtte fra Lånekassen

studentene som tar dette studiet, og vi 
har holdt et møte med dem hvor vi har 
forpliktet oss til å gi dem økonomisk 
trygghet, sier Bendheim.

rektor Trond Michael andersen 
hevder at det ikke er snakk om store 
summer. Han vil ikke kommentere 
hvem det eventuelt vil gå ut over.

– HiST skal betale for studentene, 
men detaljene rundt dette er ikke 
klare enda. Vi holder på å utarbeide 
en avtale, sier han og legger til at de 
kommer til å fortsette med studiet 
neste år selv uten støtte fra Lånekassen.

Student anders Eriksen er fornøyd 
med resultatet. 

– Vi er lovet økonomisk støtte 
og vil ikke lide noe tap i forhold til 
andre studenter. Ting har nå falt på 
plass etter en tid med usikkerhet og 
skepsis, sier han. 

– Meget problematisk
Leder Nils Magne Killingberg ved 
Studentparlamentet synes det er 
uheldig at HiST må bruke midlene sine 
på noe som Lånekassen skal stå for.

– HiST bør sette i gang arbeidet 
med å få godkjent støtte fra Lånekassen 
med en gang. Dette bør ordnes opp 
i så fort som mulig. Det er meget 
problematisk dersom HiST tar inn 
flere kull med denne ordningen, sier 
han.

Killingberg legger til at 
Studentparlamentet vil følge nøye med 
på den videre utviklingen slik at de 
rammede studentene får en rettferdig 
behandling. UD

Høgskoler i Norge trenger godkjenning 
av NOKUT (Nasjonalt organ for 
kvalitet i utdanningen) for å få støtte 
til masterstudier.

– Det nye studiet ved HiST har ikke 
vært gjennom denne prosessen, og 
derfor kan ikke Lånekassen gi støtte til 
studentene, sier informasjonsdirektør 
astrid Mjærum i Lånekassen. 

Mjærum legger til at studiet kan få 
støtte i fremtiden, til og med i løpet 
av dette studieåret, hvis NOKUT 
godkjenner mastergraden.

Altfor sent ute
Mastergraden i elektronisk design er 
et samarbeidsprosjekt med Høgskolen 
i Sør-Trøndelag (HiST) og Mitt-
Universitetet i Sundsvall, Sverige. 
rektor Trond Michael andersen ved 
HiST innrømmer at de gjorde en 

feil i studiets oppstart. På grunn av 
samarbeidet med et allerede godkjent 
studium i Sverige trodde ledelsen at 
formalitetene var i orden.

– Planen var å få en godkjennelse av 
NOKUT på sikt. Vi var ikke klar over 
at studiet trengte denne godkjennelsen 
for at studentene skulle få utbetalt 
støtte. Etter tre avslag fra Lånekassen 
gikk det opp for oss at det var tilfellet, 
sier han. 

Studiedirektør Gunnar Bendheim 
ved HiST sier de søkte NOKUT om 
akkreditering av mastergraden 1. 
september i år. Svaret kommer ikke 
før om tidligst seks måneder. Han 
innrømmer at søknaden om støtte fra 
Lånekassen ble sendt inn etter fristen.

– Det er høgskolen sitt ansvar at 
studentene fikk så sen beskjed, sier 
han.

Fikk sjokk
Student anders Eriksen forteller at 
nyheten om at de ikke får økonomisk 
støtte fra Lånekassen kom som et 
sjokk.

– Vi mottok en veldig krass 
og bestemt e-post fra høgskolen. 
alternativene var å flytte til Sverige, 
droppe ut av studiet eller å fortsette 
uten økonomisk støtte, sier han.

Ifølge Eriksen kom HiST med flere 
løsninger på problemet i etterkant av et 
radiointervju med noen av studentene.

 
Uklare økonomiske 
løsninger

– Vi har en god dialog med de seks 

TEkST:  Marie Sigstad
 marisig@underdusken.no
FOTO:  anette Morvik robberstad

STUDIETILBUD

SeNt ute: Studiedirektør Gunnar Bendheim (t.v.) og rektor Trond Michael Andersen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag vedgår at de 
søkte om offentlig godkjennelse av sin nye mastergrad altfor sent.

Hvorfor valgte du akkurat det 
studiet?
Jeg hadde friår etter 
videregående, og ei venninne 
skrøt vanvittig mye av 
pedagogikkstudiet. Jeg ble 
selvfølgelig nysgjerrig på hvilket 
studie som kunne få noen 
så høyt opp i himmelen og 
ville prøve det ut. Økonomi 
studerte jeg på grunn av en 
overbevisende veileder som la 
mye vekt på samfunnsøkonomi. 
I dag vet jeg at det var 
vernepleier jeg skulle blitt, men 
det er litt sent nå. 

Hvordan var du som student?
Jeg brukte litt tid på studiene, 
og mye tid på politikk. Jeg var 
veldig engasjert og var med 
i både studentradioen, kor, 
studentkroutvalget og leder av 
Studenttinget. Også ble det jo 
litt festing, det er en naturlig del 
av studielivet.

Hva er ditt beste studieminne?
På studentkroen på torsdager 
hvor jeg kom rett fra 
radiosending og ble møtt 
med applaus når jeg kom inn i 
rommet. Det ga en vanvittig god 
følelse.

Hva er ditt verste studieminne?
Første gang jeg stilte til valg i 
Studenttinget hadde jeg kjevelås 
og kunne knapt åpne munnen. 
Det var ikke noe gøy å stå der 
foran så mange og synliggjøre 
nettopp det.

Har du noen råd til dagens 
studenter?
Jobb for bedre studiefinansiering 
og flere boliger. Det er bare 
studenter som kan drive med 
skikkelig studentpolitikk, og 
ingen gjør noe hvis ikke dere tar 
tak selv. Engasjer dere! 

Av Linn Blumenthal

Leder i Rødt
Oppland distrikshøyskole/Høyskolen i 
Lillehammer
Grunnfag i pedagogikk
1 år økonomi
Personalutviling og ledelse

Turid Thomassen

MIN STUDIETID

Det var vernepleier 
jeg skulle blitt, men 

det er litt sent nå.
Turid Thomassen

avveNter: IT-direktør Tor Holmen ved NTNU må vente på at to offentlige instanser 
skal bli enige om hvilke lover NTNU skal følge.

I et slik tilfelle mener NTNU at de 
er avhengig av loggføringen for å 
ansvarligholde de som misbruker nettet.

– Lagring av nettloggene vil bli lagt 
på is frem til vi vet hvilken bestemmelse 
vi skal forholde oss til, sier Holmen. 
UD
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Spoiler-alarm!
Slutten av denne artikkelen avslører hva som skjer med actionhelten Jason Bourne. 

at du vet dette gjør teksten bedre, hevder amerikanske forskere.

teKSt: Erland  Årstøl  illustrasjon: Håvard karlsen

Du trenger ikke lenger å bekymre 
deg for at noen skal røpe plottet i en 
film du ikke har sett, eller i en bok 
du ikke har lest. En fersk undersø-
kelse avslører at man faktisk setter 
mer pris på en historie dersom man 
på forhånd vet hvordan den ender. 

– Budskapet vårt er at plottet 
ikke er den viktigste delen av gode 
historier, sier professor Nicholas 
Christenfeld ved University of Cali-
fornia, San Diego.

I undersøkelsen fikk forsøksper-
soner lese ti tekster i tre forskjellige 
sjangre, henholdsvis mysterier, el-
dre literære verk, og historier med 
uventede tvister på slutten. Histo-
riene var skrevet av forfattere som 
roald Dahl og agatha Christie. 
Noen personer fikk tekster med et 
avsnitt i begynnelsen som forklarte 
hele innholdet, mens andre fikk pre-
sentert historiene uten avsløringer. 
Konklusjonen var at ni av de ti tek-
stene var mer populære når plottet 
var avslørt på forhånd.

Plott er en unnskyldning
Christenfeld tror en årsak til funnet 
kan være historienes lesbarhet.

– Det er lettere å lese en historie 
hvis man vet hvordan det kommer 
til å gå. Lettere kan være morsom-
mere, sier Christenfeld.

Han mener et avslørt plott gir 
mer tid til å fokusere på andre ele-
menter i historien.

– Plottet er egentlig bare en 

UNDErLUPE-N

terrorangrepene 22. juli, sier en ameri-
kansk professor som undersøkte barn 
som lider av stress- og angsproblemer. I 
USA opplevde de dette i etterkant av 11. 
september-angrepene.

– Et økende antall barn får angstpro-
blemer. Barn vet mer i våre dager enn 
tidligere, men de er også mindre trygge, 
sier profesor Philip Kendall til forskning.
no.

Han mener barn blir mer nervøse 
når de ser at foreldrene er engstelige, 
og tar opp «voksne» bekymringer.

Siv. ing = singel. ing
Å være ingeniør er ikke sexy, melder 
Teknisk Ukeblad. På vegne av en svensk 
datingtjenesten har Statens institutt 
for forbruksforskning i Sverige kart-
lagt hvilke yrker svenskene synes er 
mest attraktive. Etter å ha spurt over 
tusen kvinner og menn, kommer det 
frem at lege er yrket begge kjønn 
begjærer mest. På mannenes liste 
kommer deretter sykepleiere på andre-
plass, mens kvinnene heller foretrekker 
kokker. 

Til tross for både anorakker og 
sykkelhjelm glimrer altså ingeniø-
rene med sitt fravær på listen. I stedet 
nevnes yrker som flyvertinne, journalist 
og brannmann som mer sexy.

Tobakksgigant vil 
lære om barn 
University of Stirling i Skottland kjemper 
i disse dager mot Marlboro-produsenten 
Philip Morris International for å hindre 
at tobakksprodusenten får fingrene i  

 universitetets undersøkelser av barns 
røykevaner, melder The Guardian.

Universitetets har samlet informasjon 
om flere tusen barns reaksjon på blant 
annet reklamer for røyk. Dette er infor-
masjon Philip Morris International ikke 
kan skaffe selv på grunn av etiske lover. 
Universitetet kan være pålagt å dele 
informasjonen som følge av Skottlands 
lover om rett til innsyn.

Bekymrede barn
Norge vil få flere engstelige barn etter 
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 unnskyldning for å gi innsikt i men-
neskelig natur og for å skape vakker 
prosa. Plottet er som en  kleshenger 

– nyttig for å vise fram plagget, 
men uten stor verdi i seg selv, mener 
Christenfeld.

Christenfeld tror funnet kan vi-
dereføres til andre medier.

– Jeg ser ingen grunn til at det 
skal være annerledes for film. Struk-
turen er veldig lik. Jeg har snakket 
med flere filmprofessorer som lar 
studentene sine se slutten først, for-
teller Christenfeld.

Oppskrift på suksess
Doktorgradsstipendiat Jonathan 
Leavitt var med på å gjennomføre 
forsøket. Han mener aspirerende 
forfattere kan lære noe av forsøket.

– Mindre erfarne forfattere bør 
ha i tankene at selv om overraskelser 
kan være spennende, så må leseren 
kunne vite hva slags sjanger histo-
rien faller inn i, og ha en mening om 
hva som vil skje, sier Leavitt.

Han mener ulogiske utviklinger 
kan ødelegge historien.

 – Selv om man blir overrasket 
hvis actionhelten Jason Bourne fin-
ner ut at det tryggeste er å leve et 
stille liv på landet, vil det ikke være 
en tilfredstillende avslutning på his-
torien, mener Leavitt.

Leavitt og Christenfeld ønsker nå 
å undersøke om forhåndsavsløringer 
også kan påvirke viljen til å la seg 
underholde.

– Selv om forskningen vår anty-
der at man liker en tv-serier bedre 
dersom man vet at hovedpersonen 
dør, kan det jo være at man er min-
dre villig til å se serien i utgangs-
punktet, sier Leavitt. UD
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Mens norske 
universiteter stuper på 
internasjonale rankinger,  
dominerer amerikan-
ske og britiske univer-
siteter listene. Er det til 
disse landene norske 
 universiteter bør se?

Forrige uke ble årets universitetsran-
king fra Times Higher Education 
og Quacquarelli Symonds publisert. 
amerikanske og britiske universiteter 
innehar de seksten første plassene. 
Universitetet i Oslo er Norges beste 
universitet, men ligger helt nede på 108. 
plass. NTNU blir rangert som nummer 
266 i verden. 

Foreleserne  
har mer autoritet  
Sidsel Kaald Olsen studerte ved 
University of California, Berkeley i 
USa som en del av sin profesjonsgrad 
i psykologi. Berkeley er i år på 21. plass 
på rankingen. 

– Forskjellen fra NTNU var ikke at 
studiene var vanskeligere, men måten 
de var lagt opp på, sier hun.

En av de største forskjellene var 
at de hadde prøver og vurderinger 
gjennom hele året. 

– Jeg hadde alltid et eller annet jeg 
måtte arbeide med. Det var ikke et like 
stort behov for egenmotivasjon, du 
måtte følge med om du skulle henge 
med, sier hun. 

Olsen opplevde forelesningene i 
USa som svært annerledes fra Norge. 

– I USa er forelesningene det 
viktigste og pensum et supplement til 
disse. Foreleserens preferanser er derfor 
mer dominerende og studentene oppfor-
dres til å ta kontakt med dem i deres 
kontortid, sier hun. 

Må la universitene 
konkurrere
Frode Saugestad har en mastergrad og 
en doktorgrad fra University of London. 
Mellom 2007 og 2010 var han tilknyttet 
Harvard University som postdoktorsti-
pendiat. Han mener norske studenter 
ikke møter nok konkurranse etter endt 
studietid. 

– Norge må åpne for konkurranse 
mellom universitetene. Dagens flate 
struktur må fjernes og universitetene 
må få spesialkompetanse slik at  for 

På ferie i Libya
Når den amerikanske 
21-åringen Chris Jeon ikke 
er på ferie for å bekjempe 
nordafrikanske diktatorer, 
studerer han matematikk ved 
University of California, Los 
Angeles.

Med sine foreldre lykkelig 
uvitende, kjøpte Jeon i 
sommer en enveisbillett 
til Kairo i Egypt, og tok seg 
deretter over grensen til 
borgerkrigsherjede Libya. Til 
avisen The Christian Science 
Monitor sier han at han ønsket 
å være med på å kjempe med 
opprørerne mot Muammar 
Gaddafi.

Studenten har blitt så 
godt mottatt av de libyske 
opprørerne at han har fått sitt 
eget arabiske navn.

Gratisuniversitetet
Som en protest mot de økte 
avgiftene ved universitetene 
i Storbritannia, har en gruppe 
akademikere, kunstnere 
og aktivister startet et 
«gratisuniversitet» i Liverpool, 
melder The Guardian.

 De ansatte jobber frivillig 
og institusjonen finansieres av 
donasjoner. Forelesere som 
også er tilknyttet formelle 
universiteter er anonyme, slik 
at de skal unngå konflikter 
med sine arbeidsgivere.

I oktober starter de første 
kursene for studentene 
som får de beskjedne 15 
studieplassene som utgjør 
«universitetet».

Vil utvide Erasmus
Det polske presidentskapet 
i EU ønsker å utvide 
utvekslingsprogammet 
Erasmus til flere land 
utenfor EU. Det er den 
polske ministeren for 
høyere utdanning som 
står bak forslaget, og hun 
ønsker å inkludere land som 
Aserbajdsjan, Hviterussland og 
Moldova i programmet, skriver 
University World News.

Over 4000 institusjoner 
for høyere utdanning i 33 
europeiske land er delaktige 
i Erasmus, som siden 
oppstarten i 1987 har sendt 
over 2, 2 millioner studenter 
på utveksling.

VErdEN  
ruNdTNorge sakker akterut

TEkST:  Marte  voll
 mvoll@underdusken.no

UNIVErSITETSraNKING

Times Higher Education og 
Quacquarelli Symonds publi-
serer hvert år en liste over de 300 
beste universitetene i verden. 

Blant kriteriene for rangeringen 
er antall vitenskapelige ansatte 
per student, anseelse blant 
arbeidsgivere og andel interna-
sjonale studenter og ansatte. 

Øverst på listen: På første-
plass University of Cambridge 
(Storbritannia), på andreplass 
er Harvard University (USA) og 
på tredjeplass er Massachusetts 
Institute of Technology (USA).

De norske universitetene: 
Universitet i Oslo er på 108. plass. 
Universitetet i Bergen er på 121. 
plass og NTNU på 266. plass. 
Universitet er Tromsø er ikke 
lenger på listen.

Kilder: Quacquarelli Symonds, 
topuniversities.com

Det er ingenting som 
står på spill for norske 

studenter. Du kan gjøre 
det middels elendig i 
studietiden og fint få 
deg en jobb etterpå.

Frode Saugestad
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eliteuNiverSitetet HarvarD:  – Når en arbeidsgiver blir bedt om å nevne gode universiteter nevnes Harvard fordi studenter fra Harvard jobber over hele verden, sier, professor Torberg Falch. (FOTO:  Flickr/J. Gresham)

eksempel litteraturvitenskap ikke er 
likt overalt. Det er viktig med konkur-

ranse og det må også legges til rette 
økonomisk for dette, sier han. 

 Saugestad mener norske studenter 
ikke møter nok konkurranse etter endt 
studietid. 

– Det er ingenting som står på spill 
for norske studenter. Du kan gjøre 
det middels elendig i studietiden og 
fint få deg en jobb etterpå. Studenter 
i utlandet er mye mer motiverte, sier 
han.

 – Ingen grunn til 
å komme til Norge
Saugestad mener norske studenter 
starter på høyere utdanning for å bli 
opplært og ikke for å lære. 

– Derso m universitetene får spesi-
alkompetanse og er best på et felt vil 
de beste og mest engasjerte studen-
tene søke seg dit. Vil man ha den beste 

jusutdanningen i USa søker man seg 
til Yale, sier han. 

Saugestad syntes det er bra at 
høyere utdanning er åpent for alle, 
men mener lærestedene må ta vare på 
og legge til rette for de studentene som 
jobber hardt. 

– De gode studentene må bli sett. 
Det kan for eksempel gjøres ved at 
hver student får en time i uken med 
professor eller en stipendiat der de får 
en ordentlig innføring eller blir hørt i 
faget, sier han. 

Saugestad mener norske univer-
siteter ikke er attraktive nok til å 
tiltrekke seg de beste hodene. 

– Er du en ung og talentfull forsker 
er det ingen grunn til å gjøre fors-
kningen i Norge dersom du kan gjøre 
den i utlandet, sier han. 

Fordel med engelsk 
Pr-manager Vickie Chiu i Quacquarelli 
Symonds innrømmer at engelsksprå-
kelig publikasjoner blir mer lest enn 
ikke-engelske og at dette kan ha en 
innvirkning på resultatene. Hun mener 
imidlertid ikke det er den avgjørende 
årsaken til at norske universiteter gjør 
det dårlig på rankingen. 

– En trend vi har sett ved alle de 
norske universitetene er en nedgang 

i både det akademiske omdømmet og 
omdømmet blant arbeidsgivere, sier 
hun. 

Chiu tror det ikke at det er mulig 
å sette fingeren på hvordan de norske 
universitetene kan gjøre det bedre. 

– Et universitets plassering avhenger 
av om andre universiteter klatrer eller 
faller på listen. Samtidig finnes det ikke 
en mal alle universitetene kan rette seg 
etter, da forskjellige institusjoner vil ha 
forskjellige målsetninger, sier hun. 

Rammer små land 
Professor Torberg Falch ved Institutt for 
samfunnsøkonomi mener rankingen 

må sees i sammenheng med at Norge 
er et lite land.

– resultatet er ikke så negativt. For 
et lite land som Norge er det vanskelig 
å hevde seg. Universitetenes ressurser 
spiller også en rolle. De amerikanske 
universitetene har veldig store 

budsjetter, kanskje opptil fem ganger 
mer enn de norske per student. De tar 
mye betalt for studentene, sier han.

Falch mener at dersom Norge skal 
innføre skolepenger, bør det være små 
beløp.

– Dette vil ikke bety så mye for 
universitetenes budsjetter, men kan 
bidra til at studentene jobber hardere, 
sier han. 

rankingen legger også vekt på 
universitetenes anseelse blant arbeids-
givere. Falch peker på at de som har 
sin utdannelse fra NTNU nesten uten 
unntak kommer til å jobbe i Norge, 
mens universiteter som Harvard 
utdanner folk til jobber verden over.

– Når en arbeidsgiver blir bedt 
om å nevne gode universiteter nevnes 
Harvard fordi studenter fra Harvard 
jobber nettopp over hele verden, sier 
han. UD

Du måtte følge med 
om du skulle henge 

med.
Utenlandsstudent 
Sidsel Kaald Olsen

raNGErINGENN



– Opplæringslova seier at elevar 
som ikkje kan få tilfredsstill
ande utbytte av det ordinære 
opplæringstilbodet har rett til 
spesialundervisning. Er det 

lettare å få spesialtilpassa under
visning om ein har lærevanskar 
eller liknande, enn om ein er 
særskilt evnerik?

– Ja, det vil ofte vere enklare å få 
spesialtilpassa undervisning om ein 

www.underdusken.no
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– Debatten kring utdanningspo
litikken har i mange år handla 
mykje om kva ein bør gjere for 
dei beste elevane. Det blir hevda 
at dei beste fell ut av systemet 
grunna kjedsomheit. Er det 
«betre» å vere ein gjennom
snittleg elev enn ein særskilt 
begava elev i den norske skulen 
i dag?

– Det er ikkje lett å spesialtilpasse 
undervisningsopplegget når læraren 
har ansvar for nærare tretti elevar i 
kvar klasse. Slik sett er nok det norske 
skulevesenet betre tilpassa ein gjen-
nomsnittleg elev. 

– Betyr det at jurist og skribent 
Illham Hassan hadde rett då ho 
i Morgenbladet hevda at dagens 

Jakta på eit gyldent snitt I Oslo har nokre skular no oppretta eigne klasser for dei beste elevane. Det er fyrste steg på vegen vekk 
fra Jantelova og dyrking av middelmådigheit, meiner dei som støtter idéen om «eliteskular».  For andre sitt 
imidlertid tanken om å gå bort frå likskapsidealet langt inne. 

tekst:  karolina Gjelland  Lid                                    illustrasjon: Anna-klara Samuelsson

Det er ingenting som 
tilseier at «eliteklassar» 
er ei betre løysing for 

elevane enn fellesskulen.Forskar ved institutt for 
lærarutdanning og skule-
forskning ved UiO

rOLF VEGar 
OLSEN

INTErVJU MED
utdanningspolitikk 
er med på å dyrke 
middelmådigheit?

– Ein har ikkje noko 
empirisk belegg for å 
seie at likskapsidealet i 
den norske skulen skapar 
middelmådige elevar. 
Internasjonalt ser ein at 
land som baserer utdan-
ningspolitikken sin på 
ein inkluderande skule 
presterer betre på undersø-
kjingar, enn det land med 
utprega fokus på nivåinn-
deling gjer. Noreg er ikkje åleine om å 
setje likskapsidealet høgt i utdannings-
politikken. Veldig mange land har eit 
skulevesen som er prega av dette, men 
den konkrete praksisen kan variere.

– Det norske skulesys
temet gjer altså ikkje 
våre elevar dårlegare 
enn elevar i andre 
land ?

– Eg vil ikkje påstå 
det. Me ligg på eit gjen-
nomsnittleg nivå blant 
industrilanda, og då er 
det feil å seie at me er i 
bakevja. I Norden ligg 
både Sverige og Danmark 
på omlag same nivå som 
oss, medan Finland scorar 
veldig høgt internasjo-

nalt. Korleis satsinga bør vere vidare 
vil vere eit politisk spørsmål.

– I Oslo har ein med Høgre i 
spissen byrja med «eliteklassar» 

innafor ulike fag, der ein skal 
tilby dei ti prosent beste elevane 
undervisning på eit høgare 
nivå. Ungdomsskuleelevar som 
er gode skal samlast i eigne 
klassar, og ta bestemte fag ved 
vidaregåande skular, medan 
spesialklassar på vidaregåande 
skular skal få tilbod om å ta fag 
på universitetsnivå. Er dette ei 
god løysing for dei beste elevane?

– Det er ingenting som tilseier at 
«eliteklassar» er ei betre løysing for 
elevane enn fellesskulen. Fram til 1974 
hadde ein ei nivåinndeling av klassar i 
Noreg, men den viste seg ofte å spegle 
foreldras ynskjer og sosiale bakgrunn, 
ikkje det faglege nivået til eleven. Om 
sosial bakgrunn skal avgjere kva klasse 
ein hamnar i vil det kunne verke særs 

negativt på utdanningskvaliteten for 
alle elevar.

– Kva andre tiltak bør ein heller 
vurdere for å kunne gje særskilt 
begava elevar betre tilrettelagt 
undervisning?

– Skulane er i ei viss grad frie til å 
utforme tiltak sjølve, og ein har fleire 
moglegheitar for å gje dei beste elevane 
utfordringar i skulen. Moglegheita til 
å kunne ta enkelte fag, eller delar av 
pensum, på eit høgare nivå, kan vere 
positivt for mange av dei beste elevane, 
men det bør ikkje skje i eigne spesial-
klassar slik ein prøver ut i Oslo. å nytte 
dei flinkaste elevane som ein ressurs 
i klasserommet vil òg kunne gje dei 
ei utfordring, samstundes som det vil 
kunne hjelpe andre elevar som slit. 

har lærevanskar. Elevar som slit på 
skulen har fleire rettar, og med ein 
gong ein får ein diagnose som til dømes 
dysleksi, vil dette automatisk utløyse 
både rettar og midlar. Ein har ikkje ein 
tilsvarande automatikk for dei som er 
særskilt evnerike.

– Nasjonale prøvar har vore eit 
sterkt debattert tema i media i 
det siste. Mange lærar har gått 
ut og sagt at nasjonale prøvar tar 
vekk fokuset frå breidda i under
visninga, og at det vert for stort 
resultatfokus. Er prøvane eit 
problem for å oppnå brei fagleg 
undervisning, eller bidrar dei 
positivt til å vise både styrker 
og svakheiter ved det norske 
utdanningssystemet?

– Det er ikkje dei nasjonale prøvane 
i seg sjølv som er problemet her. Målet 
med dei er ikkje å vinne, men å kart-
leggje kunnskapen til dei unge for å 
kunne betre undervisninga.

Praksisen på skular fleire plassar 
i Noreg som Magnus Marsdal fortel 
om i boka «Kunnskapsbløffen» er heilt 
forferdeleg, i den grad det er utbreidt. 
I boka vert resultata frå dei nasjonale 
prøvane beskreve som utstillingsvin-
dauge for rektorar, og elevar som er 
mindre gode vert forsøkt haldne vekke 
frå klasserommet medan prøvane 
pågår. Dette er særs uheldig, ikkje 
minst for skulane sjølve som på denne 
måten mistar viktig informasjon om 
kvaliteten på eigen skule. UD
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Under Dusken følger 
Trondheims studentliv på 
Twitter i vår nye spalte 
«Studentkvitter». Følg oss på 
twitter.com/underdusken.

Det er sol ute, lyset slukker 
seg stadig inne... #Dragvoll 
#masterlivet
Gunhildheggem

Har aldri møtt så fullt hus som 
på Dragvoll i dag, hvem sa at 
interessen for utenrikspolitikk 
er laber? Takk til studentene, 
inspirasjon!
Jonasgahrstore

@jonasgahrstore skjer ikke så 
mye annet spennende der oppe 
vettu, alle ressursene går jo til 
gløshaugen;)
Hannegee

På vennejakt? Bli med i en 
studentforening!
StudentTorget

@MortenElster Uansett—ingen 
norske universiteter utmerker 
seg internasjonalt. NTNU burde 
også skjerpe seg.
Olemom

Samfundet melder om realise-
ring av søndre side, gjenopptatte 
forhandlinger om nybygg, 
utvidet kapasitet, oppussing av 
Strossa, mm.
… ja, også budsjettoverskridelser 
på et par-tre millioner, da.
Sveinhal

Badekarpadlingen på NTNU er 
sannsynligvis de eneste med 
strenge regler for gjensidig 
sabotasjeaktivitet.
HegeTunstad

...at dasspapiret har fått nye 
skudd til sin morkne stamme. @
UnderDusken ønskes lykke til 
med vårt framtidige rumpetørk i 
kveld #inndrikking
Spitposten

På Dragvoll gamer studentene 
The Sims 3 under forelesninger 
(sic!). Hva blir det neste? Josefine 
skolehjelp: Matterallyet?
Girashakira

Har holdt foredrag om høyere 
utdanning i Norge for @sphist 
. HiST og NTNU sammenslått i 
2025?
aarvelta

Takk #samfundet for en fantas-
tisk kveld. Stand up og slåssing!!! 
for en combo!
Sporsem

Studentkvitter

Teksting – ikke så galt likevel?

Et samfunnsengasjert Samfund

Sæl er den
som seg mun vinne
fagre ord av folk.

Endå det er
ymist med det

du eig i annan manns barm. 
Håvamål

I dag opplever for eksempel hør-
selshemmede ungdommer at de ikke 
kan være med kameratflokken på 
kino eller filmkveld. Samfunnsen-
gasjerte mennesker utestenges fra 
samfunnsdebatten fordi de ikke fikk 
med seg filmen ”alle” snakker om. 
Teksting er helt nødvendig for at hør-
selshemmede skal kunne ta del i en 
viktig kulturell opplevelse i samfun-
net.

Vi ønsker alle å kunne gå på kino 
hvor som helst, når som helst og se 
film uten å bli diskriminert, og vi 
ønsker å kunne se de samme filmene 
som familie og venner. Mange nord-
menn er enige med oss: ifølge Janne 
Kristiansens masteroppgave er tre 
av fire normalthørende kinogjengere 
positive eller likegyldige til teksting 
av norske filmer. Derfor bør kinovis-
ninger som standard være tekstet for 
hørselshemmede. Det utelukker ikke 
at tekst-haterne fortsatt kan se norsk 
film uten tekst, for eksempel i form 
av utvalgte kinovisninger uten tekst 
eller på DVD/Blu-Ray.

går ut på at alle filmer som får stats-
støtte skal ledsages av en egen fil med 
teksting når de distribueres på digi-
tal form. I praksis betyr det at når 
norske filmer settes opp på kino vil 
det være mulig å slå av eller på tek-
sting foran hver visning. Det vil være 
opp til kinodirektøren å bestemme 
hvor mange av visningene som skal 
tekstes. Når man ser de samme fil-
mene hjemme på DVD eller Blu-Ray, 
vil man selv kunne slå av og på tekst 
etter eget ønske.

Midthaug antyder også at teksting 
av norske filmer på kino vil føre til 
tapte billettinntekter. Her er han på 
veldig tynn is. Når vi vet at de fleste 
av landets 700.000 hørselshemmede 
velger å unngå norske filmer på 
grunn av manglende teksting (ifølge 
undersøkelse gjort i masteroppgave 
av Janne Kristiansen, UiS, 2008), og 
at tekstingen fortsatt vil være frivil-
lig for de som ikke ønsker det, er det 
nok heller snakk om tapte inntekter 
for filmskaperne som velger å ikke 
tekste filmene sine. 

I forrige utgave av Under Dusken 
kunne vi lese et innlegg av Asgeir 
Hovdelien Midthaug angående Kul-
turdepartementets forslag om å tek-
ste alle norske filmer. Han viser et 
betydelig engasjement på vegne av 
filmskapere og kinobesøkere som 
ikke ønsker tekst. Dessverre ser en-
gasjementet ut til å være større enn 
fornuften eller viljen til å faktasjekke 
egne opplysninger.

For det første later Midthaug til å 
tro at teksting innebærer at alle lyder 
skal transkriberes. I dag er det kun 
dialogen som som tekstes i filmer for 
hørselshemmede, forslaget fra Kul-
turdepartementet innebærer ingen 
endring av denne praksisen.

For det andre ser Midthaug ut til 
å implisitt mene at alle som ser norsk 
film vil tvinges til å se den med tekst. 
Det stemmer heller ikke. Forslaget 

ging i Afrikanske land. Eksempler 
på måter vi kan vise engasjement 
på er å holde støttekonserter, der en 
andel av inntektene går til saken, 
informasjonsmøter og debatter om 
temaet. Jeg tror det viktigste er at 
Samfundet tar en posisjon i en viktig 
sak. Dette kan bidra til å sette saken 
på dagsorden, også utenfor Trond-
heims grenser. Studentersamfundet 
er en viktig organisasjon, som kan 
ha stor slagkraft. Vi må bruke denne 
posisjonen til noe.

at Samfundet skal være like mye for 
alle, uavhengig av politisk ståsted. 
Likevel synes jeg Samfundet skal ta 
en mer samfunnsengasjert posisjon. 

Jeg ønsker at Samfundet hvert år 
eller hvert semester skal velge seg 
en kampsak. Samfundsmøtet avgjør 
hva dette skal være. Eksempler på 
saker kan være sultkatastrofen på 
Afrikas Horn, det kan være andre 
humanitære kriser, det kan være 
innsamling til bekjempelse av HIV/
AIDS, eller det kan være brønnbyg-

Før var Samfundet en politisk arena, 
og valgte ledere også på grunnlag av 
politisk ståsted. I dag er Samfundet 
på et for lavt nivå politisk sett. Man-
ge ønsker ikke at Samfundet skal ha 
en politisk retning, tilhøre et sted 
enten til venstre eller til høyre. Det 
kan jeg forsåvidt forstå. Folk ønsker 

Susanna Huneide Thorbjørnsen
Student

samFUnDet

Arnt Joakim Wrålsen
Student

Kino

Dragvollfaga og 
den seriøse debatten

i UD, fordi dei ikkje veit betre, om at 
Gløshaugen generelt held dårleg kvali-
tet. Få Dragvollstudentar får jobbtilbod 
kasta etter seg når dei er ferdige med 
ein grad. Likevel held mange av oss 
ut fem år eller meir med regelrett sji-
kane frå studentar og tilsette ved andre 
campus – ved same universitet. Korleis 
tidlegare Dragvoll-studentar og ymse 
andre meiner denne heller usiviliserte 
debattkulturen høver for ein breispek-
tra danningsinstitusjon, tykkjer eg dei 
skuldar oss eit svar på. Inntil vidare er 
det reine og skire tolmodet til oss ug-
lesette på Dragvoll eit tydeleg – men 
ikkje einsleg – prov på kor høg kvalitet 
vi held på alle nivå.

Les også debattinlegg fra instituttleder 
Anne Marit Myrstad ved IKM på våre 
nettsider. 

er nesten umogleg å argumentera sa-
kleg mot Nilsen, fordi utgangspunktet 
hennar er fullstendig håplaust: Korleis 
er det råd å uttala seg om fagtilbodet 
her på generelt grunnlag? PLU er sta-
dig i media, og blir omtala som eit av 
dei sterkaste miljøa for lærarutdan-
ning i landet. To institutt ved HF er 
internasjonalt kjende for å samarbeida 
om studiar av kultur og litteratur frå 
1700-talet. Dessutan er vi ganske man-
ge Dragvoll-studentar som har studert 
ved fleire ulike institutt og er strålande 
nøgde med kvaliteten på både under-
visning og oppgåvene vi får bryna oss 
på til eksamen. 

Eg vil kasta inn ein brannfakkel til 
slutt: Dragvollstudentar er flinkare og 
meir seriøse enn dei på Gløshaugen. 
Gløsingar slepp å konstant få meir el-
ler mindre spydige spørsmål om nyt-
teverdien av det dei studerer. Ingen 
er skeptiske utan grunn til kvaliteten 
på forskinga eller undervisninga ved 
gamle NTH. Ingen skriv lesarinnlegg 

Dei siste par vekene har ordskiftet rasa 
i både Under Dusken og andre media 
om kvaliteten på undervisninga og vur-
deringsformene innanfor humaniora 
ved NTNU. Stian Hansen skal ha ros 
for å ha starta ein debatt om noko alle 
studentar og tilsette ved NTNU burde 
vera opptekne av: utdanningskvalitet. 

Diverre ser det ut til at ordskiftet 
frå fyrste stund har vore plaga av ein 
del misoppfatningar. Hansen uroar 
seg for at studentar på filmvitskap blir 
førde bak ljoset dersom dei trur det 
blir lett å finna arbeid med ein grad 
frå IKM. Viss denne kritikken kan 
føra til noko positivt, bør det vera å 
gjera studentar medvitne på nett det 
Hansen impliserer: Ein grad frå HF 
er ikkje ei profesjonsutdanning, men 
krev at uteksaminerte studentar sjølve 

må formulera kva for kompetanse dei 
har og kva for jobbar dei er kvalifiserte 
til. Dette momentet har samstundes å 
gjera med eigenarten til humanistiske 
fag, som krev eigenskapar som kritisk 
tenking og evne til å sjå ulike disiplinar 
i samanheng – altså mykje meir enn å 
berre gjeva att innlærd fagstoff. Sjølv-
sagt kunne IKM, og HF, vore klårare 
på desse elementa ved faga deira, men 
samstundes er dette eit faktum studen-
tar ved eit universitet – som er noko 
heilt anna enn ein skule – ideelt sett bør 
vera på det reine med før dei eingong 
søkjer høgare utdanning. 

Vidare nærmar debatten seg rein 
rølp med innlegget «Et useriøst univer-
sitet» frå Hanne Nilsen i Under Dusken 
nummer 10. Her får ein mellom anna 
vita at «den faglige kvaliteten og under-
visningen på Dragvoll slett ikke holder 
mål». Fordi Nilsen kjenner fleire som 
har studert på Gløshaugen og Øya, 
meiner ho å vita at Dragvoll generelt er 
prega av «elendig faglig kvalitet». Det 

Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info

Per Esben Svelstad
Masterstudent i allmenn litteraturvitenskap

aKaDemia
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Innvandrerskepsis 
og partysvensker

Vokste høyrepartiene  
fordi de satte ord på en 
innvandrerskepsis som  
allerede var der, eller  
kan de regnes som årsak 
til den, spør kronikk- 
forfatteren

Hanne 
Linn Skogvang
Skribent Café NordSør

innVanDring

ILLuSTrASJon: Cristina Undrum Andersen

også grunn til å sette spørsmålstegn 
ved den.

Høna eller egget?
FNs menneskerettighetserklæring utta-
ler at alle mennesker har rett til frihet, 
personlig sikkerhet, ytringsfrihet samt 
rett til å reise fra sitt eget land. Vi vet 
at dette er krav som ikke blir oppfylt 
overalt. Hva betyr det i praksis hvis 
partier som har uttalt «innvandrer-
stopp» ender med maten? Hvordan vil 
de forholde seg til denne erklæringen, 
som er det nærmeste vi kommer en in-
ternasjonal lov? 
Høyrepopulismen engasjerer mange, 
tilsynelatende på grunn av nettopp inn-
vandringsskepsis. Hvordan vil denne 
oppslutningen utarte seg om integrerin-
gen blir bedre? Vokste høyrepartiene 
fordi de satte ord på en skepsis som al-
lerede var der, eller kan de regnes som 
årsak til den? Hva kom egentlig først, 
høna eller egget?

Café NordSør arrangerer den 15. 
september debattmøtet «Immigration: 
A reason for fright or room for human 
rights?» på Knaus, Samfundet.

å 90-tallet opplevde høyrepolitikk en 
ny vår i Skandinavia, parallelt med at 
en skepsis mot innvandrere og særlig 
muslimer begynte å slå rot. Siden den 
gang har skepsisen vokst seg sterkere 
over hele Europa. Nylig samlet den 
høyreekstremistiske organisasjonen 
English Defence League i Storbritan-
nia over 1000 mennesker til en nokså 
aggressiv demonstrasjon mot musli-
mer i London. I resten av Europa kan 
du se lignende bevegelser vokse ster-
kere på meningsmålinger. Det er en 
kompleks, ikke-enhetlig tendens, men 

de forenes i en felles skepsis mot inn-
vandring. Valgforskning viser at det 
primært er innvandringsspørsmålet 
som drar folk til høyresiden, som for-
syner seg av både årelange sentrum- 
og sofavelgere. Hva er det som gjør at 
denne kombinasjonen klarer å vekke 
så mange?

Partysvensker 
og tyske ingeniører
Sekkebetegnelsen «innvandrer» er 
en vid betegnelse, og involverer også 
partysvensker og tyske ingeniører. 
Når vi diskuterer fiendtlighet mot 
innvandrere i media og ellers, drar 
den gjerne disse under én kam, og blir 
ofte til «innvandrere med ikke-vestlig 
bakgrunn». Tendensen til å behandle 
disse som en homogen gruppe er et 
paradoks i det ellers så individualistisk 
orienterte Norge. 

Særlig muslimer debatteres, og kon-
spirasjonsteoriene florerer. Stereotypi-
er er lette å anvende politisk, og forenk-
ling av sannheten er like gjeldende for 
venstresiden når de kaller Siv Jensen 
rasist, som når Marine Le Pen (Front 
National) sammenlignet muslimer i 
bønn utenfor en overfylt moské med 
nazistenes okkupasjon av Frankrike. 
Det slår i magen og vekker reaksjoner. 

Slike generaliseringer har også gjen-
tatte ganger vist seg å ende stygt opp 
gjennom historien.
 
Ekstrem argumentasjon
For å spissformulere spørsmålet om 
immigrasjon, handler det kort sagt 
om hvem som skal få være i Norge. 
Selvsagt vekker det følelser: Om men-
neskerettigheter og moral, samt iden-
titet, nasjonalitetsfølelse og kulturbe-
varing. Det er ikke selvsagt at det av 
den grunn får noe heldig utfall. 

For det første ønsker de færreste å 
dele så mye at man sitter med ingen-
ting igjen. For det andre er spørsmå-
let om bevaring av «det norske» viktig 
for mange i en stadig mindre og mer 
globalisert verden. 

Europas voksende høyrebevegel-
ser innehar en kritisk holdning til 
globalisering og innvandring, noen 
vil ha en total innvandringsstopp. I 
en undersøkelse foretatt av Statistisk 
Sentralbyrå, mente 49 prosent at inte-
greringen fungerer dårlig i Norge: De 
høyreorienterte partiene har på den-
ne måten satt et betent tema på dags-
orden, det er positivt for et helhetlig 
nyhetsbilde. Like fullt, når retorikken 
og argumentene er så ekstreme som 
de til dels har vist seg å være, er det 
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På bortebane
Studenter bruker ikke stemmeretten i byen de bor i. 

Har du egentlig tenkt over følgene av dette?
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Det er lørdag formiddag og siste 
innspurt i valgkampen. Trondheims 
gater myldrer av liv. Politikerne er 

samlet rundt valgbodene i Kongens gate, klare 
til å høste inn de siste avgjørende stemmene. 
Valgbrosjyrer, ballonger og roser kommer mot 
en fra alle retninger. De gir bort epler, boller 
og alt mulig for at du skal velge akkurat dem.

– Får jeg et drops, eller skal du ha alle 
selv? 
En middelaldrende trønder humrer i skjeg-
get og tar et drops fra en bolle, før diskusjo-
nen om eiendomsskatt setter fart. 

Det er i hovedsak godt voksne folk som 
kommer bort for å prate med politikerne i 
Høyre-boden. De er interessert i saker som 
bompenger, eldreomsorg og eiendomsskatt. 
Studentene er derimot fåtallige denne lør-
dagsformiddagen. 

– Det har vært større pågang av studen-
ter tidligere i valgkampen. De har først og 
fremst vært opptatt av hvordan de kan bru-
ke stemmeretten sin. De aller fleste stem-
mer i hjemkommunene sine og har allerede 
forhåndsstemt, sier førstekandidat Yngve 
Brox i Høyre.

Blir studentene nedprioritert? 
Det er en kjent sak at studenter flest ikke har 
folkeregistrert adresse i byen de studerer i. De 
flytter ofte flere ganger i løpet av studietiden, 
og mange oppfatter det som tungvint å endre 
postadresse. I tillegg utbetaler Lånekassen 
reisestipend til borteboere. Grunnene til å la 
være å endre adresse er med andre ord mange. 
Baksiden av medaljen er at hovedvekten av 
studentene ikke har stemmerett i en by de 
oppholder seg i over mange år. 

Som en videre konsekvens ser man at 
politikerne ikke nødvendigvis prioriterer 
studentspørsmål. Dette kom tydelig til ut-
trykk på Samfundsmøtet lørdag 10. septem-
ber. Da ble det invitert til politisk debatt, 
hvor førstekandidatene fra de forskjellige 
partiene var representert for å diskutere 
studentpolitikk. Diffuse løfter om nye stu-
dentboliger og billigere kollektivtransport 
illustrerer nedprioriteringen av studentene. 
I tillegg kan man spørre seg hvorfor et poli-
tisk møte ble avholdt lørdagen etter de fleste 
allerede hadde avlagt forhåndsstemme, og 
det i sin egen hjemkommune.

Hvorfor stemmer ikke studentene i 
Trondheim? Hva er konsekvensen av at så 
mange studenter ikke er demokratisk repre-
sentert i byen de bor i?

under en Fjerdedel steMMer 
Her. Tall Under Dusken har innhentet 
fra Lånekassen viser at det i skoleåret 2010-
2011 var 23 400 studenter ved læresteder i 
Trondheim som fikk støtte fra Lånekassen.

Av disse var 6 304 folkeregistrert i Trond-
heim kommune, altså omkring 26 prosent. 
Det vil si at omtrent 74 prosent av studentene 
ikke har stemmerett i Trondheim.

Til sammenligning er det 62 prosent av 
studentene i Bergen som ikke har stemmerett 
i Bergen kommune, mens det i Oslo er 59 pro-
sent. Totalt er det nærmere 30 000 studenter 
i Trondheim.

trist lesning. Professor Anders Todal 
Jenssen ved Institutt for sosiologi og statsvi-
tenskap ved NTNU riser på hodet når Under 

Dusken presenterer ham for de ferske tallene 
fra Lånekassen.

– Dette er trist. Veldig trist, sier han.
Han mener Lånekassen selv kunne ha bidratt 
til at flere studenter ønsker å skifte adresse.

– At studentene får reisestipend dersom de 
oppgir at de bor et annet sted, oppfordrer jo 
ikke akkurat til å melde flytting, sier han.

– slett iKKe opptatt aV 
studenter. Tirsdag 6. september ble 
det underskrevet en historisk avtale mellom 
alle studentpolitikere og lokalpolitiske partier 
i byen – bortsett fra Fremskrittspartiet – som 
skal sikre videre arbeid for studentrelaterte 
spørsmål også etter valget. Partiene lovet at 
kommunen skal legge til rette for flere student-
boliger, et nytt idrettsbygg og videre drift av 

studenthelsetjenesten. Todal Jenssen er slett 
ikke imponert over avtalen som ble signert.

– Da jeg så den avtalen tenkte jeg bare 
«god jul og godt nyttår» altså. 

Det er for diffust, og ikke konkret nok.
Todal Jenssen tror ikke lokalpolitikerne 

vil bry seg med studentspørsmål før studen-
tene selv tar et aktivt valg og melder flytting 
til byen. 

– De er selvsagt glade for at studentene bor 
her og bruker stipendet sitt i butikkene, men 
der stopper det. Studentenes interesser blir 
ikke ivaretatt. Det er ikke mange diskusjoner 
i bystyret som dreier seg om studentvelferd. 
Når bystyret først diskuterer studenter dreier 
det seg oftest om knuste glassflasker og støy 
i gatene.

ingen unnsKYldning Student-
rådsleder Trude Elise Drønnesund ved 
Dronning Mauds Minne Høgskole tror mange 
av studentene ikke helt vet hva de går til når 
de flytter til Trondheim.

– Man flytter kanskje for første gang, man 
bor gjerne i kollektiv, og mange tenker nok at 
det er mye arbeid med å få endret adressen 
sin. Men det er ikke en god nok unnskyld-
ning, sier hun.

Leder Nils Magne Killingberg i Student-
parlamentet ved HiST mener studentenes 
demokratiske representasjon er godt nok iva-
retatt i byen på andre måter enn ved direkte 
valg.

– Det er tydeligvis ikke så mange som ten-
ker over alternativet å stemme her. Heldigvis 
har vi Trondheim Studentråd, hvor studen-
tene har gode påvirkningsmuligheter ved å 
prate med lokalpolitikerne.

Leder Ola Magnussen Rydje i Velferdstin-
get mener det er en del av studentdemokra-
tiets oppgave å oppfordre folk til å stemme 
i byen.

– Vi har nok gjort for lite for å få dette til, 
og kunne nok ha vært tydeligere. Det er pro-
blematisk at så mange ikke benytter stemme-
retten sin her. Hadde studentene gjort det så 
hadde politikerne vært tvunget til å lytte til 
oss – også formelt sett.

– sYnd at Vi iKKe Har innFlYtelse. 
Tilbake til folkemylderet og lukten av nystekte 
vafler, står to personer med hendene fulle av 
roser og valgbrosjyrer. Sosiologistudentene 
Marie Holm Slettebak fra Sandefjord og Stian 
Thuen Lie fra Mandal har brukt lørdagsfor-
middagen på å vandre rundt blant bodene for 

LITE oM STuDEnTEr: – Det er få partier som fremmer tydelige studentorienterte saker, mener studentene Stian Thuen Lie (t.v) og Marie Holm Slettebak.
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HISTorISK AVTALE: En historisk avtale mellom alle studentpolitikere og lokalpolitiske partier i byen ble underskrevet 6. september.

«Hvis studentene hadde 
benyttet stemmeretten sin 

her så hadde politikerne vært 
tvunget til å lytte til oss – også 

formelt sett.» 

Ola Magnus Rydje, 
leder i Velferdstinget. 

r

– tenKer iKKe pÅ studenter soM 
Velgere. Førstekandidat Geirmund Lykke i 
KrF Trondheim mener studenter er viktige for 
byens omdømme og videre studentrekruttering. 
Der stopper imidlertid begeistringen.

– Vi har mange studenter engasjert i Kristelig 
folkepartis Ungdom som gir oss innspill på hva 
som bør være vår politikk. Studentene er også 
en viktig næring for Trondheim, om noen år 
drar de tilbake dit de kom fra og er med på å gi 
byen et rykte. Da er det viktig at vi har en god 
studentpolitikk slik at byen reflekteres godt. Jeg 
tenker ikke på studentene som en velgergruppe, 
men som en del av Utdannings-Trondheim, sier 
Lykke.

nesten liKe Mange studenter 
soM ap-Velgere. Andrekandidat Geir 
Wåge i Trondheim Arbeiderparti mener 
kommunen i dag har et godt samarbeid med 
studentpolitikerne gjennom studentrådet.

– Hver eneste student er en potensiell frem-
tidig arbeidstaker i byen, og det er viktig at vi 
derfor gjør byen attraktiv å bo i for studenter. 
Men det er klart jeg skulle ønske at flere meldte 
flytting, da hadde de fått mer direkte innflytelse 
og politisk gjennomslagskraft. Per i dag er det 
jo nesten like mange studenter som det er Ap-
velgere i byen, sier Wåge.

STEMMEr ALLTID VIKTIGE: Førstekandidat Yngve Brox i Høyre synes det er viktig at studentene også stemmer på partiet i hjemkommunene sine. Her skimtes 
han i bunnen av dropsbollen.

«Jeg tenker ikke på 
studentene som en velger-
gruppe, men som en del av 

utdannings-Trondheim.» 

Geirmund Lykke, 
førstekandidat i KrF Trondheim.

å danne seg et inntrykk av hva de forskjellige 
partiene står for.

– Vi har snakket litt med de forskjellige 
politikerne, men ikke om studentorienterte 
saker. Jeg diskuterte akkurat abort med Kris-
telig Folkeparti, og det innledet jeg til selv, sier 
Slettebak.

De sitter begge igjen med et inntrykk av at 
politikerne er mindre opptatt av studenter som 
velgergruppe.

– Det varierer selvfølgelig mye fra parti til 
parti, men generelt føler jeg det går mest i eldre-
omsorg og skole. Det er få partier som fremmer 
tydelige studentorienterte saker, sier Lie.
Selv har de begge stemt i hjemkommunene sine, 
som så mange andre trondheimsstudenter – 
nettopp fordi de ikke er folkeregistrert i Trond-
heim.

– Det er synd at vi ikke har innflytelse på 
politikken der vi bor. Samtidig tror jeg mange 
studenter ikke melder flytting på grunn av prak-
tiske årsaker. Jeg har dessuten fått inntrykk via 
Lånekassen at det ikke er nødvendig å endre 
adressen i Folkeregisteret, sier Lie.

Slettebak skyter inn:
– Derimot ville det være synd om alle studen-

tene skulle hatt stemmerett i byen man studerer 
i. Da ville man kanskje risikere at de mindre 
kommunene mistet mange av stemmene sine.

lite attraKtiVe? I Høyre-boden er 
Yngve Brox travelt opptatt med å dele ut drops 
og boller, samtidig som han slår av en prat med 
de som kommer bort. Han har akkurat disku-
tert bompenger med en eldre dame, når Under 
Dusken huker tak i ham og gjør ham kjent med 
tallene fra Lånekassen. 

– Det er kun én fjerdedel av studentene i Trondheim 
som stemmer her. Gjør dette studenter til en lite attrak-
tiv velgergruppe?

– Generelt tror jeg alle partiene er opptatt av 
Trondheim-studentene. De er kritisk viktige når 
det gjelder utvikling av byen. På den annen side 
er det også viktig for oss at studentene stemmer 
på Høyre i hjemkommunene sine, sier Brox noe 
avveiende.

deMoKratisK dileMMa. Det at store 
grupper ikke blir representert demokratisk er noe 
forskere ser igjen i flere samfunnsområder, hevder 
Todal Jenssen.

– Det bunner oftest i at folk ikke oppholder 
seg der de sier de skal oppholde seg. Selv om 
man har hytte i en annen kommune og blir 
pålagt eiendomsskatt og offentlige avgifter 

betyr ikke det at man skal ha to stemmer, en i 
hjemkommunen og en der hytta ligger. Folk må 
velge, og det samme må studentene.

 Jeg vil ikke si at det er et problem for demo-
kratiet, men det er et demokratisk dilemma, sier 
professoren.

Han mener man ville sett en rekke endringer 
i politikken dersom studentene hadde stemt her 
i byen, som blant annet en bredere boligdebatt.

– Dette er svært følsomt her i Trondheim 
fordi vi har en knapphet på boliger. Politikerne 
ville nok tatt dette mer på alvor.

Ifølge professoren ville politikken samtidig 
blitt mer ideologisk og mindre pragmatisk, et-
tersom studenter oftest er mer interesserte i 
rikspolitiske spørsmål enn lokalpolitikk. Han 

tror rikspolitikken som en konsekvens ville blitt 
mer integrert i den lokale politikken, ettersom 
lokalpolitikerne må velge saker som appellerer 
til velgerne.

– Studenter flest er i en uansvarlig livsfase. 
De færreste har barn, de eier ikke et hus, og de 
har ikke gamle foreldre som trenger pleie. Der-
for bryr de seg naturlig nok ikke om ting som 
barnehage, eldreomsorg og eiendomsskatt, som 
er de aller viktigste lokalpolitiske sakene, sier 
Todal Jenssen.

– politiKerne er KYnisKe. 
Studenttingsleder Per Martin Sandtrøen mener 
politikerne er nødt til å tenke på hva som gir dem 
stemmer.

– Politikerne er selvsagt kyniske, noe jobben 
deres tvinger dem til. Uten nok stemmer vil ikke 
politikerne ha noen jobb, og heller ingen innfly-
telse, sier han.

Han påpeker påvirkningskraften studentene 
hadde hatt dersom flere hadde stemt i Trond-
heim.

– Studentene utgjør 30 000 av byens 170 000 
innbyggere. Tar man bort andelen som er under 
18 og ikke har stemmerett blir brøken enorm. 
Kreative, engasjerte og engasjerende studenter 
kunne til og med ha laget sitt eget studentparti, 
og fått gjennomslag for vanvittig mye. UD

Kun en fjerdedel av studentene 
som bor i Trondheim har stemmerett 
i byen. De resterende har stemmerett 
i sin hjemstedskommune, hvor de har 
bostedsadresse.

For å kunne ha stemmerett 
i en kommune, må man også ha  
folkeregistrert adresse der.

Dersom alle de 30 000 studentene 
i Trondheim hadde stemt her, hadde 
studentene utgjort totalt 16,8 prosent  
av innbyggerne med stemmerett.

KrFs Germund Lykke uttaler til Under 
Dusken at han ikke ser på studentene 
som en del av velgermassen, men som 
en del av Utdannings-Trondheim

FAKTA:r
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Det er dagen før premieredagen. Oslo, 30. 
august. På en benk på Grünerløkka sitter 
en gjeng hipstere og tvinner snurrebar-

tene sine. På en benk ved Olav Ryes plass sover en 
uteligger med to aviser som pute. Et dusin politi-
biler omringer Oslo S. To politimenn snakker med 
en svensk backpacker. Nødalarmen viser seg å ha 
blitt utløst ved et uhell. 
På Filmens Hus har filmen Oslo, 31. august blitt vist 
for pressen, og regissør Joachim Trier og filmdebu-
tant Ingrid Olava veksler håndtrykk med journa-
lister, blir gratulert, stilt spørsmål som «Hvordan 
var det på settet?». 

Hovedrolleinnehaver Anders Danielsen Lie sit-
ter i en sofa helt innerst i overetasjen. I nærmere 

tre timer har han snakket med 
pressen om filmen som han, ifølge 
utallige omtaler, «bærer på sine 
skuldre». I rollen som en ung 
mann – tidligere student, Mor-
genbladet-journalist og DJ. Nå 
eksnarkoman og suicidal. 

Fem år tilbake. En annen Trier-
film, Reprise, har premiere. Mannen i sofaen blir for 
alvor kastet inn i rampelyset, etter 16 år på utsiden.

aVsKreKKende FilMdeBut. – Jeg bestemte 
meg for at jeg aldri skulle bli skuespiller. 
Han utdyper at han ikke føler seg som en skuespil-
ler, og egentlig ikke ønsker å være det heller. Et 
overraskende utspill fra skuespilleren Anders Da-
nielsen Lie. Det forklarer imidlertid det 16 år lange 
hullet i filmografien hans.

Debuten i 1990, filmatiseringen av Lars Saabye 

Christensens roman Herman, var en avskrekkende 
opplevelse for den da elleveårige Danielsen Lie. Da 
hans mor spurte ham om han ville gå på audition, 
hadde han kun erfaring fra skoleteater. Blant annet 
som Josef i et julespill på barneskolen. 

– Jeg var helt sjokkert, nesten skremt av hva jeg 
hadde begitt meg ut på. Det var en litt for stor jobb 
for en elleveåring.

Skuespilleryrket fikk en ny sjanse etter at cas-
tingbyrået bak Reprise fant ham i arkivet. Resten er 
historie. Reprise fikk, i overveldende grad, positiv 
mottakelse i og utenfor Norge. Hovedrolleensemblet 
Danielsen Lie, Espen Kloumann Høiner og Viktoria 
Winge ble av mange trukket fram som et høydepunkt. 
New York Times-anmelder Manohla Dargis uttalte at 
Danielsen Lie burde nomineres til Oscar. 

iKKe i Vater. Siden 2006 har det blitt noe travle-
re, med roller i filmene Tomme Tønner, Skjult og NRK-
serien Koselig med peis. Han står likevel i fare for å bli 
en ny Aksel Hennie.

– Det er et slags deltidspreg over skuespillerjob-
bene mine, sier han.

I dag er han først og fremst turnuslege, på et syke-
hus i Gjøvik. Dernest musiker (han platedebuterte i 
mars med skiva This is autism), fagbokforfatter (han 
mottok Kultur- og kirkedepartementets fagbokpris i 
2007 sammen med psykolog Maria Øverås, for opp-
lysningsboken Sex og sånt) og sexspaltist (han skrev for 
Dagbladet Fredag i tre år), i tillegg til skuespillervirk-
somheten og ikke minst ekteskapet med supermodell 
Iselin Steiro. Det er ikke rart at intervjuene han gjør 
ofte gis Supermann-vinklinger. Mer enn én av de opp-
møtte journalistene har nettopp denne vinklingen i 

Ønskereprise

TEKST: Atli Bjarnason  FoTo: Wanda Nathalie Nordstrøm

Anders Danielsen Lie er tilbake i en hovedrolle som plaget intellektuell i Oslo. 
Men Norges mest interessante skuespiller vil egentlig ikke være skuespiller.

Det er sikkert lettere 
å leve hvis man ikke tenker 

for komplisert.
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Jeg føler meg ikke 
som en skuespiller, og ikke 
ønsker jeg egentlig å være 

det heller.

Født 1. januar 1979

Født og oppvokst på Ullevål i Oslo, 
31. august

Er lege, skuespiller, musiker, 
journalist og forfatter.

Aktuell med hovedrollen i filmen 
Oslo, 31. august.

Anders Danielsen Lie

FAKTA OM:r

tankene, skal man tro samtalene i gangene på 
Filmens Hus. 

– De Supermann-greiene dukker stadig opp. 
Hvis det hadde vært noen balanse, hadde medi-
ene trukket fram noe jeg er skikkelig dårlig på, 
sier Danielsen Lie. 
Han sukker litt oppgitt, og vrir på seg blant so-
faputene. 
Hva er du skikkelig dårlig på? 
– Jeg kan være ganske upraktisk. Klønete. Uor-
ganisert. Selvopptatt. Men hvem er ikke det? 

naVneBror. Oslo, 31. august er, slik mange 
har omtalt den, i stor grad et portrett av den 
titulære hovedstaden. Filmen åpner med arkiv-
klipp: av 19-trikken i rute bak Slottsparken, av 
Philipsbygget som rives i 2000. Og det er flere 
dokumentariske elementer, for å øke autentisi-
teten, for å fortelle en så sann historie som mulig 
fra dagens Oslo, ifølge Danielsen Lie. 

– Mange av statistene er vanlige mennesker 
som ble filmet mens de gikk på gata. Noen av 
oss spiller karakterer som ligger ganske tett opp 
til våre egne liv, sier han. 
Selv deler han fornavn med sin karakter, blant 
annet. «Anders» var også en fremadstormende 
fyr før han havnet på kjøret, begge er født og 
oppvokst i Oslo. 

Han medgir at han gikk inn for å legge ka-
rakteren så nærme seg selv som mulig. 

– Når man bygger en karakter, handler det 
ofte om å finne egenskaper i seg selv, skru dem 
opp og ned alt etter hva passer karakteren. Det 
viktige er å fortsatt kunne være seg selv i rollen. 
uKlart sKille. Det er en spesiell opple-
velse stå ansikt til ansikt med mannen som for 
kort tid siden – på lerrettet – kjøpte heroin, 
snakket om håpløshet og bunnløs depresjon, 
og vandret ut i en innsjø med lommene fulle av 
steiner. Anders Danielsen Lie er blid, ofte seriøs, 
noen ganger overraskende umoderert. Men nei, 
han bærer ikke preg av noe svartsyn. Likevel er 
det vanskelig å skille ham fra rollefiguren. Han 
er kledd tilsvarende som han er i filmen, faktene 
er de samme. Selvsagt hjelper det heller ikke at 
han og karakteren har samme navn.

Han mener at slike grep kan være speku-
lative, og nevner en delvis autobiografisk ro-

manserie som eksempel. Han spesifiserer ikke 
hvilken, utover at den sjette boken kommer i 
november. 

– For noen vil det øke autensiteten. Men det 
hadde definitivt vært problematisk hvis jeg al-
lerede hadde spilt i tusen norske filmer. Å være 
en kjent person er et problem når man gjør en 
rolle, når folk har et forhold og assosiasjoner til 
deg utenfor rollen. 

uVitenHet + lYKKe? Danielsen Lie 
utviser en åpenbar sympati for rollefiguren sin.

– Han er en fyr som er i en veldig sårbar po-
sisjon, så han har kanskje piggene litt ute. Han 
vakler mellom offerrollen og ønsket om å fikse 
alt selv. Det er en litt arrogant holdning, og den 
gjør ham vanskelig å hjelpe, sier han, når han 
blir bedt om å beskrive «Anders». 

Det er en interessant tendens å spore i rol-
levalgene hans. Spesielt når han mener å være 
svært selektiv, og har suksess på så mange 
områder. I begge Trier-filmene, samt i Kose-
lig med peis, spiller han med stor troverdighet 
ressurssterke og intellektuelle unge menn som 
har alle forutsetninger for å lykkes, men likevel 
klarer å ødelegge for seg selv. 

Når han imidlertid blir spurt om hvordan 
det er å portrettere en person som «har ingen-
ting» når han selv er i en såpass vellykket posi-
sjon, reagerer han litt avvisende. Han er tyde-
lig uenig i premisset for spørsmålet. 

– Det er en myte at personer med ruspro-
blemer er ressurssvake. De som gruppe er like 
forskjellige som alle andre. 

Han stopper, tar en lang pause, men fortset-
ter før han rekker å bli stilt et annet spørsmål:

– Selv om man har mye verdi i livet, kan 
man likevel oppleve følelser av meningsløshet 

og tomhet, og stille spørsmål ved livet. Det er 
svært menneskelig å oppleve, for eksempel, me-
lankoli. Man kan selvsagt diskutere om man er 
mer disponert for slikt hvis man har høy utdan-
ning og er en såkalt «grubler». Men det er veldig 
individuelt, og det er noe filmen tar opp. 

Han sikter til en scene i filmen, hvor to ka-
rakterer konkluderer at «alle lykkelige mennes-
ker er dumme».

– Det er sikkert lettere å leve hvis man ikke 
tenker for komplisert og ikke har for høye am-
bisjoner. 

pretensiøs. Høye ambisjoner har han selv. 
Det er tydelig. I et tidligere intervju ble han sågar 
omtalt som pretensiøs. 

– Jeg har vel sagt noe dumt på et tidspunkt, 
svarer han når han blir minnet på det.

Så går det opp et lys for ham. 
– Jeg husker det: «Jeg ville heller sagt noe pre-

tensiøst enn å være en ironisk tullebukk». Man 
må selvsagt ikke si sånne ting. 

Han er imidlertid ikke redd for dette stem-
pelet.

– Kanskje er jeg pretensiøs i den forstand at 
jeg ikke er redd for alvoret. Alvoret kan være 
spennende og gøy. Hvis man holder på med noe 
litt ambisiøst og alvorlig, og så mislykkes, er det 
fort gjort å fremstå som pretensiøs.

Mennesker som skyr alvoret i frykt for å bli 
stemplet, synes han går glipp en hel del.

– Det å ha noe på hjertet, noe man ønsker 
å formidle, bør være drivkraften bak all kunst, 
litteratur og film.

tilBaKe i rennesteinen. Filmens Hus 
er nesten tomt nå. Journalister, intervjuobjekter 
og presseansvarlige har forsvunnet, en etter en. 
Anders Danielsen Lie reiser seg fra sofaen, og vi 
forlater bygget. På veien ut peker han på en annen 
plaget Oslo-personlighet – kunstneren Hariton 
Pushwagner, som pryder plakaten for dokumen-
taren om seg selv. «Fra rennesteinen til stjernene» 
lyder plakatteksten. 

– «Fra rennesteinen til stjernene og tilbake i 
rennesteinen», skulle det ha stått. Man kan ikke 
stille ut den mannen som et forbanna sirkusdyr.
UD
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På ETErEn: Denne innretningen kalles et dipol-tre. Oppe til høyre: ARK prøver å få kontakt med NTNUs forsvunne Cubesat-satelitt. Nede til høyre: Anne Harnæs 
Sivesind tråler eteren for første gang, fra basen i lastebilen.

TIL ToPPS: Henrik Mejlænder-Larsen sikrer beamen på Texas-tårnet, mens de andre sikrer ham.

Elektrisk bølgeskvulp
Se for deg at mobilnett, fasttelefon og strøm plutselig forsvinner. 

Hvordan skal du fortelle omverdenen hva som har skjedd?

TEKST: Bjørn Grimsmo  FoTo: Øyvind Aak

Det er mulig vi har vært
 de beste i Norge.

Henrik Mejlænder-Larsen, sendersjef

– Field daY 2011 er en nødsambandsøvelse 
for hele verden. Radioamatører fra alle land 
drar ut for å delta, forklarer ARK-formann Bjørg 
Helene Andorsen.

Det er lørdag morgen, og 31 radioamatører 
er solid etablert på et lite småbruk på Frosta i 
Nord-Trøndelag. I enden av en liten, malerisk 
dal, med utsikt mot Trondheimsfjorden, er de i 
ferd med å rigge til for storslått radiomarathon.

– Det er en konkurranse som går ut på å få 
flest mulig kontakter på flest mulig frekvens-
bånd i løpet av 24 timer. Vi har ikke lov til å bru-
ke eksisterende infrastruktur eller bygninger, 
og vi må sette opp sendestasjoner i lastebilen og 
bussen. Vi har lov til å bruke 12 timer på å rigge 
opp utstyret vårt i forkant, sier Bjørg Helene.

Bussen tilhører UKA, og er lånt for anled-
ningen. Lastebilen er leid. Ledninger tyter ut av 
dem begge. Fire dieseldrevne aggregater er lånt 
fra Forsvaret, og står og brummer for seg selv 
bak låven. Bare når de skal spise og sove, kan 
ARK tillate seg å trekke i hus.

– Det er avgjørende å ha godt utstyr og nok 
operatører for å gjøre det sterkt. Vi har fire sen-
destasjoner, og skal til sammen sende 96 timer 
med radio det neste døgnet, sier sendersjef Hen-
rik Mejlænder-Larsen.

radio sender iKKe seg selv. De 12 timene 
med forberedelser blir flittig brukt til å sette opp 
antenner overalt hvor det er plass, vannrett og 
loddrett, på kryss og tvers i lufta.

Hovedsatsingen er «Texas-tårnet», en inn-
retning som ligner tv-antennen man hadde på 
hytta før det digitale bakkenettets æra. Bortsett 
fra at denne utgaven er 12 meter høy og laget 
av tykke stålrør. Hele gjengen er i sving for å få 
utstyret til himmels.

Under Henriks kommando bukserer halvt 
dusin radiofantaster «beamen» – det styrbare 
elementet øverst – på plass. Og så skal tårnet 
vippes opp. Det er krøkkete arbeid: Beamen må 
festes underveis, og Henrik surrer en stige fast i 
en gardintrapp for å nå opp.

– Hvem er det som er HMS-ansvarlig i ARK, 
utbryter noen og ler.

HøYt i et grantre i nærheten sitter et 
par typer og jobber med å feste en dipol. En dipol 
er en enkel radioantenne: Den består av to stål-
vaiere som festes i hvert sitt tre og knyttes sammen 
på midten. Denne dipolen er den lengste – den 
brukes for å sende på 160 meters bølgelengde. 
Bølgelengde og frekvens er tett knyttet sammen. 
Jo lengre bølger, jo lavere frekvens.

Verden  er stor. Det kan man få erfare 
på de forskjelligste måter – på et fly over 
havet, såvel som på en dataskjerm med 

Internett. Men når du sitter der og dreier på hjulet, 
og lurer på om du hørte en stemme, langt, langt 
ute, mellom støy og flyktige lyder som ligner fugle-
kvitter – når du sitter og føler deg fram i et svært, 
elektrisk rom, der du aner menneskeskikkelser i 
det fjerne, slår det deg at du aldri noensinne har 
sanset verdens velde på denne måten.

– liMa alpHa one Kilo stroke portable, 
you are five nine, zero zero four. QSL? lyder det 
fra eteren.

– QSL. Papa yankee four zulu uniform no-
vember, you are also five nine, your number is 
three nine two, svarer Anne Harnæs Sivesind.
Det er hennes første tur med radiosenderen. Det 
er stress å få på plass alle de formelle kodene og 
kallesignalene.

– Thank you, seventy three.
– Thank you, seventy three, good luck with 

the contest.
Anne har akkurat vunnet sin første QSO – 

en unik kontakt, i dette tilfellet med en person i 
Brasil. Én ny QSO, ett poeng nærmere seier for 
Akademisk Radioklubb (ARK) i konkurransen.

– Man får de ideelle senderfoholdene når di-
polens lengde er halvparten av bølgelengden, 
forklarer Henrik.

Ikke alle trengs til å sette opp utstyr. Noen 
har med et fjernstyrt fly. Andre spiller ball. 
Noen søker med antenne etter NTNUs fortapte 
studentsatelitt på himmelen. På trammen til 
hytta har ARK satt opp en smågodt-bar.

– Ingen field day uten Kinder-egg.
Det går nok med noen øl også.

KloKKa er tre. – CQ field day, CQ contest, 
lima alpha one kilo stroke portable calling CQ 
field day!

ARK gir seg til kjenne med sitt kallesignal 
LA1K, hver bokstav uttalt med det fonetiske al-
fabetet. «Portable» betyr mobil stasjon. «CQ» be-
tyr at man ønsker å snakke med hvem som helst. 
Og det renner øyeblikkelig inn med QSOer i 

sentralen i lastebilen. Senderen tilknyttet Texas-
tårnet skårer de første: England, Tyskland, Hel-
las, og så Hellas igjen. På 80-metersbåndet går 
det litt saktere: Tyrkia. Kuwait. Saudi-Arabia.

I bussen er det roligere. Knut Magnus 
Kvamtrø slapper av på noen av de mindre bruk-
te bølgelengdene: 160 og 60 meter. Det blir mest 
prat.

– Amatørene har brukt radioen helt siden 
den ble oppfunnet. De var her før de kommersi-

elle aktørene, og sikret seg gode frekvenser over 
hele skalaen.
Radio er alvorlige saker. Det er ikke bare å 
sende i vei, for store deler av eteren er forbudt 
område. Hvorfor er det sånn?

– Radiofrekvenser er en begrenset ressurs 
som må deles over hele verden. Hele spekteret er 
allokert til forskjellige formål. Du har nødnett, 
mobilnett, og lignende. Begynner vi å sende der, 
får de problemer, forklarer Kvamtrø.

KonKurransen Varer og rekker. 
Mørket kommer sigende. Forbi dalens munning 
kan Trondheims lys skimtes. Tyholttårnet er en 
liten flis. Okstadbakken slynger seg oppover.

– Nå på kvelden begynner forholdene for 
20-meteren å bli dårlige. Nå er det fra 40 meter 
bølgelengde som gjelder, sier sendersjef Henrik.

Nå blir det lettere for klubbens debutanter å 
prøve seg. Anne får tørrtrene litt, før hun sendes 
i ilden.

– Det er ingen som vil snakke med meg, kon-
staterer hun, etter å ha forsøkt en stund.
Men radio er en ventelek. Frekvensene er man-
ge. Det tar tid, men noen nåler er da å finne i 
denne høystakken. Med kontakten fra Brasil 
har Anne sikret sitt bidrag.

– Thank you, seventy three, good luck with 
the contest.
«73» er amatørradiospråk for beste hilsner.

«Én MilliMeter regn» viser seg å bli 
en hel del mer. Det blir lite folk i lastebilen og 
UKEbussen utover natta, men de fire stasjonene 
forblir besatt hele veien. Klokken tre har ARK 
nådd 800 QSOer, like mange som det totale 
antallet fra forrige field day.
Mange sover lenge utover søndag morgen. Folk 

begynner å bli lei av «CQ field day, CQ field 
day». Aktiviteten tar seg etter hvert opp når 
klokka begynner å nærme seg tre på ettermid-
dagen. Sluttfasen blir et høydepunkt.
– Over 1300 QSOer, konkluderer Henrik.
– Jeg synes det har gått veldig bra. Vi vinner 
ikke på global basis, men det er mulig vi har 
vært de beste i Norge.
Saken blir ikke avgjort før senere i høst.

1300 uniKe KontaKter. ARK har fått 
hjelp til én av dem. Tidligere på formiddagen, 
på et roligere tidspunkt, har en skarve Under 
Dusken-journalist sett sitt snitt til å prøve seg som 
radioamatør. På med hodetelefoner og mikrofon. 
Bjørg Helene geleider stødig.

– CQ field day, CQ field day.
Det er lite liv på 80-meteren foreløpig. Støy og 
sus, og langt mellom de klare, tydelige sendinge-
ne. Noen trøndere som gauler om en garasje kan 
høres godt – de sender nok fra like i nærheten.

– Æsj, det er bare å gi opp, sukker journalis-
ten.

Men ARK-formannen insisterer smilende: 
prøv igjen. Og endelig:

– CQ all Asia, CQ contest. Five bravo four 
india bravo.

Sannelig er det ikke en kar på Kypros som 
sender. «All Asia»-konkurransen går parallelt 
med field day, og vi har lov til å kontakte dem.

– Øøøh... lima alpha one kilo stroke porta-
ble...?

Jada, QSL, takk for nummeret mitt, du er 
nummer... å nei, dere fra All Asia skal ha alde-
ren min? To seks. Joda, takk, og søttitre til deg 
også, og lykke til videre. Så ble det da en QSO på 
Under Dusken også. UD
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Ubuden gjest
Nå forstår jeg hvorfor gløsinger aldri kommer seg hjem.

skrev Maria Amelie, «ulovlig gløsing» tenker jeg. 
Han viser vei mot en lukket dør. «Stille lesesal», 
står det. Jeg lister meg på tå bak ham. Han peker 
på en plass ved siden av sin. Idet jeg skal sette 
meg, snubler jeg og mister boken jeg bærer.

Alle snur seg. En jente med mariusgenser 
og lesebriller stirrer hardt ned på boken som 
ligger på gulvet. Det er «Kunstens filosofi» av 
Søren Kjørup. Deretter ser hun langsomt opp 
på meg. Hvis blikk kunne drepe.

neste dag sitter jeg på bussen mot 
Dragvoll. Jeg skal dit for å lette på samvittig-
heten, for å kunne si at «Joda, jeg har vært på 
skolen i dag». Jeg skal verken spille pingpong, 
krølle meg opp i en sofa og kose meg med en 
kaffekopp, eller pynte lesesalplassen min med 
bilder fra helgen. Jeg skal på forelesning, og så 
skal jeg rett hjem igjen. Ingen kos, ingen tøfler. 
Noen ganger skulle jeg ønske jeg var gløsing. 
Lov å ikke si det til noen. 

tegneseriestriper henger tett i tett, og på en av 
pultene står det en lang rad med pent oppstilte 
kindereggfigurer. I et hjørne blafrer en flamme 
fra et rosa duftlys.

jeg ser en gutt med dataspillmage og tann-
pirkerarmer. Han er iført dress, slips – og tøfler. 
Han går forbi sofaen i hjørnet og bort til det 
lille kjøkkenet. Han skjenker kaffe fra trakteren, 
åpner kjøleskapet og henter ut melk. Nytraktet 
kaffe, så mye man vil. 

Jeg titter rundt meg. I en døråpning kan jeg 
skimte et stort, blankt bord med et lite nett 
spent opp på midten.

– Har dere pingpongbord?
– Ja, selvfølgelig. Vi kan spille etterpå hvis 

du vil. 

jeg er i et fremmed land, og føler meg som 
en illegal innvandrer. Smuglet inn av kjekkasen. 
Jeg er livredd for å bli oppdaget, «ulovlig norsk» 

S   Kal Vi dra og lese på Matteland 
i dag, eller? 

Jeg trekker dyna litt sjenert rundt 
meg og gir ham et spørrende blikk.

– Hva er det?
– Jeg har fast lesesalplass på Gløshaugen, 

skjønner du. Det er egentlig bare for oss som 
går matte, men det er aldri fullt, så det er sik-
kert plass til deg.

Han sVeiper studentkortet, trykker en 
magisk kode og døren til Matteland slår opp. 
Allerede her er jeg fascinert, jeg som aldri 
bruker studentbeviset til annet enn å få rabatt 
på flybussen. Jeg trår forsiktig inn, og en ny 
verden jeg ikke visste eksisterte åpenbarer 
seg. På veggen henger enorme plakater med 
store grafer, greske bokstaver og overskrifter 
som «Numerisk løsning av den ikke-lineære 
Kolmogorov-ligningen». Pultene langs veggen 
ser ut som små loppemarkeder, bilder og 

TEKST: Camilla Muren  iLLuSTrASJon: Simen August Askeland



«Trondheimstegnerene» leikar ikkje butikk. 

Kultur 37

«Trondheimstegnerene» er ein teikne-
klubb som består av 7 aktive medlemmar 
som er i aldersgruppa 17 år og oppover. 
Når dei møtast, så er det for å få og gi 
inspirasjon til kvarandre. 

– I klubben hjelp vi kvarandre med 
det vi kan, så det er lettare å kome seg 
framover som teikneserieskapar når ein 
er fleire saman. Ein står rett og slett ster-
kast når ein er mange, seier noverande 
leiar Morten Sandø. 

Klubben har eksistert sidan 2004, 
men i følje Sandø, så har det ikkje alltid 
vore like mykje aktivitet i klubben.

– Vi har fått mange nye medlemmar 
sidan 2009. Det har vore periodar med 
lite aktivitet, så ein kan kanskje seie at 
vi som er aktive idag er den andre gene-
rasjonen, sidan dei fleste som var med 

Teiknarar står 
sterkast saman 

TEKST: Sofie Sætre  FOTO:  Mads Oftedal Schwencke

i byrjinga har flytta vekk etterkvart, 
forklarer han.

Dei aktive teiknarane møtast i gjen-
nomsnitt ein gong i månaden

– Når vi samlast, så er det oftast på 
Egon. Eit typisk møte går ut på at vi 
først kjøper ei brus, så diskuterer vi 
diverse innan teikning, og ofte pratar 
vi om ambisjonar og liknande, opplyser 
klubbmedlem Kristoffer Fjællingsdal. 

Vidare planlegg dei teikneglade 
medlemmane å gi ut ei samlebok.

– Vi ynskjer å gi ut ei bok som inne-
held litt ymse teikningar som er laga av 
medlemmane, så det blir på ein måte 
ein presentasjon av det vi har laga hittil, 
forklarer Sandø.

No ynskjer klubben fleire 
medlemmar, og fordelane med å vere 

med i «Trondheimstegnerene» er 
mange.

–  Det er veldig verdifullt å vere med 
i et slik type klubb, for om ein til dømes 
skal søke pengestøtte for å arbeide med 
eit teikneprosjekt, så er sjansen for å få 
det til større om ein har eit stort nettverk 
innan miljøet.

Sjølv om klubben gjerne vil ha fleire 
medlemmar, så blir det stilt visse krav 
for å få vere med.

– Vi som er aktive medlemmar brukar 
mykje tid på å ordne ting som gir fordelar 
for resten av medlemmane. Om nokon 
vil vere med i klubben, så må dei også 
vere innstilt på å jobbe og vere aktive i 
klubben, og ikkje berre ta nytte av forde-
lane. Vi leikar ikkje butikk, for å seie det 
sånn, presiserar Fjællingsdal.  UD
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Kulturpuls – sett og hørt

«Da er du hypp på å være naken på film, ass.»  
Skuespillerdebutant Åsmund Høeg om nudistene som kom fra Finnland for å være statister i filmen Sønner av Norge. 

Trening for skrivelystne
I år arrangeres et skrivekurs for unge av Skriveforum 
Midt-Norge, der kursdeltakerne for første gang skal 
få muligheten til å jobbe skjønnlitterært. 

– Dette er en knallfin tradisjon som har hjulpet 
frem flere unge trønderske forfattere, sier forfatter 
Mathias R. Samuelsen.

 Sammen med forfatteren Torgeir Sæveraas skal 
han arrangere seks kurskvelder for de under 20 år. 
Et tilsvarende kurs settes opp for de over 20 år med 
Arild Vange og Kristin Ribe. 

– Vi tenker at et slikt opplegg kan være med å 
skape et bedre forfattermiljø i byen og inkludere 
unge skrivende mennesker i det knakende koselige 
fellesskapet vi er en del av, sier Samuelsen. 

Søknadsfristen er 19.september.

Tok balletak på ordføreren
Da kunstneren Pushwagner besøkte Trondheim, benyttet 
han like godt sjansen til å komme i nærkontakt med by-
ens politikere. Etter åpningen av utstillingen på Galleri 
Ismene, tok Pushwagner et godt tak rundt kjønnsorganet 
til fylkesordfører Tore O. Sandvik. 

– Jeg ble advart om at møtet med Pushwagner kunne 
bli en opplevelse utenom det vanlige. Og det ble det, sier 
Sandvik til Adresseavisen.

Fylkesordføreren påpeker videre at de har felles kjente, 
og at han er svært fascinert av kunsten hans.

Britene fanges av troll
Den norske filmen Trolljegeren har fått en varm motta-
kelse i britiske medier, melder NRK. 

Foran premieren i Storbritannia har aviser som The 
Guardian gitt filmen strålende kritikker. «Du kan nesten 
føle trollenes dundrende fottrinn, og det er mulig å 
glemme det latterlige premisset takket være haugevis av 
ironisk humor,», skriver anmelderen David Edwards.

20 000
...pund fikk vinneren PJ Harvey av  

Mercury Prize for årets beste brtiske album, 
Let England Shake.

To gode forfattervenner
– Jeg og Karl Ove leser alltid hverandres tekster før 
de kommer ut. Det er en vanlig del av prosessen for 
meg, sier forfatter Tore Renberg til Dagbladet.

Han mener Knausgård har vært en stor inspira-
sjonskilde, men påpeker at verkene deres er svært 
forskjellige. Forfatterne møttes for første gang tidlig 
på nittitallet, da de begge jobbet i studentradioen 
i Bergen. Grunnlaget for vennskapet var en felles 
interesse for jenter, litteratur og popmusikk. 

Mos Def pensjonerer Mos Def
I et intervju på MTV2-programmet Sucker Free avslørte 
den amerikanske rapperen og skuespilleren Mos Def 
nylig at han planlegger et skifte av artistnavn når året er 
omme. 

Da kommer han til å gå under navnet Yasiin. Hittil har 
han ikke oppgitt noen konkret årsak til å ha valgt nettopp 
dette navnet, men det er naturlig å anta at det har noe 
med hans muslimske tro å gjøre. «Sura Yaseen» er nemlig 
en svært viktig sura, eller kapittel, i Koranen.

Lagde kunst av familien
Den kanadiske kunstneren Ulric Collette har koblet 
sammen bilder av familiemedlemmer og manipulert dem 
for å finne ut hvor mye de lignet på hverandre. I bilde-
serien «Genetic Portraits» har kunstneren brukt halve 
ansiktet til hvert av familiemedlemmene. Formålet med 
prosjektet var å belyse familielikhet på en ny måte. 

– Jeg ser mange mulige variasjoner og et stort poten-
sial i genetikk, så jeg jobber allerede på flere varianter jeg 
har tenkt på å bruke i serien, sier kunstneren til nettstedet 
My Modern Met. 

MIN ANBEFAlING

Skuespiller ved Trøndelag Teater

Mari Haugen Smistad

– Hva er ditt kulturelle bidrag til 
Trondheim?

– Akkurat nå spiller jeg Jenny i 
Tolvskillingsoperaen på Trøndelag 
Teater, og i 2012 skal jeg spille i 
musikalen Hair på samme sted. 
Jeg jo har bred erfaring innenfor 
musikk, sang, teater og dans, så jeg 
håper jeg kan fortsette å arbeide 
innenfor kulturlivet i byen.

– Hvordan kan Trondheim forbedres 
som kulturby?

– Jeg synes faktisk Trondheim er 
ganske god på kultur! Men det svir 
jo litt når artister som Rihanna og 
Kanye West heller spiller i Bergen. 
Vi trenger en konsertarena som 
kan ta imot de største artistene!

– Hvis du hadde en million kroner 
å gi til et kulturelt formål, hva ville 
du bruke det på?

– Jeg ville satt opp musikalen 
We Will Rock You i Trondheim! Med 
gitaristen i Queen, Brian May, som 
hedersgjest på premieren.

– Anbefal tre kulturopplevelser.
– Jeg må selvfølgelig anbefale 

Tolvskillingsoperaen på Trøndelag 
Teater. Bertolt Brecht krever mye 
av publikummet sitt; nøkkelord er 
kapitalisme, klasseskille og dob-
beltmoral. Håper vi kan provosere!

 – 25. November skal jeg delta i 
en konsert i Røros Kirke til inntekt 
for hjelpeorganisasjonen Street-
light, sammen med blant andre 
Jarle Berhoft og Heidi Gjermundsen 
Broch. Forestillingen er i forbin-
delse med åpninga av julegata på 
Røros, så jeg tror det kan bli en 
magisk opplevelse!

– Regnes Bymarka som en 
kulturopplevelse? Anbefaler alle å 
gå en tur i skogen! 

Av: Marte Ingebrigtesen
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Pstereofestival gikk deler av publikum etter  konserten 
til trondheimsbandet Wannskrækk. Før den største 
headlineren, Death From Above 1979, som skulle 
spille kort tid etterpå. Det samme skjedde også i fjor 
før Robyn skulle innta scenen. At Robyn ikke maktet 
å trekke mer publikum som en av Skandinavias største 
artister med en bred kommersiell profil, burde være 
alarmerende for konsertarrangører og tilhengere av 
en ny konsertscene. Vil trønderne være like uenga-
sjerte ovenfor artistene, som Trondheim med en slik 
konscertarena vil ha mulighet for å ta i mot, dersom 
de heller kan se Åge Aleksandersen på Torvet? Det 
er helt klart at det som selger mest blant patriotiske 
bartebybeboere er trønderske band som Dum Dum 
Boys, Åge Aleksandersen, DDE og Motorpsycho. Er 
det i det hele tatt verdt å ta sjansen? 

Studentersamfundet skal nå vurdere å fordoble 
publikumskapasiteten i Storsalen. Det gir kanskje 

ikke Rihanna muligheten til å ta turen, men det er 
et poeng å utarbeide scenene vi allerede har. Scener 
som allerede er godt etablerte, i stedet for å begi seg 
utpå et prosjekt som ikke har nok fotfeste i publikum 
til å lykkes.
I vårt lille land har man opparbeidet seg en stygg 
tendens til å ignorere de gamle instiutisjonene og 
heller satse på nybygg. Dette er et fenomen man ser 
både i kultur- og litteraturhusdebatten. Byene skriker 
etter litteraturhus der nyopppussede bibiliotek står 
til disposisjon. Politikerne bygger teater, mens kultur-
husene står ubenyttet. Hvorfor vi da ikke prioriterer 
å bygge ut disse arenaene som allerede har en plass 
i kulturlivet er ubegripelig. Selv om dette dreier seg 
om en utendørsarena, er det likevel tydelig at etter-
spørselen ikke er til stede.

Hvis prosjektet med en ny konsertarena gjen-
nomføres, vil det da ha mye å si for Trondheim som 
kulturby? En slik scene vil kunne  bidra til å sette 
byen på kartet for mulige konsertarrangører og store 
artister, noe som tar opp konkurransen med både 
Oslo og Bergen plassmessig. Om publikummet likevel 
svikter alle andre enn lokale helter, er dette et feil-
grep som kan koste Trondheim mer enn det bidrar. 
Selv om det er vel og bra å få en scene med såpass 
stor kapasitet, er det virkelig nødvendig?  

Den største av de to foreslåtte scenene i området 
rundt Kristiansten festning skal romme over 30 
000 mennesker, mens den andre rundt 7500. Dette 
skal gi spillerom for å kunne hente inn artister og 
band i verdensklassen. I forkant av årets Pstereo-
festival måtte arrangørene takke nei til Rihanna, en 
av verdens største kommersielle artister. Dette var 
grunnet manglende kapasitet – En demonstrasjon 
av hvordan Trondheim mangler scener til å huse 
artister av et slikt kaliber. Torvet bød på lydmes-
sige problemer, mens lerkendal stadion bød på 
andre. En konsertarena ved festningen kan være 
løsningen på disse problemene. Et problem som 
arenaen derimot ikke vil kunne løse, er det slappe 
trondheimsspublikummet.

trondheimspublikummet er veldig patriotisk, noe 
som har vist seg ved flere anledninger. Under årets 

Trangsynte trøndere
Når slappe, seige og patriotiske trøndere heller prioriterer sine egne konsertbidrag fremfor  

de store kommersielle artistene, kan kampen for ny konsertarena være bortkastet.

I vårt lille land har man  
opparbeidet seg en stygg tendens til 
å ignorere de gamle instiutisjonene.

Torunn  Otnes
Journalist
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(Illustrasjon: Anastasia Bakhilkina)



Samfundet  
bygger ut  
Strossa og Edgar. 
Det viser seg at 
NTH egentlig eier 
tomta, og tilbyr 
Samfundet å 
kjøpe området de 
har bygget ulovlig 
på. Samfundet 
aksepterer.

NTH oppdager  
at Samfundet  
ved en feil fikk hele 
Fengselstomta 
da de betalte kun 
for den lille biten 
i 1985. Feilen blir 
ikke rettet opp, 
og Samfundet blir 
stående som eier 
av tomta.

www.underdusken.no
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Ingrid anna 
teigen
Kulturjournalist

Så er det på nytt avgjort. Den 
kvelende plassmanglen på 
Samfundet skal utbedres, 
også denne gang i form av 
et nybygg på Fengselstomta. 
Spørsmålet er hva som skiller 
de nåværende planene fra de 
som har blitt lagt før.

Utbyggingen av 
Fengselstomta har vært et 
hett tema i flere år, og forsla-
gene for hvordan den skal 
disponeres har vært tilsva-
rende mange. Det er med 
to mislykkede forsøk friskt 
i minnet at Samfundet 
prøver igjen, og til tross for 
at nyheten om at «vi nå er 
nærmere enn noen gang» 
er svært gledelig, må jeg si 
at jeg møter meldingen med 
skepsis.

Ikke misforstå meg, jeg 
er like beigeistret som alle 
andre over at det ser ut til at 
sagaen om Fengselstomta 
omsider skal få en lykkelig 
slutt. Likevel er jeg usikker på 
om det ikke har gått litt for 
fort i svingene under plan-
leggingen, selv om man 
knapt kan si det etter tyve år. 
Arkitekttegningene er ennå 
ikke godkjent av NTNU, og 
jeg stiller meg tvilende til at 
det monstrøse bygget som 
er foreslått noen gang vil bli 
det. Jeg synes det er merk-
verdig at Samfundet har valgt 
å engasjere et arkitektbyrå, i 
stedet for å gjøre dette til et 
prestisjeprosjekt hvor arki-
tektstudenter ved NTNU 
kunne fått muligheten til å 
utarbeide bygget de selv skal 
benytte seg av.

Videre må det nevnes at 
arealet i nybygget vil være 
forbeholdt intern gjeng-
aktivitet på Samfundet, og 
ikke være åpent for alle 
medlemmer. Det er synd at 
et så påkostet bygg ikke skal 
være tilgjengelig for den store 
studentmassen. Samtidig vil 
omorganiseringen frigjøre 
plass i det runde røde, og jeg 
håper virkelig at nybygget vil 
føre til en reell utvidelse av 
kulturtilbudet, og ikke bare bli 
et oppholdsted for de ulike 
gjengene.

KOMMENTAR

Feste for 
fengselet
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– Realistisk å se ferdigstilt
meter med tilsvarende kjellerarealer, 
der resten av Fengselstomten skal sel-
ges til NTNU. 

Hastverk tvinger frem salg
I juni fattet NTNU et styrevedtak om å 
gå i dialog med Samfundet om kjøp av 
Fengselstomta. Mye tyder på at NTNU 
har hastverk med å skaffe seg tomten. 
Eiendomssjef lindis Burheim ved 
NTNU mener dette er den mest strate-
giske eiendommen de forhandler om. 

– Det er ekstremt viktig for NTNU 
å sikre seg tomta for utvidelse på lenger 
sikt, sier Burheim.

Hun understreker videre behovet 
for å få fortgang i prosessen for å reali-
sere byggeplanene til Samfundet. 

Et hinder på veien for NTNU er at 
de i likhet med alle universiteter i Nor-
ge ikke har fullmakt til å gjennomføre 

tror Herrem likevel på en avklaring til 
jul.

Både Samfundet, NTNU og kom-
munen er nå optimister, til tross for 
tidligere fadeser. I 2003 falt det første 
konkrete forsøket i grus, før man i 2006 
igjen måtte innstille prosjektet, like før 
byggestart. 

Skisseplanen som nå ligger på bor-
det er en integrert løsning mellom 
NTNU og Samfundet. Samfundet øn-
sker et bygg på omkring 1200 kvadrat-

– Vi har aldri vært så nærme som 
nå, sier Dag Herrem, leder for Finans-
styret på Samfundet.

Etter tyve år med planer for et ny-
bygg på Fengselstomta bak Samfundet 

kjøp av eiendom når det ikke foregår 
tilsvarende salg. 

– For å kunne kjøpe tomta må vi få 
eiendomsfullmakt til å benytte drifts-
midler til kjøp av tomta, som vi får 
gjennom en omgrupperingsproposi-
sjon som skal opp i Stortinget i desem-
ber, sier hun. 

Uproblematisk 
I tillegg må kommunen godkjenne 
reguleringsforslaget til Samfundet for 
tomten, før man kan gå igang med å få 
finansieringen på plass. 

Prosjektleder Anne Reinton i 
Trondheim kommune mener det bur-
de være uproblematisk å godkjenne et 
nybygg på Fengselstomta. 

– For Samfundets nybygg er regu-
leringsplanen så godt som ferdig, sier 
hun. 

Hun har tro på prosjektets gjennom-
førbarhet og understreker at et nybygg 
er av interesse for både Samfundet, 
NTNU, SiT og kommunen.

– Det er absolutt realistisk for Sam-
fundet med et nybygg på Fengselstomta 
når alle partene er interessert i å se det 
ferdigstilt, sier Reinton. 

Det største hinderet
Detaljene i reguleringsplanen vil av-
gjøre hvor mye Samfundet kan få for 
tomta. I salget av den resterende tomta 
til NTNU får Samfundet nemlig betalt 
per kvadrameter som skal bygges.

– Jeg tror veldig mye avhenger av 
prisen vi får for tomta, sier Dag Her-
rem. 

Det er utelukket fra Samfundets side 
å ta opp lån for å finansiere prosjektet. 
Foreløpig er planen at kostnadene skal 

dekkes gjennom salg av tomten og en 
økning av driftstilskuddet fra NTNU 
over en periode på ti år. Det vil likevel 
være nødvendig å finne eksterne midler 
for å dekke hele kostnaden. 

– Finansieringen vil definitivt bli 
den vanskeligste biten, sier Herrem.

SiT ønsker å bidra økonomisk til 

For tredje gang prøver Samfundet å realisere nybygg 
på Fengselstomta. Finansieringen er på nytt det største 
hinderet i veien mot mål. 

TeKST:           Markus Tobiassen
          Hilde Ørbo
ILLUSTRASJON:  Skisseprosjekt Pir II
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Et nybygg på Fengselstomta har en prislapp på omtrent 30 millioner kroner.

Planen er  at nybygget skal romme øvingslokaler og kontorer, og slik frigjøre 
plass til kommersiell virksomhet på Huset.

Prosessen ble gjenopptatt da NTNU fattet et styrevedtak i juni om å inngå 
forhandlinger med Samfundet om kjøp av Fengselstomta.

Nybygget skal finansieres gjennom salg av resterende deler av Fengselstomta, 
økt vedlikeholdstilskudd fra NTNU og eksterne aktører som SiT.

Nybygg på Fengselstomta

FAKTA OM:K

realiseringen av et nybygg på Fengsels-
tomta. Anslag eller konkrete tall kan 
konsernsjef Knut Solberg likevel ikke 
gi.

– Vi må få anslaget på hvor mye 
det vil koste og de konkrete planene til 
Samfundet før vi kan si noe om hvor 
mye vi skal bevilge, sier Solberg. UD

Samfundet og 
NTNU går i forhand-
linger for slag av 
Fengselstomta. De 
går inn for å kjøpe 
deler av tomta, for 
å sikre utvidelse av 
campus og finan-
siere et nybygg for 
Samfundet.

NTNU får tilbake 
eiendoms- 
fullmakten,  
men økonomi- 
seksjonen ved 
NTNU vet frem-
deles ikke hvor 
pengene til et 
nybygg skal 
komme fra.

NTNU går med 
på å betale for 
regulering av 
Fengselstomta, 
men vet ikke 
hvor pengene til 
selve bygget skal 
komme fra.

NTNU får ikke 
fornyet eien-
domsfullmakt, på 
grunn omstendig- 
heter rundt salget 
av idrettsbygget. 
Fengsels- tomt-
planene legges 
nok en gang på is.

Rett før NTNU  
skal begynne 
å bygge på 
Fengselstomta, 
stoppes arbeidet 
på grunn av 
pengemangel.

NTNU inngår 
en avtale med 
Samfundet om å 
finansiere bygget 
på Fengselstomta. 
NTNU får tomta 
tilbake av 
Samfundet mot 
at de oppfører et 
bygg Samfundet 
kan låne i 100 år.

NTNU selger 
Idretts- bygget  
til SiT, og lover 
 å bruke pengene 
på studenttiltak.

Prosjektet  
avlyses, da SiT 
ikke har funnet 
noen leie tagere, 
og Samfundet 
vedtar å satse på 
et mye mindre 
bygg til omtrent 
20 millioner 
kroner.

Byggestart 
på Fengsels   - 
tomta utsettes 
til 2003.

SiT lover Samfundet 
at bygget på 
Fengsels tomta er 
på vei. Bygget skal 
blant annet deles 
med et helsehus 
for studentene. 
Arbeidet skal starte 
sommeren 2002, 
og koste 200  
millioner kroner.

SiT inngår en 
avtale med 
Samfundet om 
et nybygg på 
Fengselstomta  
på mellom 12 
000 og 15 000 
kvadratmeter,  
der Samfundet 
skal få 1000 av 
dem.

1985 2005 2006 2007 2008 2009 20111989 1999 2001 2002 2003 2004

FERDIGSTILT: Samfundets planer for et nybygg på Fengselstomta som vil henge sammen med utvidelsen av NTNU-campus.

Unison optimisme for ekspandering



Gjennom måten han leser på skaper 
han alltid en suggererende rytme i tek-
stene. Han kan lese hva som helst og få 
det til å bli poesi, sier han.

Publikum er viktigst
Wiger mener publikum er noe av det 

Mer treffende er det kanskje å anse 
poesislammen som en form for perfor-
mance, der det for deltakerne gjelder å 
være underholdende i sine tilmålte tre 
minutter på scenen. Det er ikke dikte-
nes kvalitet som bedømmes i poesis-
lammen. 

Til tross for at opplesningen i stor 
grad er preget av humoristiske innslag, 
leste vinneren også et mer metafor-
rikt og samfunnskritisk dikt, som ble 
særdeles godt mottatt av publikum. 
Dette diktet la seg på en mer litterær 
og språkorientert linje.

– Min store helt er Jan Erik Vold. 
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- Utvider poesibegrepet
Årets trønderske delfinale 
i poesislam viste at nesten 
hva som helst kan være 
poesi.

Delfinalen i NM i poesislam fant sted 
på Samfundet 8. september. Konferan-
sier, tidligere trøndersk mester i poesis-
lam og G.O.D.S-rapper Trond Wiger 
mener at poesislam ikke nødvendigvis 
handler om poesi i ordets snevreste be-
tydning. 

– Jeg håper at slike arrangementer 
kan senke terskelen for å skrive. Hvis 
man kommer som publikum og ser va-
rierte fremføringer på scenen, tror jeg 
man kan bli inspirert til å skrive selv, 
sier han. 

Publikum har en sentral rolle i 
poesislam. Mens deltakerne leser selv-
skrevne tekster innenfor en tre minut-
ters ramme gjennom tre runder, skal 
publikumsjuryer gi poeng for teksten 
og framføringen. Vinneren får en bil-
lett til finalen som finner sted i Oslo i 
november.

Performance framfor poesi
Stian Torgersrud kåres til kveldens 
vinner med diktet «Angsten, gårsda-
gen og ranglefanten».

– Poesislam er dritgøy! Det er åpent 
for alt mulig – det er bare deg og stem-
men. Man framfører og kan bruke 
stemmen til å få fram diktet. Sånn sett 
er jo ikke dette egentlig en diktkonkur-
ranse, sier han.

bESTE bEATS: Vinneren av årets Poesislam Stian Torgersen med diktet «Angsten, gårsdagen og ranglefanten» .

TeKST:  Marte Ingebrigtesen
 maring@underdusken.no
FOTO:  Hanna-Emilie Kværner

POESI

K

Når tempoet blir så  
lavt, må tekstene være 

bedre,

Trond Wiger, 
konferansier

TeKST:  Lars Fredrik Lund Godbolt 
lgodbolt@underdusken.no

KUNST

Årets debutantpris gikk til masterstu-
denten Greger Stolt Nilsen ved Kunst-
akademiet i Trondheim. Han forteller 
at prisen kom som en overraskelse.

– Jeg har søkt om å bli med på 
utstillingen tre ganger tidligere. I ut-
gangspunktet var jeg veldig fornøyd 
bare med å ha kommet med på utstil-
lingen, sier Stolt Nilsen.

Juryens dom var at verket gir asso-

siasjoner til cut-up teknikken fra beat-
litteraturen hvor tekster blir brutt opp 
og satt sammen vilkårlig eller etter en 
struktur som er langt fra tekstens opp-
rinnelige mening. 

Den besk    jedne kunsteren vil ikke 
utbrodere om hvorfor akkurat hans 
verk ble valgt ut.

– likevel må jeg si at dette er et 
flott insentiv for å fortsette å jobbe 
med kunst. Jeg er på siste året på mas-
teren min så det er deilig å få en be-
kreftelse på at man har gjort noe bra. 

Mange søkere –  bredt spekter
Trøndelagsutstillingen åpnet 4. sep-

tember i Dora, og avvikles i år for 
35. gang. Produsent Anita Björklund 
forteller at alle med tilknytning til 
Trøndelag kan søke. I forkant av 
årets utstilling var pågangen stor 
med hele 214 søkere, hvor kun 47 
kunstnere fikk mulighet til å stille 
ut.

Produsent Björklund sier alle bør 
ta seg en tur – spesielt studenter.

– Vi har en høy andel studenter 
som er kunstnere i starten av sin 
karriere. Det er et bredt spekter av 
kunst som respresenterer hva som er 
i vinden i Trøndelag i dag. Det er en 
veldig spennende utstilling med alt 

fra malerier og bøker til video, ani-
masjon og fotografi. 

Ny samarbeidspartner, ny pris
Nytt for i år er NTNU-prisen, en pris 
som skal deles ut til noen som har 
studert eller studerer på Kunstaka-
demiet i Trondheim. 

I år gikk ikke prisen til en stu-
dent, men den etablerte kunstneren 
Per Formo. Produsent Björklund er 
likevel imponert over nivået til stu-
dentene.

– Jeg blir ikke overrasket om det 
er en student som stikker av med 
NTNU-prisen til neste år. UD

viktigste for at en poesislam skal blir 
vellykket.

– Publikum må være med og lage 
god stemning. De gangene jeg har 
vært med på poesislam selv, har jeg 
vært mye mer nervøs enn på en van-
lig konsert med G.O.D.S. Når tem-
poet blir så lavt, føler jeg at tekstene 
må være bedre, fordi hvert ord teller, 
sier han.

Han oppfordrer publikum til å være 
med å spille en aktiv rolle i poesislam-
men.

– De må tilbe deltakerne i kveld, 
sier han. UD

Ordlek i kunst vant juryens gunst
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Trondheim på skeiva Hvordan er det å være homofil i Norges beste studentby?

– Hvor kul er x-factor-Moe fra 1 til 10, 
liksom? Gjett hva han skulle ha da! 38 000,-!

 Kristoffer Halseth er leder for Skeiv 
Ungdom Trøndelag og snakker om 
programmet til årets festival. Det er dags 
for homoparade, men de oppmøtte bærer 
overraskende nok svært dagligdagse klær. 
Har de rett og slett glemt igjen skinnbuk-
sene hjemme?

– Vi er nok litt konservative sånn sett. 
Det er vel bare i Berlin og de større byene 
man holder på sånn. Toget handler mer om 
synliggjøring.

Kristoffer har derfor festet et tyvetalls 
ballonger til kroppen i stedet. Han forteller 
videre at kulturarrangementet Homouka 
har vært arrangert i flere år, men at årets 
festival er forskjellig fra de foregående. 
I år har de blant annet byttet navn til 
Skakkfestivalen.

– «Skakk» er det trønderske begrepet 

SKEIvE UNGDOMMER : Skakkfestivalen ferirer mer enn personlig legning. – Man kan være skeiv på så mange måter. Det har ikke bare med homofil legning å gjøre, leder for Skeiv Ungdom     Trøndelag.
 

TeKST:  Lars Fredrik Lund Godbolt
 Martin T. Johannessen
FOTO:  Øyvind Aak

STIKKTITTEl

K

for skeiv. Man kan være skeiv på så mange 
måter. Det har ikke bare med homofil 
legning å gjøre.

Han mener denne typen symbolikk 
åpner for at flere kan delta enn tidligere. 
Troen på inkludering har gjort at Kristoffer 
også jobber aktivt med å bedre tilbudene for 
unge homofile i Trondheim. Han er spesielt 
opptatt av å tilby skeiv ungdom rusfrie 
plasser å møtes, fordi uteplassen Metro 
er det eneste samlingsstedet for homofile 
i Trondheim.

– Hvis du drar på byen så blir det til at 
folk tror du har baktanker når du sier hei 
– folk tror du sjekker dem opp.

For dem som ikke er bevandret i 
byens homsemiljø er Metro Trondeims 
eneste skjeve utested. Alkoholrus blir ofte 
løsningen når man er ny i en by. Kristoffer 
er lei av at mange homofile føler seg tvunget 
til å drikke for å møte nye folk. 

– Gjennom kafébesøk, videokvelder og 
hytteturer forsøker vi i Skeiv Ungdom å 
endre disse holdningene.

Folket strømmer til Solsiden. Det er 
klart for paradestart. Helt i front danser 
en gjeng med kvinner og menn swing. 

Kristoffer går foran og guider toget i 
riktig retning. Med solsteika i panna 
beveger toget seg i høyre fil (symbolsk 
nok) nedover Olavskvartalet. Så må 
Kristoffer løpe.

– Å snakke fornuftig med en homo, det 
går ikke det, vet du!

Med glimt i øyet ordner han opp i 
detaljene, og toget kommer fint i land ved 
torget. Endelig får de oppmøtte og folket 
rundt oppleve Berlin-tilstander likevel. 
For fra høyttalerne strømmer YMCA ut. 
Kristoffer ser avslappet ut.

– Dere må ikke skrive at jeg var stressa 
da! Dere må skrive at jeg er en glimrende 
leder!

YMCA-dansingen, ballongene og 
de fargesprakende draktene til tross, 
Kristoffer er ikke redd for at en slik 
festival vil være med på å bygge opp under 
fordommer mot homofile.

– Vi er ikke redde for å stigmatisere. Vi 
må tørre å ikke ta oss selv så høytidelig, 
sier Kristoffer. 

Dansingen avtar og flere av medlem-
mene i toget begynner å dele ut 
informasjon til forbipasserende. Kristoffer 
kan fortelle oss at Trondheim er en by 

som har et langt bedre tilbud for skjeve 
enn der han kommer fra – Kristiansund.

– Jeg har alltid visst at jeg er homo, 
men den første homofile jeg møtte var på 
videregående. Det er ikke noe homomiljø 
i Kristiansund. Da jeg kom til Trondheim 
var det første jeg gjorde å dra på Metro.

Det kan virke som en særdeles modig 
handling når man er alene og ny i en by, 
men Kristoffer hadde allerede laget seg et 
nettverk i Trondheim ved bruk av internett.

– Jeg ble kjent med flere som bodde i 
Trondheim på nettsiden gaysir.no. Det er 
en utrolig viktig kanal for å unngå at man 
føler seg alene – noe som er enkelt å føle om 
man kommer fra bygde-Norge. 

Paraden er over og folk går til sitt. Souhail 
Mahdi er en av de som ikke var med på 
paraden. Han studerer politisk økonomi 
ved NTNU, er med i Sosialistisk Ungdom, 
fra Oslo - og homofil. Souhail er opptatt av 
rekkefølgen.

– Jeg definerer ikke meg selv ut fra min 
seksualitet. Det var kanskje viktig for meg 
da jeg kom ut av skapet, men å definere meg 
kun som homofil blir helt feil.

Souhail tror mange homofile er redde 

for å forbindes med en spesiell stereotypi 
og lager en grimase når vi spør han om 
den eneste uteplassen vi vet om for homo-
file – Metro. 

– Metro spiller på stereotypier. Der er 
det horepop og Eurovision for full rulle. 
For oss som ikke er av den typen er det 
ingen plasser. 

Souhail sammenligner Metro med sjek-
keplassene Gossip og Downtown. 

– Det er greit å dra dit om du vil sjekke 
opp folk eller bli sjekket opp, men de fleste 
av oss drar vel en plass for å ha det gøy og 
høre på musikk man liker. 

Han vil heller dra på utesteder hvor alle 
er velkomne.

– Kommende fredag (16.august) er det et 
konsept som heter «indieseksuell» på Supa. 
Der er det åpent for alle legninger. En hetero 
som blir sjekket opp av en homofil bør ta 
det som et kompliment - ikke som et angrep 
på sin seksualitet. 

Kristoffer opplever at det er flere 
kamper som må kjempes i rusbaserte 
sammenhenger.

– Det irriterer meg at jeg ikke kan vise 
kjærlighet på byen. 

Han føler for eksempel frykt for å fysisk 

vise kjærlighet på andre steder enn Metro. 
Etter å ha vært sammen med kjæresten i 
to år er han fortsatt redd for å leie ham på 
veien hjem. Han vet av erfaring at hetsen 
blir som verst i de sene nattetimer.

– Jeg kjenner en som ble slått i bakhodet 
for bare et par uker siden.

Souhail mener stereotypene av homo-
file gjør at mange ikke tør å stå frem som 
homofile. 

– Jeg tror mange er redde for å bli 
oppfattet som noe annet enn de er. At 
personligheten skal bli skyggelagt av at 
man er homofil, fordi for mange betyr det 
å være homofil én ting. Det er viktig at man 
lærer folk at det å være homofil er like mang-
foldig som det å være hetero. 

Kristoffer støtter Souhail og forteller om 
at det er viktig å nå ut til de som står i skapet.

– Jeg har vunnet min personlige kamp, 
og nå er det viktig å hjelpe andre med å 
vinne sin. Vårt motto er trossalt «for mang-
fold mot diskriminering». 

Souhail ønsker navnebyttet av festivalen 
velkommen.

– Homofili er en legning, ikke en livsstil, 
«skakk» er mer en kultur.  UD
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Tomas «Håkki» Eriksson er svensken som inntok Trondheim med håkkisveis og tresko.

Det første Håkki og kompisene han 
gjorde var å leie inn en profesjonell fot-
ballspiller fra Skottland.

– Plutselig banket vi jo lagene fra 
Sundsvall! 

Biltema-katalogen  
eller Tolstoj?
Slikt blir folket i hjembygda stolte av, 
og det er de gode tilbakemeldingene 
som driver Tomas videre. Det har også 
gjort at Håkki er spesielt interessert i 
klasseskillet mellom bygd og by. Nevn-
te er også utgangspunktet for forestil-
lingen hans på Avant Garden som 
handler om forholdet mellom popu-
lærkulturen og den mer intellektuelle.

– Personlig går jeg nesten aldri på 
teater, og ser nesten aldri kunst.

Svensken er nemlig ikke av kunst-
nertypen som higer etter høykultur 
og status. Et av spørsmålene han der-
for tar opp i forestillingen er hvorvidt 
Biltema-katalogen ikke kan være vel 
så viktig for menneskeheten som en 
bok av Tolstoj.

– Noen av de tryggeste og mest lyk-
kelige menneskene jeg vet om er folk 
som aldri har lest en bok i hele sitt liv. 

Skulle de bli enda lykkeligere om de 
begynte å lese?

Håkki lar spørsmålet ligge i luften 
før han på slående vis poengterer det 
vi alle egentlig er klar over, men kan-
skje ikke helt vil innse.

– De som slet med livet da jeg gikk 
på Kunstakademiet var folk som leste 
filosofi døgnet rundt. Jeg vil bare ta 
et alternativt grep om nettopp dette.

Sterke håndledd
Når Håkki har fri fra jobb og forestil-
linger reiser han rundt med Volvoen 
for å holde foredrag for ungdommer 
og spille musikk for eldre. Spesielt de 
eldre har han et godt forhold til, grun-
net barndommen.

– Jeg elsker jo å henge med pensjo-
nistene. Når jeg vokste opp var det jo 
700 mennesker i bygda, ikke sant, så 
da hang man jo med gamlisene også.

Håkki forteller at gleden pensjo-
nistene opplever er gull verdt. Han 
mener at åpenheten gjør at de våger 
å vise seg fra en annen side.

– For et par uker siden var det en 
gammel dame som satt og spilte på 
symbal mens vi spilte musikk. Totalt 

i utakt, men hun var så glad. «Så flink 
du er til å spille på den der!» sa vi, 
«Du må ha sterke håndledd?». Også 
smilte hun da, og sa; «Jammen, va fan 
tror ni? Jag har ju dragit runt på en 
halvdöd gubbjävel halva livet. Det är 
klart jag har starka handled!»

Det blir mer og mer tydelig at nos-
talgien fra de eldre har smittet over 
på den unge svensken.

– Jeg synes nok at ting var bedre 
før. Men så har det seg sånn at jeg le-
ver i 2011 da.  UD

– Jeg dro rundt med min gamle Volvo 
og samlet inn gammelt skitsnakk og 
lite stuerene historier om dyresex, fu-
glepuling, slagsmål og sprit.

Svenske Tomas «Håkki» Eriks-
son driver til vanlig t-skjortebutikken 
«Håkki» på Bakklandet, men er for ti-
den aktuell med forestillingen Jag tyck-
te boken var bättre enn filmen ved Avant 
Garden. I tillegg holder han foredrag 
for ungdom, er diskjockey for pensjo-
nister, jakter på elg og råner rundt i 
Volvo. likevel mener han at alt koker 
ned til én ting.

– Alt jeg driver på med dreier seg 
om bygda.

Distriktskunst
Håkki er utdannet ved Kunstaka-
demiet i Trondheim, men kommer 
opprinnelig fra en bitteliten by i Sve-
rige kalt ljungaverk. Svensken rister 
av engasjement når han forteller om 
hvordan kjærligheten til tettstedet er 
sentral for kunsten hans. 

– En sum av de pengene vi tjener 
på t-skjortesalget går tilbake til bygda 
mi og til forskjellige morsomme pro-
sjekter. 

Ingen partysvenske
vOLvOKUNSTNER: Tomas «Håkki» eriksson elsker å henge med pensjonister og snakke om å være fra Bygda.

Fødselsdato: 1975, vintern 
då urinet frös i mynningen.
Aktuell med: Forestillingen 
«Jag tyckte boken var bättre 
enn filmen»
Anbefaler: Graveyard som 
spiller på Blaest om någon 
månad. ett riktigt  

kalsongskott fyllt med  
blues & klös.

Håkki 

TEKST: Martin T. Johannessen  FOTO: Lars erlend Leganger
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Verdien av skjebner
Vårt forhold til kunstnere med problemer får ofte like mye 

oppmerksomhet som kunsten selv. Tragiske kunstnerskjebner gir 
verkene et ansikt, der de minst flatterende fanger mest.

TeKST:  Kristoffer  Svendsen  
 krisven@underdusken.no
Illustrasjon:  Nina Eide Martinsen

KUNST
og jeg klarte ikke å kjenne meg igjen 
i Bjørneboes reaksjoner. Sympati er 
et uttrykk for gjenkjennelse, men 
det er viktig å påpeke at den igjen 
er begrenset til gjenkjennelse, sier 
Klempe.

En hel generasjon oppvoksende 
lot seg likevel inspirere av Bjørneboes 
ideer da han levde. Forfatterens liv og 
verker påvirket den politiske og kultu-
relle utviklingen i Norge frem til han 
døde.

– Det kan tenkes at han traff et his-
torisk øyeblikk kanskje litt for godt, 
og ble således et talerør for en genera-
sjon unge i opposisjon, samtidig som 
han ble utskjelt av det etablerte, sier 
Rem. 

Advarsel
Når vi gjør oss opp en mening om 
kunstverk, det være seg billedkunst 
eller litteratur, lar vi oss inspirere av 
kunstens budskap, ideene kunstneren 
ønsker å formidle. likevel er vi aldri 
helt upåvirket av menneskene som bæ-
rer disse ideene og noen ganger kan 
tragiske menneskeskjebner gi økt opp-
merksomhet rundt kunsten. Regissør 
Benestad mener likevel at det i Pus-
hwagners tilfelle ikke er bakgrunnen 
som fascinerer oss mest. 

– Det som skiller gode og dårlige 
tegnere ligger et helt annet sted enn i 
personligheten. Det som skaper gode 
verker er teknikken. Evnen til å skape 
følelser hos Pushwagner ligger i stre-

Vi har alltid latt oss forføre av tra-
giske kunstnerskjebner. Depresjo-
ner, narsisissme, mislykkede kjær-
lighetsforhold og rusproblemer er 
alle personlighetstrekk vi føler hører 
hjemme i karakteristikken av kunst-
nermyten.

– Kunsten er kommunikasjon 
mellom publikum og verk. Man får 
sympati for kunstnerskjebner, sym-
pati for en ekstrem livsstil. I denne 
prosessen er mottaker vel så avgjø-
rende som avsender. Dette tilfører 
verket verdi, sier førsteemanuensis 
Hroar Klempe, i Kommunikasjons-
psykologi ved NTNU.

Spørsmålet blir da om det er 
estetikken og meningsinnholdet i 
kunstverkene eller kunstnerne selv 
vi verdsetter høyest. 

Behovet for å se noe nytt
Hariton Pushwagner er en av kunst-
nerne som personifiserer kunstner-
myten, og dokumentaren Pushwag-
ner har nå premiere på kinoer over 
hele landet. En film som aktualiserer 
spørsmålet om kunstnerens skjebne 

bidrar til å påvirke meningsinnhol-
det i kunsten, hvor Pushwagners liv 
og hans forhold til rus blir belyst.

– Kunstnere har et grensespren-
gende behov for å se noe nytt, og 
rusmidler kan gjøre det lettere å få 
nye perspektiver på tenkningen, sier 
Klempe.

Regissør Even Benestad bak do-
kumentaren om Pushwagner mener 
det er påfallende hvor mange artister 
som var, og er, rusavhengige.

– Kunstnere har ofte «tynnere 
hud» og er mer følsomme enn gjen-
nomsnittet, så rus kan være en flukt. 
Pushwagners egne ord er at «rusen 
holder sommerfuglene i sjakk», kom-
menterer Benestad.

Psykolog Klempe ønsker å trekke 
frem Jens Bjørneboe som eksempel 
på en annen som sprengte disse gren-
sene med rusen som hjelpemiddel. 

– Jens Bjørneboe skrev under sterk 
alkoholpåvirkning i store deler av sin 
forfatterkarriere. Det er derimot ikke 
bare i kunsten vi ser denne sammen-
hengen. Vestlige filosofer, spesielt i 
det 19 århundre, har også en historie 
med et eksperimentelt forhold til rus, 
sier Klempe.

På den ene siden skal mottakere 
av kunst klare å identifisere seg med 
verkene for å få gehør, på den andre 
siden skal kunsten sprenge grenser. 
Denne balansegangen mellom inn-
tektsgrunnlaget og de evige sannhe-
ter er en påkjenning, og rusen kan 

således være til hjelp for kunstnernes 
utsatte posisjon. 

Sympati og antipati
Som mottakere av kunst har vi ofte 
en god porsjon medfølelse med kunst-
nere som har gått til grunne. Kunst-
neren selv er ofte et like viktig tema 
som kunsten i mange diskusjoner og 
vi observerer skjeldent kulturelle ut-
trykksformer som noe isolert. 
Forfatter Tore Rem har fordypet seg i 
det turbulente livet til Jens Bjørneboe 
og skrev nylig en tobinds biografi om 
forfatteren.

– Vårt bilde av kunstneren som 
et eksemplarisk, plaget menneske 
hjelper oss å overføre våre problemer 
over på noen andre. De romantiske 
forestillingene om kunstnere som 
ofrer seg for oss og tar på seg lidelser 
gir oss distanse til våre egne proble-
mer, sier Rem.

Jens Bjørneboe hadde i mange av 
sine bøker svært detaljerte beskrivel-
ser av sitt alkoholforbruk. I likhet med 
forfatteren selv, var heltene i Bjørne-
boes romaner alkoholiserte, dypt 
antiautoritære og hadde empati med 
de svake. I sin samtid var han utskjelt, 
men mange betrakter ham som en av 
etterkrigstidens største forfattere.

– Det var kun en liten menighet 
som gav Jens Bjørneboe sympati da 
han levde. I årene før han døde var 
han nesten aggressiv når han snakket 
om boken Jonas, som han skrev tidlig 
i forfatterskapet. Denne voldsomme 
aggressiviteten han fremviste når 
han snakket om boken senere i livet, 
vekket motvilje og antipati hos meg, 

ken, og han ble kjent lenge før ruspro-
blemet ble allment kjent, sier regissør 
Benestad.

 En narkoman og bostedsløs Push-
wagner ga praktisk talt bort rettighete-
ne til alle bildene sine til den tidligere 
agent Morten Dreyer i 1998. Pushwag-
ner fikk tilbake bildene i 2009, etter 
en rettssak som ble fulgt tett av norske 
medier. Avislesere kunne i denne peri-
oden observere en stor samtidskunst-
ner, ribbet for all personlig verdighet, 
reise seg fra asken da han igjen fikk 
kontrollen over kunstverkene sine. For 
mange kan slike historier virke som 
en advarsel, eksempler på det vi burde 
unngå, det som er utenfor normalen. 
Benestad tviler på dette.

– Pushwagner har levd i opposisjon 
i hele sitt liv og tatt både gode og dår-
lige valg. Han har vært narkoman og 
hatt et turbulent kjærlighetsliv, men 
jeg vil ikke se på mannen som en ad-
varsel. Han har vært på bunnen og 
har opplevd å miste både verkene og 
vennene sine, men kom seg ovenpå 
igjen uten å være bitter, mener Bene-
stad.

Spørsmålet er bare om det å stille 
seg på siden av samfunnet er for 
krevende for et menneske, til 
og med eksepsjonelle men-
nesker, som Pushwagner og 
Bjørneboe. Begge knakk un-
der press, én reiste seg, og den 
andre ble liggende.  UD
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de 269 originale tegningene. Koloritten er i popart-
land: nyanseløs, med sterke insisterende farger. Alle 
menneskene er blonde, alle er blåøyde, og de fleste 
av ansiktene er fargesatt med en sykelig rosa farge. 
Som for å gjøre hverdagen enda mer redselsfull.

Et særlig redselsfullt bilde viser en baby i leke-
grinda. Perspektivet er close up, og lekegrinda er til 
forveksling lik et fengsel. Faktisk går det ikke an å 
se at det er en lekegrind. Fra fengselet ser babyen 
forskrekket ut på en verden den ikke forstår. De 

voksnes verden, en verden av meningsløse sysler og 
rutiner. Hundrevis, tusenvis, millioner av likt kledde 
menn på vei til den samme jobben i like biler. Med 
det samme sløve ansiktsuttrykket. Det er som en 
kald bøtte med vann, for sløvheten kjenner jeg igjen. 
Vi sløves, og om du er uenig er det fordi du er for 
sløv til å innse det.

Pushwagner er ikke mosegrodd. Han er evig 
aktuell og helt nødvendig.

«Who controls the controller?» spør Pushwagner 
seg i billedromanen Soft City. Spørsmålet er pres-
serende, her jeg går og ser på bilder av endeløse 
rekker med arbeidere som synkront og oppofrende 
utfører sitt arbeid, fullstendig frarøvet enhver iden-
titet. Fra kontrollrommet kontrollerer kontrolløren 
alt som skjer på en stor skjerm. Foruten det opplagt 
orwellianske ved disse motivene, er det også noe 
annet der. Et spark i ræva til konformitetskulturen, 
som så mange spark før, men enda hardere denne 
gangen. Heldigvis finnes det folk som kan holde oss 
i tøylene ved å artikulere slike sivilisasjonsportretter. 
I den kinoaktuelle dokumentaren om Pushwagner 
tar han etter hvert over filmproduksjonen. Vi ser 
ham selv sitte i klipperommet til dem som har til 
hensikt å observere han, og svarer med dette på 
sitt eget spørsmål: «Who controls the controller?»

Galleri Ismene ved Ilaparken er både intimt og 
romlig, med hele tre etasjer til tross for den trange 
plassen. Her henger det bilder fra seriene Soft City 
og Summit Meeting, pluss noen enkeltstående verker 
og håndkolorerte trykk. Historien bak billedromanen 
Soft City er interessant, men for lang til å resiteres. 
Det som kan sies er at den stammer fra tidlig 70-tall, 
og er derfor tonesatt av kald krig og antimaterialis-
tiske strømninger. Her på Ismene får vi se rundt 20 av 

Våkn opp!

PUSHwAGNER – GALLERI ISMENE – 8. SEPTEMbER 
TeKST:  ASGEIR HOvDELIEN MIDTHAUG 
amidthaug@underdusken.no   
FOTO:  CHRISTINA UNDRUM ANDERSEN 

UTSTILLING

seg fra bluegrass, oldtimes og country til nasjo-
nalsanger og popballader. Det er åpenbart at 
forestillingen i stor grad er basert på improvisa-
sjon, noe som passer både formen og musikerne 
utmerket. I partier tar Carstensen, med sin enorme 
tilstedeværelse på scenen, nærmest over for forfat-
terne i sofaen, med anekdoter og allsanger. 

Om forfatterne selv ikke satte pris på Carstensens 
omveier, var det ikke tvil om at publikum gjorde 
det. Latteren satt løst hele veien, og ikke minst i 
musikerenes ironiske tilnærming til tekstene. Det 
er dog noe uavklart i samarbeidet mellom musi-
kere og poeter. Særlig i overgangene mellom låtene 

ble det mye presisering og diskusjon mellom aktø-
rene. Kanskje var dette først og fremst grunnet de 
praktiske omstendighetene, og ikke det rent kunste-
riske. For det var i den ironiske dissonansen mellom 
tekst, bilde og musikk forestillingens største styrke 
lå. Fra første nummer ble det humoristiske hentet 
fram gjennom det arketypisk amerikanske tone-
bildet lagt under klassiske bluestekster. I en rekke 
sterke tekster viste særlig Saabye Christensen en 
karakteristisk burlesk og bittersøt humor som passet 
kveldens publikum perfekt. 
Til tross for tilløp til rot og krangling på scenen, var 
det en avslappet forestilling fra Saabye og venner.

Hva får forfatter Lars Saabye Christensen, journalist 
Tom Stalsberg, og musikere Stian Carstensen og Ola 
Kvernberg til å stå sammen på en scene? Prosjektet 
begynte som en søken etter Tom Waits og resulterte 
boken Men Buicken står her fremdeles, en collage-
preget bok med dikt, korttekster og fotografier.

For de som har hørt plata som forestillinga 
baserer seg på, er den særdeles avslappede stem-
ninga på scenen ingen overraskelse. Der det på plata 
er fottrinn, radioreklamer og billyder i bakgrunner, 
er det i forestillingen to middelaldrende poeter 
sittende i en sofa med manus i fanget, svart/
hvitt-fotografier fra amereikareisen projisert bak 
scenen og et blinkende «open»-skilt over steel-
gitaren. Som vikar for musiker Knut Reiersrud har 
de hentet inn Ola Kvernberg på fiolin, bass, piano 
og mandolin, noe som øyeblikkelig fjerner alt savn 
etter originalbesetningen. 

Å se samspillet mellom Kvernberg og Carstensen, 
som har arbeidet sammen i en rekke sammen-
henger, er en nytelse i seg selv. Musikken strekker 

Jakten på  
amerikansk poesi

MEN bRUICKEN STåR HER FREMDELES - 
DOKKHUSET - 9. SEPTEMbER / TeKST:  MARTE 
 INGEbRIGTESEN  maring@underdusken.no  
FOTO:  KRISTINE KOLSTAD
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økes noe mellom hver bass-sekvens. 
Akkurat idet publikum går lei av å stå 
og henge, droppes bassen igjen med 
et brak. Dette opprettholder dubstep-
preget, og gir tid til å få igjen pusten 
før en på ny skal svette. Artister som 
Chase and Status, Rusko og Skrillex 
tydeliggjøres her som klare referanser 
samtidig som vi ser elementer av fransk 
house i form av Justice og Daft Punk i 
de nevnte mellompartiene. Autolaser 
gjør i så måte ikke noe revolusjone-
rende, men en sitter likevel igjen med 
følelsen av at dette er noe eget og 
ektefølt.

Det visuelle uttrykket, som ofte 
er en utfordring når instrumenter er 
fraværende, løfter live-prestasjonen 
opp til et nivå der frysningene på 
ryggen lokkes fram. Den kritthvite 
masken, den svarte hettejakken og 
skjermen bak hovedpersonen gjør 
opptredenen severdig. I takt med 

musikken projekteres et knippe popu-
lærkulturelle referanser med alt fra en 
dansende Jeff Bridges som «the Dude» 
fra filmen The Big Lebowski, via bjef-
fende hunder som dradd ut fra John 
Carpenters The Thing, tilMikke Musi 
Trollmannens Læregutt. Et pulse-
rende omvendt kors og ordene «drop 
the bass» får publikum til å gi alt 
mot slutten, og det hele munner ut i 
et realt basketak i ekte moshpit-stil. 
Alt er godt iscenesatt av Autolaser selv 
som fyrer opp under bålet med sine 
håndbevegelser. 

Når bassen droppes for siste gang, 
og basketaket er tatt hånd om av sikker-
hetspersonalet, sitter alle igjen med 
svetteperler i pannen, brede glis, og et 
energinivå høyt nok til å løpe maraton. 
Autolaser vil bidra til svette dansegulv 
også i framtiden.
Trondheims ukronede dubstep-konge 
tilfredsstiller og vel så det.

Karakteristisk dubstep-bass er dop for 
en hel generasjon sultne elektronika-
fantaster. Autolaser bidrar til å ruse 
trondheimspublikummet på akkurat 
dette. Med spesiell teft for å skape liv 
og god kjennskap til sitt publikum gjør 
artisten et ærlig forsøk på å løfte taket 
på Blæst denne fredagskvelden. 

Bak den ordinære, men fortsatt 
skremmende masken finner vi den 23 
år gamle trønderen Kent Thonning 
,som de siste ukene har fått et oppsving 
i sin popularitet. Etter å ha blitt kåret 
til forrige ukes urørt av NRK P3, og 
med en av de mest gledelige overras-
kelsene under årets Pstereo-festival var 
forventningene høye.

Ballet pangåpner med låta «Mod 2» 
som sikret Autolaser urørt-hederen. 
De mest kritiske i lokalet rynker noe 
på nesen, mens de vurderer om kruttet 
allerede har blitt svidd av. For alle andre 
er dette akkurat det som skal til for å få 
det svært dansevillige publikummet til 
å bevege seg. Etter to minutter droppes 
bassen og treffer de frammøtte hardt i 
brystet. Dette besvares med ukontrollert 
headbanging, vill jubel og omfattende 
armbevegelser. Deretter fortsetter laser-
mannen i tilnærmet samme tempo 
gjennom en drøy time. Autolasers 
styrke ligger her spesielt i den hårfine 
balansegangen mellom de ulike nivåene 
i låtoppbyggingen. Tempoet senkes eller 

AUTOLASER - bLæST - 9. SEPTEMbER
TeKST:  AMUND ROLFSEN  amrol@underdusken.no   FOTO:  

KONSERT

Fra masken til ilden
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13. september - 27. september / Da r tullekuken ren

14.

Dominic og Kollowitz spiller hard-
core og eksperimentell rock denne 
kvelden. 
Dokkhuset: Trondheim Jazzorkester 
og Erlend Skomsvoll spiller opp til 
konsert. 
Verkstedhallen: Den ameri-
kanske rapperen Xzibit har med seg 
Gode Ord Dør Sist og Pats One som 
support. 

lØRDAG 24. SEPTEMBER
Byscenen: I anledning Trondheim 
Bluesklubbs jubileumshelg gjester 
britiske Nine Below Zero. 
Blæst: Regnbuefargede 
Cloudbusting gjester scenen med 
deilig dansemusikk.
Fru Lundgren: Social Suicide og 
Disko Violente spiller opp til fest med 
gamla. 

MANDAG 26. SEPTMEBER
Byscenen: Martin Rev fra det legen-
dariske bandet Suicide spiller med 
support denne kvelden. 

TIRSDAG 27. SEPTEMBER
En fersk utgave av Under Dusken vil 
være å finne i stativene.

MANDAG 19. SEPTEMBER
Trøndelag Teater: Stykket 
Håndtverkerne er fortsatt å finne på 
Hovedscenen. Tolvskillingsoperaen er 
også på tapetet. 
Dokkhuset: Come Shine 
spiller opp til jazzkonsert med 
TrondheimSolistene. 

TIRSDAG 20. SEPTEMBER
Nova: I regi av Cinemateket vises 
filmen Tolv edsvorne menn av Sidney 
Lumet fra 1957.

ONSDAG 21. SEPTEMBER
Dokkhuset: Fem verker av kompo-
nisten Brett Dean spilles under 
forestillingen 100 % Dean. 

TORSDAG 22. SEPTEMBER
Olavshallen: Trondheim 
Symfoniorkester presenterer 
Beethovens materiale og  Brett Dean 
på bratsj. 
Rockheim: Bandet Aunt Mary spiller 
konsert på rockemuseet. 

FREDAG 23. SEPTEMBER
Byscenen: I anledning Trondheim 
Bluesklubbs jubileumshelg gjester 
Stax Soulkveld. 
Blæst: De nordnorske bandene 

TIRSDAG 13. SEPTEMBER
Samfundet: Test dine allmenkun-
nskaper med Tirdagsquiz i Edgar. 
I Knaus vises den minimalistiske 
filmen Persona av Ingmar Bergman 
fra 1966.
Trøndelag Teater: Det humoris-
tiske stykket Håndverkerne spilles 
på Hovedscenen. 
Trondheim Folkebibliotek: Det 
er duket for filmfaglig aften med 
fagleder Toril Simonsen for uten-
landsk kort- og dokumentarfilm 
ved NFI. Temaene er internasjo-
nalisering, lansering og veien til 
anerkjennelse i utlandet.
Familien: Anders Rofstad er en 
singer/songwriter fra Melhus, og 
stiller med melankolske tekster.

ONSDAG 14. SEPTEMBER
Samfundet: Det er klart for 
Lillelørdag Live igjen. Som vanlig 
inviteres det til jazz og vinkveld.
Byscenen: I forbindelse med 
Skakkfestivalen er det klart for fore-
drag og konserter på Byscenen. 
Nova: I regi av Cinemateket vises 
filmen Vampyr av Carl Th. Dreyer 
fra 1932.
Familien: Jenny Hval spiller denne 
kvelden på Familien. 

TORSDAG 15. 
SEPTEMBER
Samfundet: I samarbeid med 
Amnesty setter Café Nordsør fokus 
på immigranter og menneskerettig-
heter på Knaus.
Under Edgar Sessions vil bandet 
Askepop stille med en balnding av 
pop, rock og indie. Det vites ikke 
om noen av deltakerne har islandsk 
tilknytning. 
Nova: I regi av Cinemateket vises 
filmen Metropolis med tidligere 
savnende klipp fra 1927. 
Trøndelag Teater: Premiere på 
stykket Tolvskillingsoperaen med 
Mads Bones i hovedrollen. 
Dokkhuset: Byens musikalske 
studenter inviterer til DOKKjam. 
Brukbar/Supa: De to norske 
bandene Årabrot og Deathcrush 
spiller kompromissløs støyrock.
Nova: Cinemateket inviterer til 
Stumfilmkonsert med Jenny Hval 

under visningen av filmen Jeanne 
d´Arc fra 1928.

FREDAG 16. SEPTEMBER
Samfundet: Det er duket for 
Musikkquiz i Edgar, hvor du 
kan teste dine kunnskaper i 
populærmusikk. 
Oppfordring om å «børste av 
buffalo-skoene, magetoppen og 
slengbuksene, helle i deg sprudle-
vann og kom på fest» gjelder når 
det er 90-tallsfest på Samfundet. 
Dr. Bombay spiller i Storsalen. 
Bandet Eye Emma Jedi spiller opp 
til fest på Knaus, der en kan varme 
opp med singelen «Crucified».
Byscenen: CC Cowboys rider igjen 
og gjester Byscenen i anledning en 
splitter ny studioplate. 
Blæst: Bandet Razika fra Bergen 
stiller med dansbar skapop og 
tekster på norsk denne kvelden.
Dokkhuset: Den verdenskjente 
gitarlegenden Bob Brozman 
gjester scenen med en rekke 
strenginstrumenter. 

lØRDAG 17. SEPTEMBER
Samfundet: Samfundsmøtet 
Provoserende vitenskap vil nok 
sette sinnene i kok med ubehage-
lige sannheter.
DJduoen Sound Sun Pleasure 
snurrer vinyl på Selskapssiden. Med 
60-talls surf, psykadelia, freakbeat 
og funk på spillelista er dette en 
kveld du ikke vil gå glipp av.
Bandet Maraton spiller kompromis-
sløs og progressiv pop på Knaus. 
Byscenen: I anledning 
Skakkfestivalen gjester Great Garlic 
Girls scenen med et forrykende 
show. 
Fru Lundgren: Tempo inviterer til 
Husbråk! med byens mest fread-
stormende band. 
Ila Brainnstasjon: Nadja Bertelli 
spiller popmusikk og jazz mens 
hatten går.
3B: Nina og Stine inviterer til burs-
dagsfeiring denne kvelden. 

SØNDAG 18. SEPTEMBER
Nidarosdomen: Konset med Bachs 
orgelverker på det unike og histo-
riske Wagner-orgelet fra 1740. 

Kultur-
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Ved første øyekast kunne man lett 
ha forvekslet Gaute Heivolls Kongens 
hjerte med en hvilken som helst 
kioskroman. Handlingen er hentet 
fra 1775, og i boken får leseren følge 
en ung jente som er hardt rammet 
av sykdom, og som sammen med 
faren er på vei til København for å 
bli undersøkt og behandlet.

Med et så dramatisk utgangspunkt 
er det er nesten rart at Heivoll har 
klart å unngå de store klisjefellene. 
Man kunne forestille seg en hjerte-
skjærende og høylytt beretning om 
hvordan far og datter kjemper mot 
sykdommen, men istedet oppleves 
den som en stille, ekte og poetisk bok. 

Språket til Heivoll er direkte. Med 
grusom ærlighet åpenbarer han rade-
sykens, eller for den saks skyld enhver 
alvorlig og dødelig sykdoms, innerste 
natur. 

Håpet om helbredelse, og den 
tiltakende følelsen av maktesløshet, 

idet sykdommen går inn i siste livs-
truende fase. 

«Han forsøkte igjen, men tunga 
lystret ikke. Inni seg sa han med 
fast og klar stemme: Jeg smiler til 
deg.» Det er nettopp dette nåde-
løse, deskriptive språket som driver 
Kongens hjerte. Samtalene mellom 
hovedpersonene er knappe og 
symboltunge. Den virkelige dialogen 
foregår inne i karakterene og føres 
med dem selv. 

Ettersom man kommer dypere inn 
i handlingen, kjenner man en virkelig 
nærhet og empati for karakterene. 
For faren som synes forråtnelsess-
tanken fra sårene til datteren lukter 
søtt, som blomster, og for henne 
som i angst griper om faren som 
det siste håndfaste i livet. Heivoll 
har komponert en vakker og gripende 
kjærlighetshistorie, om den altom-
fattende hengivenheten mellom 
foreldre og barn. 

Trondheimshøsten nærmer seg, og 
et tips for å overleve er å sette seg 
i sofakroken med et pledd, en kopp 
te og lytte til Hanne Kolstøs debu-
talbum Riot Break. Damen, som 
har blitt beskrevet som en krys-
ning mellom Thom Yorke og Solveig 
Slettahjell, lager det meste ved hjelp 
av sin egen stemme, en gitar og en 
loopstation. Som artist har ikke Kolstø 
akkurat ligget på latsiden, selv om 
dette er hennes første soloalbum. 
Hun medvirker i ikke mindre enn fire 
andre band. Mest kjent er nok elek-
tronikaduoen Thelma & Clyde, men 
den allsidige damen spiller også i 
poporkesteret Love-Fi og indiepop-
bandet Post. I 2010 holdt hun hundre 
konserter både i inn- og utland og 
selv om hun nå debuterer som solo-
artist, skriver hun fortsatt for de fire 
andre prosjektene. 

På Riot Break spiller Kolstø alt selv, 
og har funnet flere av sine ingredi-
enser i kasserte synthesizere og 
glemte spilledåser. Med seg som 

produsent har hun Øyvind Røsrud 
Gundersen, som tidligere har produ-
sert for band som Rumble in Rhodos. 
Helt fra første låt kjenner jeg høsten 
komme smygende. Med sin upolerte 
stemme maler hun en skog av lyd, 
et komplekst, mektig og vakkert 
lydbilde. Det låter desperat og rått. 
«In the City» er den første singelen 
som er sluppet fra albumet og defi-
nitivt et av høydepunktene. Den 
bæres frem av den gode vokalen og 
er nesten en høytidelig opplevelse. 
Platen bygger seg opp fra det vold-
somme og kalde til en lettere og 
lysere stemning. Det siste sporet på 
plata, «Dear Friend», kan minne om 
en godnatt-sang. Låta får meg til å se 
et lys i enden av høsttunnelen som 
Kolstø har komponert så utrolig godt. 
En kveld når det blir kaldere, skal jeg 
ta på meg en hettegenser og rusle 
gatelangs i mørket med tonene fra 
Riot Break på øret. For Kolstøs debu-
talbum kommer jeg til å lytte mye til 
denne høsten. Og enda litt lenger.

Tett og intenst om den tidløse kjærligheten mellom far og datter.

En vakker høstdebut med røtter fra Sunnmørsalpene. 

Størst av alt

Høstprinsessen

RIOT bREAK - HANNE KOLSTØ - KARMAKOSMETIK/ 
MUSIKKOPERATØRENE 
TeKST: LISA  ENES  lisen@underdusken.no 

PLATE

KONGENS HJERTE–GAUTE HEIvOLL–TIDEN FORLAG 
TeKST:  INGRID ANNA TEIGEN  ingrite@underdusken.no 

bOK
Rykkinn i søla

SØNNER Av NORGE – JENS LIEN – FRILAND AS
TeKST: MARTIN T. JOHANNESSEN marjoh@underdusken.no  
FOTO: FRILAND / NORSK FILMDISTRIbUSJON

FILM

Sønner av Norge vil litt for mye, og ender opp som en hyllest til  
boka istedenfor en god film.

Adaptasjonen av Nikolaj Frobenius 
barndomsbok Teori og Praksis er full-
endt. Regissør Jens Lien, som fikk sitt 
gjennombrudd med Den Brysomme 
Mannen i 2006, har gjort et verdig 
forsøk på å gjenskape drabantbyen 
Rykinn på 1970-tallet. Det rent auten-
tiske veier likevel ikke opp for de store 
svakhetene ved filmen.

Til det er filmen for kort og progre-
sjonen for rask. Det kan til tider virke 
som at regissør Lien har overprioritert 
handling i stedet for karakterutvik-
ling. Skildringen av Nikolaj som ung 
og uskyldig funker for eksempel 
ikke spesielt godt. I omtrent femten 
minutter blir vi presentert for en ung 
gutts oppvekst og hans barnlige hold-
ninger til livet. Det spesielle er likevel 
at den unge gutten knapt nok får tid 
til å åpne munnen før han forvandles 
til en rebelsk pønker.

De første femten minuttene kunne 
egentlig vært kuttet ned til fem. Den 
lange introduksjonen forteller oss 
nemlig ingenting som vi ikke blir 

fortalt senere i filmen. Dermed ville 
man hatt mer tid til å utvikle forholdet 
mellom Nikolaj og pappaen Magnus, 
som forøvrig portretteres veldig godt 
av Sven Nordin. Forholdet er helt 
sentralt for både karakterens følelser 
og tematikken i filmen. Dessverre 
overskygges nevnte av at regissør 
Lien har omfavnet bokas overflate i 
alt for stor grad.

Det filmen derimot lykkes med er 
å skape den rette stemningen. Mens 
Oslo 31. August hyller hovedstaden 
på en estetisk fantastisk måte, drar 
Sønner av Norge Rykkinn langt ned i 
søla ved herlig bruk av dunkel musikk 
og skyggelegging. Hatforholdet 
hovedkarakterene føler til hjem-
byen understrekes perfekt gjennom 
sekvenser der byen skildres i mørkt lys 
og med dunkel musikk i bakgrunnen. 
Det er først i disse scenene man 
virkelig kjenner på de indre følelsene til 
Nikolaj og kameraten hans. Dessverre 
kan symbolikk aldri helt erstatte det 
menneskelige aspektet.
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Spitposten registrerer:

SiTter fint i det

Nybygg fra 80-tallet?
Optimystisk.

– Vi fikk ideen en dag vi kastet vannballonger fra toppen av 
Sentralbygg II på Gløshaugen, forklarer SiT-direktør Knut Solberg.
Han og boligdirektør Terje Bostad har i en halvtime fåfengt for-
søkt å redegjøre for samskipnadens regime med bøtelegging av 
manglende vask. Nå ser det imidlertid ut til at vi nærmer oss en 
klargjøring.
– Det ble et fryktelig rot nede på bakken, når de derre veslevoksne 
streberne slapp fra seg mat og bøker og sprang for livet, fniser 
Solberg.
– Og vannet fra ballongene, skyter Bostad ivrig inn.
Solberg prøver irritert å dytte ham ut av kameraets fokus. Det blir 
knuffing og tilløp til håndgemeng. Visekonsernsjef Else Nausdal 
kommer heldigvis forbi, og gir dem hver sin ørefik.

Penger som gress
– Men så kom det en sånn streng vaktmester, da. Han tvang oss til 
å rydde opp, hørt sånt! Og der og da avtalte Terje og jeg at vi aldri 
mer skulle rydde noensinne igjen.
Solberg står og hopper i ren iver.
– Det var bare ett problem: Alle studentene i Trondheim lever 
allerede etter denne filosofien. Og det er ikke kult. Det er umu-
lig for meg og Terje å utøve antiryddelivet som en kunstart, når 
alle gjør det. Det er allerede blitt mainstream. Så hva gjorde vi da, 
Terje? 
Bostad gisper henrykt over å få snakke.
– Da... da... da innførte vi en bot, sånn at alle studenter som ikke 
rydder etter seg må betale 1000 kroner. Til oss.
– Så lager vi papirfly av pengene, som vi kaster, og så blir det enda 
mer rot når folk igjen slipper det de har i hendene, skrattler Solberg 
frydefullt.
– Så dere avviser altså de seiglivede ryktene om at SiT har innført bøteleg-
gingsregimet for å finansiere et nytt idrettsenter?
– Idrettsenter? Nei, nå roter du fælt, journalist. Da er det SIT du 
må snakke med. Men jeg har forståelse, det er lett å ta feil.

Flagger ut
Samfundets Interne Teater er heldigvis langt lettere å få i tale.
– Ja! Ja! Ja, jubler teatersjef Kaja Ahnfelt, når Spitposten spør om å 
få drøfte det nye idrettsenteret.
– Det står faktisk akkurat her. Forsiktig! Du tråkket nesten på det!
Verdens minste idrettsenter står midt på Fengselstomta. Det 
måler to cm i lengde, og er laget av bølgepapp og splittbinders.
– Får dere tid til å drive med teater når dere skal være idretts-
gründere i tillegg?
– Teater? Hæ? Nei, det har vi slutta med. Sist mandagsmøte hadde 
vi en åtte timer lang diskusjon, der vi enstemmig konkluderte 
med at teater er for hipstere. Vi har derfor outsourcet alt av teater 
og baluba til samskipnaden. Med tilbakevirkende kraft.
Det går et lys opp for Spitposten – plutselig gir alt mening. Alle 
de besynderlige innfallene SiT har frontet siden 1948 – inkludert 
vaskesaken – utgjør egentlig en gigantisk dukketeaterforestilling. 
Men hvem trekker i trådene?

Hvem tror du?
– Ja vel, da, det er jeg som trekker i trådene, innrømmer NTNU-
rektor Torbjørn Digernes, når Spitposten konfronterer ham med 
alle trådene han sitter og trekker i på kontoret.
– Men det er veldig gøy: Se her nå, nå trekker jeg i denne, og så 
kommer det dettende et nummer av Under Dusken gjennom 
brevsprekken. Her står det å lese i toppsaken: «SiT har prosjektert 
ny studentby i verdensrommet.» Er det ikke gøy?
Men Spitposten svarer ikke. Vi har plutselig blitt veldig oppmerk-
somme på løkka rundt halsen. Har den alltid vært der? SP

Forvirring og rabalder i forbindelse med ryddebot.

– Jeg fikk ikke vite det før jeg møtte opp i studio for fem minutter siden, 
klager Flekkefjell i beste sendetid.
Han ønsket å bli medlem av Akademisk Radioklubb, for å sende ama-
tørradio, men har i stedet endt opp som programleder i programmet 
Endelig søndag kveld på Radio Revolt.
– HVA SKJDE?? HVA VAR D SM GIKK GLT, spør Spitposten i en 
innsendt SMS, som Flekkefjell leser høyt opp.
– Nei, si det. Radio og radio, det høres så likt ut. Hvordan skal en stak-
kar holde orden på allting, med forelesninger og kollokvier og bare tre 
måneder til eksamen. Nei, huff. Riktignok liker jeg amatørradio, men 
dette blir litt vel mye av det gode. Jeg setter på en sang, jeg. 

Ville i ARK – ble 
programleder
En misforståelse i opptaksintervjuet gjorde at 
student Jostein Flekkefjell havnet på feil frekvens.

– Hvis du forstår at nei betyr ja, da har du 
forstått kvinnesinnet. 
– Eller så begår du voldtekt.

HØRT PÅ RADIO’N!

INVISIBLE DICK

... at Demokratene vant valget.

... at vi gratulerer.

... at Tjen Folket også gjorde et sterkt 
valg.
... at alt gikk som det skulle.
... at dersom de velger borgerlig på 
nynorsk-Møre, blir det da eit blåval?
... at om de derimot velger nynazistisk 
blir det eit kvitval.
... at om de velger Frps Trond Birkedal 
blir det eit spermval.
.. at vi skal ha valgomat til middag.
... at valget var sang og god stemming.
... at alle stemte i.
... at vi stemte gitarene.
... at alle danset til ville valgorytmer.
... at stumme burde få stemmerett.
... at stem cell research er et valg.
... at nok om valget som ingen bryr seg 
om.
... at forskning viser at journalister 
er sexy.
... at det har vi visst lenge.
... at ingeniører ikke er sexy.
... at det har vitenskapen sagt.
... at det må jo forvirre ingeniørene.
... at skuespiller Anders Danielsen 
Lie ikke vil være skuespiller. 
... at når du er utdannet lege, musiker, 
journalist, prisbelønt forfatter og gift 
med en supermodell kan det jo bli 
for mye av det gode. 
... at det holder nå, kis. 
... at det er jævlig traust å intervjue en 
skuespiller på Filmens Hus.
... at når han maler har han det koselig 
med beis.
... at når han skal opp har han det ko-
selig med heis.
... at når han steiner vantro har han 
det koselig med gneis.
... at når han plukker blomster har 
han det koselig med veis.
... at når han skyter fugler har han 
det koselig med meis.
... at når han lodder ting sammen 
har han det koselig med sveis. 
... at når han er på Skakkfestivalen 
har han det koselig med gays.
... at når han vil være for seg selv har 
han det koselig med personal space.
... at dere har sikkert ikke sett filmen 
uansett.
... at dere nok falt av for lenge siden.
... at det gjorde hun som red Lasse 
også.
... at det er ingen som leser det vi skri-
ver her nede uansett.
... at da kan vi jo skrive hva som helst.
... at trolololololo.
... at jeg er en liten undulat.
... at gud sier undulatskap er en synd.
... at det er jo undulatterlig.
... at vi undulater som ingenting.
... at alt var bedre før, eller?
... at det er det ingenting dere kan 
gjøre noe med.

SP
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Det som kalles «oppdrift»

«tro aldri på speil og aviser» - John Osborne
Fotograf: Silje Krager

ingen tittel

RetURaDResse

Under Dusken
Singsakerbakken 2e
7030 trondheim

Maleriene drar en «Harry Potter». De ser på meg som om 
jeg har noe i fjeset. Jeg personlig har viktigere ting å gjøre. 
Snur på hælen. Det siste som rekker å feste seg er ordet 
«oppdrift».

Dette gidder jeg ikke mer. termometeret piper. 38,7. 
Jaha, ja, så det skal være på dette viset! Hiver inn to ibux 
og sitter våken med hendene i kryss til de begynner å virke. 
Her danser ingen halte høns.

sporhund x

En grønn flekk kan skimtes i det høyre hjørne 
av øyet mitt. tett etterfulgt av fler. til sammen 
utgjør de en av de vidunderligste slettene jeg 
noen gang har bevitnet. Her flyr det svaner, peli-
kaner, sikader og nomader. Hva faen?

Marshmallows kan virkelig danse. Selv om 
de har den slappeste fysikken i manns minne 
har de «killer moves»! Det er derfor veldig synd 
at de faller opp i den store bollen med maur-
syre. Hvordan vet jeg at det er maursyre? Den 
er bevoktet av maur selvfølgelig. Krigermaur. 

Fra amazonas. Du kødder ikke med dem. Er det slik at min 
grønn ser ut som alle andres grønn, eller er det kun fordi vi er 
oppdratt til å peke ut den grønne tegneblyanten uavhengig 
av fargeoppfattelse? Min grønn kan være din lilla. Eller en 
annen fjollete farge som magenta. Fjollete er det i alle fall.

Høsten overtar landet og han har kappe. Skurkekappe. 
En slik man kan gjemme seg bak mens man lusker rundt 
uten fare for å bli sett, nettopp fordi man har kappe. Høsten 
kidnapper sommeren. Vinteren er bare noe som kommer 
etter høsten. noe jeg vil bli raskt ferdig med.

Plutselig tar alt en helomvending. Det blir mørkt. 
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