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Tomflasker skal føre narkomane ut i jobb



2 Leder 3UD

REDAKSJON ANNONSE OG MARKEDSFØRING
Mari Louise Salvesen, Julianne Dragseth, 

Ida Nordahl, Eivind Namløs, Tonje Brønmo 
og Fredric Hoem

DATA
Benjamin Bjørnseth og Marvin Bredal Lillehaug, 
Andreas Sløgedal Løvland, Emilie Brunsgård Ek, 

Erling W Eeg-Henriksen, Mats Svensson  
og Stine Lilleborg

KORREKTUR
Tharald Giæver, Ann-Helen Kjøde, Krista 
Indrehus, Bjørn Grimsmo, Eivind Sponga, 

Bendik Knapstad, Sveinung Wålengen, Stian 
Mathisen, Christian Eriksen, Henrik Sigstad, 
Sara Myhren Kornberg og Line Hammeren

OMSLAGSILLUSTRASJON
Lars Erlend Leganger

ANSVARLIG REDAKTØR
Markus Tobiassen, tlf: 90 20 32 79

DAGLIG LEDER
Silje Løvstad Thjømøe  tlf: 92 84 04 19

GRAFISK ANSVARLIG
Hilde Aasbø Tharaldsen, tlf: 97 71 80 14

NYHETSREDAKTØR
Anders Havdal Tangenes  tlf: 99 04 18 34

REPORTASJEREDAKTØR
 Atli Bjarnason , tlf: 97 89 68 03

KULTURREDAKTØR
Hilde Ørbo, tlf: 97 02 32 53 

NETTREDAKTØR
 Lars Vingelsgård, tlf: 41 04 45 73 

FOTOREDAKTØR
Christina Undrum Andersen, tlf: 47 66 86 92 

Rolfsen, Halvor Bjørntvedt, Frida Alexsandersen, 
 Hanne Christin Våge, Jonathan Thorbjørnsen, 

 Magnus Christoffersen og Camilla Muren

FOTOGRAFER
Eirik Indergaard, Lars Erlend Leganger, Severin 

Sadjina, Mads Oftedal Schwencke, Øyvind Aak, Silje 
Krager, Anette Morvik Robberstad, Eirik Helle Riise, 
Hanna-Emilie Kværner, Helene Mariussen, Juliana 

Martinsen, Kristine Kolstad og Wanda Nathalie 
Norstrøm.

ILLUSTRATØRER
Anastasia Bakhilkina, Håvard Karlsen, Simen 

August Askeland, Nina Eide Martinsen, Anna-Klara 
Samuelsson  og Åshild Mikalsen Egelid

GRAFISKE MEDARBEIDERE
 Anastasia Aaltonen (Nyhet), Marit Aasmoe 

Albrigtsen (Reportasje), César Mondragón (Kultur), 
Hans Magnus Ellingsen, Peter Andreas Voigt

 og Ingrid Bremnes 

MARKEDSANSVARLIG
Kjetil Åmdal  tlf: 97 51 97 35

KRONIKK- OG DEBATTANSVARLIG
Linn Blumenthal, tlf: 90 68 69 63 

ØKONOMISJEF
Eirik Indergaard ,tlf: 93 03 46 07

MASKINIST
Magnus Kirø, tlf: 91 74 85 66

JOURNALISTER
 Linn Blumenthal , Ingrid Anna Teigen, Martin T. 
Johannessen, Lars Fredrik Lund Godbolt, Monica 
Michelsen, Ida Nord Holmer, Erland Årstøl, Asgeir 

Midthaug, Marte Voll, Torunn Otnes, Karolina  
Gjelland Lid,  Kaia Holen Lovas, Christoffer Hagen, 

Marie Sigstad, Benedicte Midthaug Torsvik,  
Karoline Larsen Mork, Bård Jahnsen, Eivind 

Digranes Sofie Sætre, Lisa Enes, Marte  
Ingebrigtesen, Kristoffer Svendsen, Amund Bursdag!!!

FO
T

O
:

Singsakerbakken 2e, 7030 Trondheim
Tlf: 73 53 18 13
Fax: 73 89 96 71
E-post: ud@underdusken.no
annonse@underdusken.no
Kontortid: 9 - 16, Lucas-bygget

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.

Oppvask 
om oppvask

Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) har 
rotet det til på flere kanter i sitt forsøk på å få 
studenter til å holde orden på hyblene sine. 

SiT makter ikke å følge egne retningslinjer 
– retningslinjer som uansett bryter husleie-
loven. Studenter som forsøker å reagere på 

praksisen føler de enten blir møtt med aggressi-
vitet eller fullstendig taushet. 

Verre blir det når SiT forsøker å skyve argumentet 
om studenters trivsel foran seg i forsvar for prak-
sisen. Tror SiT at gårsdagens oppvask irriterer mer 
enn lovstridig praksis, urettmessig økonomisk 
avstraffing, manglende kommunikasjon og util-
strekkelig lydhørhet for studentenes frustrasjon? 

At SiT ifølge styreleder Gunhild Foss Heggem nå 
skal gi saken høy prioritet i hele organisasjonen 
vitner om at man i alle fall har fattet alvoret. At 
det å finne en løsning for flere tusen studenter er 
vanskeligere enn en vaskeordning i et privat kollektiv 
er også sant, men det holder ikke for å forsvare 
dagens ordning. 

SiT avventer nå resultatet av samtaler med 
Forbrukerrådet før de tar endelig stilling til om 
praksisen er ulovlig og skal endres. Den kunne de 
spart seg for, ikke bare fordi et samlet lag eksperter 
allerede har gitt et klart svar på det juridiske, men 
også fordi det fra reaksjonene på de siste ukers 
saker har blitt helt klart at dette er en ordning SiT 
sine forhenværende og nåværende leiebore ikke er 
fornøyd med. Listen over studenter som tar kontakt 
for å fortelle om sine dårlige erfaringer i etterkant av 
Under Duskens oppslag vokser dag for dag. 

At det budskapet ikke har nådd frem skal 
Velferdstinget ha sin del av skylden for. Velferdstinget 
har ikke maktet å gjøre jobben sin, som er å komme 
på banen og tale studentenes stemme opp mot SiT. 
Isteden har man vegret seg for å ta standpunkt, 
snakket løst og fast om prinsipper og blitt sittende 
med lua i hånda i påvente av at SiT skal komme til 
sin egen konklusjon. 

Hvorvidt SiT enda har gjort seg skyldig i punktet 
om utilstrekkelig lydhørhet kan likevel diskuteres, og 
trenger kanskje en nyansering. SiT har nå kommet 
på banen med ønske om innspill fra Trondheims 
studenter på ordningen, og hvordan den even-
tuelt kan reorganiseres. Symptomatisk nok måtte 
en student påpeke at utspillet ikke inneholdt infor-
masjon om hvor man kunne gi innspill før SiT fikk 
på plass kontaktinformasjon. 
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Lærerstudentene ved 
HiST som skal ut i 
praksis fortviler over rot 
og manglende informa-
sjon fra høyskolen
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På Trondheim Tattoo 
Convention var det nok av 
folk som ville ha litt farge 
på kroppen

Artisten Jenny Hval har et 
noe problematisk forhold 
til både pressen og sin 
egen telefon. Minst av alt 
liker hun å beskrive seg 
selv

Foto: Mads Oftedal Schwencke
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si nei til den statlige oppfordringen om flere doktor-
gradstudenter. Det gjør de ikke fordi de tjener stort 
på det. Et stipendiat er ikke en fast stilling. De er 
billig og kompetent, midlertidig arbeidskraft som 
kan ta seg av store deler av oppgavene professorene 
normalt ville ta. De kan undervise, rette eksamener 
og forske til en billigere penge enn en professor. I 
fjor fullførte 260 personer doktorgrader fra NTNU. 
Du kan være sikker på at mye av arbeidet de gjorde 
gagnet universitetet mer enn stipendiatene selv.

 
Hvis staten skal gjøre doktorgradene nyttige for 
næringslivet må de ha kunnskap ut over det rent 
akademiske. Idding hevder derimot at dagens dok-
torgradsstudenter får smale doktorgrader rettet 
mot forskningsjobber. Det er ikke vanskelig å forstå 
hvorfor. Hva får vel universitetene igjen for å tilby 
kurs i lederskap, administrasjon og økonomi til sti-
pendiater som, i deres øyne, kun skal være ansatt 
for å forske og undervise på universitetene? For 
universitetene er det bortkastede ressurser. De får 
internasjonal anerkjennelse når de publiserer gode 

forskningsresultater, ikke ved at stipendiatene deres 
gjør det godt i næringslivet.

 
Selv om universitetene tjener stort på dagens 
ordning, ser ikke situasjonen like lys ut for stipendia-
tene selv. De kan ikke gjøre annet enn å jobbe videre 
mens de ser på at det går inflasjon i doktorgrader. 
Økt konkurranse vil gjøre det enda vanskeligere 
å sikre seg fast jobb som forsker. Man ser allerede 
at mange nyutdannede stipendiater må gjennom 
flere midlertidige stillinger som postdoktorer, før de 
heldigste får en fast forskningsjobb. Ifølge Forsker-
forbundet sitter det i dag tusen personer i postdok-
torstillinger som venter på faste forskerstillinger. 
Mange av dem kommer aldri til å få en slik stilling. 
Problemet med mangel på forskerstillinger kan man 
unngå hvis universitetene tilrettelegger for doktor-
gradsstillinger med fokus på økonomi og ledelse. På 
den måten vil de utvilsomt blitt mer attraktive for 
det private næringslivet. 

Selvfølgelig får man jobb med en doktorgrad i 
Norge. En undersøkelse fra Nordisk institutt for stu-
dier av innovasjon, forskning og utdanning viser at 
omlag 95 prosent har jobb ti år etter avlagt grad. 
Det skulle bare mangle. Man kan også få jobb uten 
å ha gått på videregående skole i Norge. Spørsmålet 
er imidlertid om stipendiatene får relevant jobb. Det 
finnes det ingen skikkelig statistikk på enda, men 
det er muligens fortellende at rådgiver Iddeng selv 
har doktorgrad i antikkens historie.

Doktorgradsutdannelsen skulle i utgangs-
punktet være en nisjeutdanning, nesten utelukken-
de ment for aspirerende forskere ved universitetene. 
Hvert år tar likevel 1200 nordmenn doktorgrad i 
Norge. Det er nesten femti prosent flere enn for ti 
år siden. Rådgiver Jon Iddeng i Forskerforbundet 
mener det ikke finnes nok forskerstillinger til de ny-
utdannede. I dag øser man ut høyere grader uten å 
legge til rette for at doktorgradsstipendiatene skal 
få en relevant jobb. Staten ønsker å øke antallet sti-
pendiater ytterligere, fordi de tror det vil bli et stort 
behov for kunnskap i privat næringsliv i fremtiden.
Norge skal være en kunnskapsnasjon, men man kan 
ikke bare øke stipendiatantallet uten å ta hensyn til 
realiteten. Samsvarer økningen i antall doktorgra-
der med kunnskapsbehovet? Ifølge Iddeng kunne 
mange stipendiater klart seg med en mastergrad. 
Man kan ikke bare oppskalere det som egentlig er 
en spesialistutdanning, og så forvente at det skal 
dukke opp relevante arbeidsplasser til stipendia-
tene ingensteds fra.

 
Universitetene burde sette seg på bakbeina, og 

Inflasjon i doktorgrader
Doktorgradsutdannelsen i Norge er laget for universitetene, ikke studentene.

Norge skal være en 
kunnskapsnasjon, men man kan ikke 
bare øke stipendiatantallet uten å ta 

hensyn til realiteten. 

Erland  Årstøl
Journalist

KOMMENTAR

Nyhet

(Illustrasjon: Anna-Klara Samuelsson)
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Dramatikk med badekar
Det årlige badekarkappløpet mellom Gløshaugens 
førsteårsstudenter ble avholdt for 33. gang lørdag 24. 
september. Den tradisjonsrike konkurransen mellom linje-
foreningene som utspiller seg på Nidelva, forløp ikke uten 
dramatikk i år. En deltaker fra linjeforeningen for arkitektur 
ble sittende fast under sitt eget lag sin flåte, og var ikke i 
stand til å komme seg løs. To dykkere måtte ut i elva for å 
hjelpe studenten.

– Det var helt grusomt da det sto på, men jeg er veldig 
fornøyd med måten vi taklet situasjonen på. Jeg så han som 
satt fast hoppe og danse rundt på land etterpå, så det gikk nok 
bra med ham også, sier leder 
Håkon Nokhart for arrangør-
komiteen til underdusken.no.

 
hendt:

UD FOR

25 ÅR SIDEN
Planlegger 
du å få barn, 
så planlegg 
godt. Har du 
ikke planlagt 
noen ting, 
men er 
blitt gravid 
allikevel, så 

knip sammen beina dersom 
«det store under» er ventet like 
før eller under sommerferien. 
Den perioden er nemlig den 
minst gunstige du kan finne, i 
følge Lånekassa. For Lånekassa 
har året bare 10 måneder – 
semestermånedene.

75 ÅR SIDEN
Ja, den 
29de går 
det altså av 
stabelen, 
Student-
erballet. 
Og i den 
anledning 
har vi hatt 

besøk av et av medlemmene 
av årets ballkomite, ingeniør 
Even Bakke, som forteller om 
planene.
– Blir det festlig?
– Det håper vi da. Vi gjør i allfall 
hvad vi kan for å skape et vak-
kert og stilig ball, – som det bør 
være når det hvert annet år er 
en så celebre begivenhet som 
et studenterball.

10 ÅR SIDEN
Men at 
Student-
sam-
skipnaden i 
Trondheim 
skal kunne 
tjene 300 
kroner per 
mangel-

fulle vask, er etter min mening 
helt meningsløst. Å komme 
på uanmeldt kontroll er i seg 
selv en krenking av privatlivet 
til studentene. Vi betaler tross 
alt for å bo her, og at Samskip-
naden attpåtil skal kunne tjene 
penger på mangelfullt renhold 
er for drøyt. 

«Hvis dette er sant , er det sant at vi ikke har forstått noe som helst om noe som helst. 
Det ser imidlertid ut til å være for stort til å være sant.»

Forsker Alvaro de Rujula ved Cern er forbauset over 
at man nå har funnet partikler  som beveger seg raskere enn lysets hastighet

Må brette opp ermene
Da statssekretær Kyrre Lekve 
fra Kunnskapsdepartementet 
var i møte med det nye høg-
skolestyret ved Høgskolen i 
Sør-Trøndelag (HiST), ba han 
høyskolen om slutte å klage 
over små bevilgninger, og heller 
brette opp ermene og skaffe 
skolen noen suksesshistorier, 
melder Høgskoleavisa.

Statssekretæren mener dette 
er tiltak høyskolen bør vurdere dersom de skal skaffe seg 
oppmerksomhet fra regjeringen når det kommer til nye 
bevilgninger.

Lekve ville heller ikke komme med noen lovnader om 
penger til nybygg for HiST.

– Kunnskapsdepartementet vet veldig godt at dere 
har behov for nybygg. Men det gjelder for flere andre 
høgskoler også, sa han.

Angrer på studievalg I
En undersøkelse fra ManpowerGroup avslører at fire av ti 
personer angrer på valget av studieretning, melder NTB. 
Undersøkelsen er utført på mennesker som ferdige med å 
studere, og den tar for seg en rekke forskjellige yrkesgrup-
pers syn på studievalg og arbeidsliv.

Konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup tror noe 
av forklaringen på de høye tallene ligger i at mange velger 
utdanning uten erfaring fra arbeidslivet.

– Når de så kommer ut i jobb, risikerer de å møte noe 
annet enn de hadde forestilt seg, sier hun.

Tallene viser også at det er forskjell på hvor mange som 
er misfornøyde med studievalg avhengig av hvilket yrke 
man har. Mens 67 prosent av de spurte innen håndverks-
yrket ville valgt om igjen, sier 26 prosent av de som jobber 
med forskning og utvikling det samme.

10 %
... av stemmesedlene som ble forkastet 

i kirkevalget, fordi de enten var blanke 
eller feil utfylt.

Røde tall for 
Studentparlamentet
Studentparlamentet (SP) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 
(HiST) la i sitt regnskap for 2010 frem et underskudd på 
nesten 160 000 kroner. Det utgjør over tjue prosent av SPs 
budsjett. Leder Nils Magne Killingberg i SP avkrefter at de 
røde tallene er dramatiske.

 – Dersom man ser på historien bak tallene dreier det 
seg stort sett om regnskapstekniske ting og andre faktorer 
som ligger utenfor vår kontroll, sier han. Han ønsker ikke å 
gå i detaljer om regnskapet utover at det ikke skal gå utover 
SPs drift og funksjoner. Studentparlamentet har fått klar-
signaler fra HiST om at høyskolen vil dekke overforbruket.

Dette har 

Foto: Mads Oftedal Schwewncke

Angrer på studievalg II
Tretti prosent av bachelor-studentene innen samfunnsfag, 
humaniora og matematiske- og naturvitenskapelige fag 
hopper av studiet etter fire år, melder Forskerforum.

Elisabeth Hovdhaugen ved Nordisk institutt for studier 
av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) står bak un-
dersøkelsen, og hun mener dette er et bevis på at Kvalitets-
reformen som ble innført i 2003 ikke har tilført noe som 
helst. Kvalitetsreformen skulle bedre kvaliteten på høyere 
utdanning og blant annet innføre en tettere opfølgning av 
studentene.

Undersøkelsen tar for seg ett kull som begynte å stu-
dere like før reformen og ett kull som begynte like etter 
reformen. Tallene forskeren sitter igjen med viser at det 
ikke er noen endring i antall studenter som dropper ut av 
studiene etter Kvalitetsreformen.
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men det vil føre til en mer bevisst 
bruk av tilgjengelig areal fram til 
bygget på Dragvoll står ferdig, 
forteller Lise Sagdahl.

Da NTNU i vår begynte å åpne 
lesesaler på Gløshaugen for stu-
denter fra andre campuser, vakte 
det sterke reaksjoner fra Gløshau-
gen-studenter. De hevdet at deres 
lesesaler allerede var overfylte, og 
de fryktet en «Dragvoll-invasjon». 
Studenttingsleder Sandtrøen me-
ner det er et dårlig argument.

– Hvis de mener det allerede er 
fullt på Gløshaugen har de ikke 
noe å bekymre seg for. Da vil jo 

Åpner lesesalene
Nå skal Dragvoll-
studenter kunne lese 
på Gløshaugen.

KOMMENTAR

Linn Blumenthal
Journalist

Sløvehomos!

NTNU innfører internhusleie
Fakultene skal nå betale 
NTNU for plassen de 
bruker. – En unødvendig 
byråkratisk og komplisert 
ordning, mener NTNU-
dekan.

kommer til å spare noen av pengene 
de får utbetalt. 

– Vi kommer til å bruke alle pen-
gene vi får til areal, så studentene vil 
ikke få mindre plass enn de har i dag, 
sier han.
 
– Har plass de ikke trenger 
Studenttinget (STi) er også postitive. 
De mener fakultetene disponerer 
plass de ikke trenger, og at husleien 
vil føre til at det blir mer plass, slik at 
studentene får flere leseplasser.

– Det foregår mye ineffektiv areal-
bruk på fakultetene ved Gløshaugen, 
og innføringen av internhusleie vil bi-
dra til å effektivisere bruken av plass, 
sier nestleder Knut Jørgen Vie i STi.

Vie synes det er merkelig at SVT er 
mot forslaget. 

NTNU vil nå at hvert fakultet skal 
betale en husleie til universitetet for 
det arealet de bruker. Leder for pro-
sjektet, Lise Sagdahl mener husleien 
vil bidra til at det blir mer plass for fa-
kulteter som sliter med plassmangel.

– Rom står tomme store deler av 
uka. De kunne vært utnyttet bedre 
hvis flere fikk tilgang. Mer fleksibel 
bruk og mer rettferdig fordeling av 
ressursene vil være mulig dersom det 
innføres en kostnad på arealet, sier 
hun.

NTNU vil utbetale en sum til hvert 
fakultet basert på antall studenter, 
antall ansatte og behovet de har for 
grupperom og laboratorier. Pengene 
tilbakebetales deretter til NTNUs 
administrasjon avhengig av hvor mye 
plass fakultetene ønsker å leie. Pro-
sjektlederen frykter ikke at den nye 
ordningen vil føre til at studentene 
ender opp med mindre plass. 

– Det kan hende fakultene vil 
leie mindre areal, men det settes et 
minstekrav på antall masterplasser. 
I tillegg skal alle NTNU-studenter 
ha tilgang på samtlige lesesaler på 
bachelornivå. Fakultetenes økonomi 
vil dermed ikke påvirke antall lese-
plasser, sier Sagdahl.

Internhusleien vil etter all sann-
synlighet vil bli vedtatt i slutten av 
året. 

 
– Mot sin hensikt
Fakultet for samfunnsvitenskap og 
teknologiledelse (SVT) og Det huma-
nistiske fakultet (HF) utgjør campus 
Dragvoll, og er de fakultetene som 
har minst plass per student. Ved SVT 
tror de ikke at den foreslåtte intern-
husleien er den riktige løsningen.
–Den foreslåtte modellen er unødven-
dig byråkratisk og komplisert. Den vil 
heller ikke fungere på Dragvoll, fordi 
fakultetene der allerede har mindre 
plass enn det modellen sier at vi skal 
ha. Den vil kanskje fungere på Gløs-
haugen, hvis det er mye ledig areal 
der, sier dekan Jan Morten Dyrstad 
ved SVT. 
Fakulteter som har for mye plass kan 

velge å leie ut den overflødige plassen. 
Da må arealet være på minst 200 kva-
dratmeter, og sammenhengende.
 - En ting er i sum å skaffe så mye le-
dig areal, noe ganske annet er det å 
etablere det som sammenhengende 
område. Modellen vil da virke mot sin 
hensikt, sier Dyrstad.

Ikke nok
Dyrstad forteller at det uansett ikke 
er interessant for fakultetene på Drag-
voll å leie lokaler på Gløshaugen.

– Det vil splitte studentmiljøet og 
forskningsmiljøet blant ansatte, og 
det vil være tidkrevende, sier han.

Prosjektleder Sagdahl svarer med 
at det ikke er meningen at Dragvoll 
skal leie på Gløshaugen.

– Flere kan bruke det vi har av lese-
plasser, men det må bygges ut der det 
er underdekning. Internhusleiemodel-
len legger ikke opp til at fagmiljøene 
på Dragvoll skal være på Gløshaugen, 
sier hun.

Fakultetsdirektør Ivar Østerlie ved 
HF mener husleien alene ikke vil hjel-
pe, og framhever at det er plassman-
gelen på Dragvoll som er problemet.

– Vi klarer ikke å holde fakultetet 
samlet, men må sitte der det er ledig 
plass. Internhusleien kan hjelpe oss 
på vei, men det vi trenger er tilbygg. 
I år håper vi på penger til å bygge ut i 
statsbudsjettet, sier Østerlie. 

 
– Vi har for mye areal
Fakultetene på Gløshaugen er deri-
mot mer positive til ordningen. Dekan 
Ingvald Strømmen ved Fakultet for 
ingeniørvitenskap og teknologi fortel-
ler at de var skeptiske til forslaget når 
de først kom ut på høring, men at de 
nå støtter den nye ordningen.

– Areal koster, og det er forståe-
lig at NTNU ønsker en viss kontroll 
i form av husleie. Vi har for mye areal 
både for studenter og ansatte, og vi må 
frigi noe av det, sier Strømmen.

Han forteller at fakultetet ikke 

TEKST:  Karoline Larsen Mork
 karomork@underdusken.no
FOTO:  Mads oftedal Schwencke

HUSLEIE

N

NTNU innfører en ny husleie-
modell som skal effektivisere 
arealbruken på universitetet.

Fakultetene får utbetalt en 
sum beregnet ut fra deres 
behov. Fakultetene velger 
hvor mye areal de ønsker leie, 
og pengene tilbakebetales til 
NTNUs administrasjon. 

Fakultetene kan velge å leie ut 
areal om de har for mye.

Alle lesesaler ikke reservert for 
4. og 5. årstrinn åpnes i løpet 
av 2012.

DETTE ER SAKENN

Alle fakultetene ved NTNU er 
enige om at universitetet nå skal 
åpne samtlige lesesaler som ikke 
er reservert studenter på fjerde 
og femte årstrinn, uavhengig av 
studieretning. Den siste lesesalen 
skal stå åpen for alle i løpet av 
2012.

– Verken åpning av lesesaler el-
ler innføring av internhusleie vil 
løse problemet med plassmangel, 

ikke Dragvoll-studenter finne det 
gunstig å komme dit. Er det deri-
mot slik at Gløshaugens lesesaler 
står tomme mens man kjemper 
om plassen på Dragvoll, er det på 
sin plass å åpne for alle. Alle NT-
NUs studenter skal ha tilgang til 
lesesaler, sier Sandtrøen. 

Dekan Ivar Østerlie ved Det 
humanistiske fakultet på Drag-
voll er fornøyd med den nye ord-
ningen.

– Det er klart at de forskjellige 
fakultetene vil oppleve dette ulikt, 
men åpning av lesesalene er et 
rettferdig tiltak, sier han. UD

– Jeg synes det er merkelig at de 
forkaster hele modellen på grunn av 
disse to hundre kvadratmeterne, sier 
han. 

De mener at husleien vil føre til en 
mer bevisst bruk av arealene. 

– Dersom du får gratis brødskiver, 
vil du spise veldig mange. Hvis du må 
betale for dem, vil du spise mindre. 
Det er på samme måte med plassen på 
fakultetene, nå må fakultetene betale 
og vil derfor tenke mer over plassbru-
ken, sier leder Per Martin Sandtrøen i 
Studenttinget.

Modellen vedtas ikke endelig før i 
slutten av året, men Sandtrøen føler 
seg trygg på at modellen vil bli inn-
ført.

– Jeg blir meget overrasket om mo-
dellen ikke vedtas, sier han. UD

UBRUKtE MULighEtER: NTNU håper at den nye husleiemodellen vil føre til at mer plass blir tatt i bruk ved universitetet.

NTNU sine planer om husleie virker 
meningsløs og lite gjennomtenkt. 
Universitetets overordnede mål bør 
være å sikre at enkelte grupper med 
studenter ikke får mer plass enn 
nødvendig. Det er ikke til å stikke 
under stol at det er på Dragvoll plass-
mangelen for studenter er mest 
prekær. Jeg kan ikke skjønne at en 
sivilingeniørstudent skal ha fem 
ganger så mye plass som en medie-
viter. Slik er situasjonen med dagens 
plassfordeling.

 Det humanitiske fakultet og 
fakultet for samfunnsvitenskap og 
teknologiledelse har i dag et nettoa-
real per student på omtrent en halv 
kvadratmeter. På Gløshaugen er tallet 
derimot omtrent to kvadratmeter 
per student. Øverst rager fakultet for 
ingeniørvitenskap og teknologi, med 
nesten to og en halv kvadratmeter 
per student.

De to fakultetene på Dragvoll 
har i dag mindre plass enn utleie-
modellen tilsier at de skal ha. Når 
det ikke er ønskelig å flytte deler av 
fakultetene til Gløshaugen, vil ikke 
modellen ha noe for seg på Dragvoll. 
Resultatet blir dermed ikke økt areal 
per student, men heller unødvendig 
byråkrati. 

En del av husleieordningen er 
at samtlige lesesaler ved NTNU skal 
åpnes for alle. Et forslag som riktig 
nok virker å være ment for å lette på 
den sprengte kapasiteten på Dragvoll. 
Jeg setter spørsmålstegn ved sann-
synligheten for at Dragvoll-studenter 
vil benytte seg av lesesalpasser på 
Gløshaugen.

Jeg er selv student på Dragvoll, 
og kjenner at det er lite fristende 
å leke stafettpinne mellom de to 
campusene i en daglig jakt på ledig 
lesesalplass. Dersom det er slik at 
man i tillegg vil bli møtt med frykt 
for invasjon på det, som ifølge 
Gløshaugen-studenter, allerede er er 
overfylte lesesaler, holder jeg meg 
heller hjemme. 

Fremfor å velge en komplisert 
løsning med det som minner om 
lommepenger med en rekke regler 
for bruk, bør det kartlegges hvem 
som har for mye areal og heller 
stramme inn direkte fakultet for 
fakultet. 

Å stramme inn plassbruken er ikke 
dumt i seg selv. Hele ordningen virker 
å være basert på en god tanke, men 
selve utførelsen virker lite gjennom-
tenkt. Kanskje vil plassfordelingen 
bli jevnere, men det blir ikke større 
plass på Dragvoll av at det står ledige 
lokaler på Gløshaugen som Dragvoll-
fakultetene ikke vil bruke.

En tankeløs 
ordning
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FRUStRERt: Åsmund Ueland krever at Studentsamskipnaden i Trondheim betaler tilbake pengene de trakk fra ham på grunn av kollektives manglende renhold.

Det har stormet rundt 
Studentsamskipnaden i 
Trondheims gebyrpraksis 
ved manglende renhold 
de siste ukene. Nå vil flere 
studenter ha pengene 
tilbake.

Vil ha pengene tilbake
fortsatt bor i studentboligen. Han kan 
fortelle at SiT aldri kom innom for å 
vaske etter verken ham eller noen andre.

– De tok altså pengene mine uten å 
vaske selv, sier Ueland.

Han skrev i etterkant av Under 
Duskens oppslag en epost til SiT hvor 
han krever pengene tilbakebetalt. 
Samskipnaden har ikke på sin side ikke 
svart Ueland ennå.

– De har ikke latt høre fra seg på 
ti dager, og det synes jeg er veldig 
irriterende, forteller han.

Han sier at det kan være en mulighet 
å ta saken videre rettslig, men først 
avventer han en respons fra SiT.

Avventer situasjonen
Boligdirektør Terje Bostad i SiT sier at 
de ikke kan uttale seg om hvordan de 
skal forholde seg til at studenter krever 
pengene tilbakebetalt ennå.

– Vi har en dialog med 
Forbrukerrådet. Dersom det skulle vise 
seg at vi gjør noe feil kommer vi til å se 
på rutinene og praksisen vår, sier han.

Han sier at SiT ikke frykter at de må 
møte i rettslige oppgjør, og han kjenner 
heller ikke til at noen andre har tatt 
kontakt med samskipnaden for å kreve 
penger tilbakebetalt. UD

Under Dusken skrev i forrige utgave 
at Studentsamskipnad i Trondheim 
(SiT) gir gebyrer til alle beboerne i sine 
bokollektiv ved manglende renhold, 
uavhengig av hvem som står bak 
rotet. Flere juridiske instanser hevdet 
at praksisen var ulovlig. I etterkant av 
oppslaget har flere studenter meldt fra 
om at også de har blitt pålagt gebyrer 
fra samskipnaden som de mener er 
ulovlige og urettferdige.

Truet med utkastelse
Bjørnar Kvernevik fikk et gebyr 
på tusen kroner fra samskipnaden 

seg fra å være en studentsamskipnad, 
mener han.

Han ønsker nå å sende et innspill 
til SiT om hvordan han mener de bør 
drive boligvirksomheten sin.

– Jeg synes bolig er noe av det 
viktigste samskipnaden driver med, 
og da er det dumt at slike saker skader 
omdømmet deres, sier Kvernevik.

– Merkelig system
Åsmund Ueland flyttet ut av SiTs 
bokollektiv i Nedre Singsakerbakke 
i sommer. SiT trakk tusen kroner fra 
hans depositumskonto på grunn av 
det de mente var manglende renhold. 
I kollektivet vasket de tre beboerne 
fellesområdene hver sin uke.

– Den uken SiT kom var det ikke 
min uke, men fordi jeg skulle flytte ut 
hadde jeg vasket alt mitt, sier Ueland.

I tilegg skulle romkameraten som 
hadde vaskeuke bli boende i Trondheim 
over sommerferien.

– De bøtela meg fordi det ikke var 
vasket på fellesarealet, til tross for at det 
fortsatt bodde noen der. Det synes jeg 
er et merkelig system, sier han.

Lar ikke høre fra seg
Ueland kontaktet romkameraten som 

mens han fortsatt bodde i et av deres 
bokollektiv. I et innlegg på Under 
Dusken sin hjemmesid beskriver han 
situasjonen slik:

«Hele bofellesskapet hadde vasket 
ned kollektivet 4 dager i forveien (av 
SiTs inspeksjon, journ. anm.) og etter 
dette gjort dagligdags vedlikehold. Vi 
mottok heller aldri en skriftlig advarsel 
fra SiT».

Han valgte først å ikke betale 
gebyret, men heller sende inn en 
klage til samskipnaden. Svaret fra 
SiT viste seg derimot å være et varsel 
tvangsfullbyrdelse av gebyret og en 
mulig utkastelse.

– Jeg ville ikke bruke mer krefter på 
det, og betalte til slutt. Det er dumt at 
man føler man må gi opp fordi det er 
et tunggrodd system, sier Kvernevik.

Vil påminne SiT
Han sier at han vil minne SiT på 
gebyret han måtte betale dersom det 
blir endelig avklart at praksisen er 
lovstridig. Kvernevik reagerer på SiTs 
mediehåndtering.

– Det er et svakhetstegn at SiT 
har en nei-holdning når en samlet 
ekspertgruppe går ut i avisen og er 
tydelige i lovtolkningen. SiT distanserer 

TEKST:  Anders havdal tangenes
 adresse@underdusken.no
FOTO:  Eirik indergaard

BOLIG
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FEiLPLASSERt: Lærerstudent Alexander Øverås Karlsen må ut i praksis ved en barneskole, selv om han egentlig skulle vært utplassert ved en ungdomsskole.

Ved Høgskolen i Sør-
Trøndelag er lærer-
studentene i harnisk over 
en rotete praksisordning.

Problemfylt praksis
ekstra vanskelig. En omlegging av læ-
rerstudiene har ført til en overgangsfa-
se som krever langt flere praksisplasser 
i ungdomsskolen enn vanlig.

– Det er svært problematisk at dette 
fører til at studenter blir sendt i praksis 
på feil trinn. Det er strengt tatt ikke lov 
at de ikke får det de skal ha, sier hun.

 
Garanterer forbedring
Nereid forteller at HiST jobber med å 
løse utfordringene rundt praksisen.

– I fremtiden må vi sikre at dette 
ikke skjer igjen. Det forutsetter imid-
lertid at studentene tar kontakt, så vi 
vet hvem det gjelder. Studentene det 
gjelder i denne saken skal få utplas-
sering på ungdomsskole til våren, det 
skal vi i det minste sørge for, sier deka-
nen. Hun kjenner til at Praksiskontoret 
har hatt stor pågang, og tror misnøyen 
kan skyldes utfordringer knyttet til ny-
ansettelser og manglende oppføring. 

– Det er utrolig leit hvis studen-
tene føler at de ikke blir tatt alvorlig 
på Praksiskontoret, men det har vært 
enorm pågang. Jeg oppfordrer studen-
ter til å ta direkte kontakt med meg el-
ler Pedagogstudentene, så skal vi gjøre 
det vi kan, sier dekanen. UD

– Det er kaostilstand over hele linja, og 
informasjonen er rotete og dårlig, sier 
lærerstudent Alexander Øverås Karl-
sen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 
(HiST).

Han skal i likhet med de fleste læ-
rerstudentene ved HiST denne uken ut 
i praksis, men andreårsstudenten har i 
år fått tildelt gal praksisplass.

– Ifølge høyskolens utdannings-
plan skal andreårsstudenter ha praksis 
på ungdomsskolen, likevel har jeg fått 
tildelt praksisplass ved en barneskole, 
forteller han.

Karlsen mener han og hans med-
studenter går glipp av mye erfaring på 
grunn av rotet, og begrunner det med 

til at ferdigutdannede lærere ikke får 
den kompetansen de er tiltenkt. HiST 
kan ikke holde på sånn, sier han.

Øiangen mener at det er mange 
som bør ta ansvar, men presiserer at 
det er uvisst hva årsaken til praksispro-
blemene er.

– Jeg vet ikke hva som ligger til 
grunn – om det er økonomi, for mange 
studenter eller praksislærerne. Det vik-
tigste er uansett at det forbedrer seg, 
sier han.
 
En vanskelig kabal
Dekan Camilla Nereid ved HiST ved-
går at praksisordningen er problema-
tisk.

– Det er generelt vanskelig å få ka-
balen til å gå opp blant lærerstuden-
tene, ettersom alle skal ut i praksis 
samtidig, forteller hun.

Tre av årskullene ved høyskolens 
lærerutdanning skal i år ut i praksis på 
ungdomsskolen. Det skal også lærerut-
danningen ved NTNU.

– Praksisrotet er et resultat av man-
gel på plasser, ikke slurv. Vi må til og 
med sende studenter til Hitra og Frøya 
for å få plass til alle, sier dekanen.

Hun beskriver årets situasjon som 

at det er stor forskjell på å undervise 
for et barn og en ungdom.

 
– Skjer ingenting
Karlsen har prøvd å kontakte Prak-
siskontoret ved HiST for å få svar på 
hvorfor han skal være på barneskolen, 
men opplever at han ikke blir hørt.

– Det er vanskelig å få saken sin bå-
ret frem. Du presenterer problemet ditt 
for Praksiskontoret, men etter det skjer 
ingenting, forteller Karlsen.

Han forteller om stor forvirring 
blant studentene i forbindelse med 
praksisperioden, og hevder at han ikke 
er den eneste som er misfornøyd.

 
Vedvarende problem
Leder Martin Øiangen i Pedagogstu-
dentene kjenner til problemene med 
praksisordningen. Han mener det er et 
vedvarende problem.

– Også i fjor ble studenter plassert 
på feil trinn. Hele praksisordningen 
har vært problematisk lenge, sier Øi-
angen. 

Han reagerer på at HiST ikke tar 
lærdom av sine egne feil.

– Det er tragisk at studentene ikke 
får praksisen de har krav på. Det fører 

TEKST:  Linn Blumenthal
 linnblum@underdusken.no
FOTO:  Christina Undrum Andersen

PRAKSIS

Studentparlamentet 
ved Høgskulen i Sør-
Trøndelag ønskjer seg 
same klagerett som 
NTNU. Ved NTNU 
fryktar derimot Student-
tinget at dagens ordning 
skal endrast.

Klagerett under press
karakter, og at klagesaken faktisk får 
ein konsekvens, seiar Killingberg.

Nestleiar Gjermund Løkhaug ved 
SP ser problemer ved at tidligare 
sensors namn blir lagt ved.

– Det vil alltid vere ei moglegheit 
for kollegial påverknad. Sensor er 
menneskeleg han også, seier nestleia-
ren.

 
Stolar på sensor
Studiedirektør Gunnar Bendheim 
ved HiST seier høgskulen ikkje har 
umiddelbare planar om å endre den 
noverande praksisen. Bendheim inn-
rømmer at det er ei moglegheit for 
at kolleger påverkast av kvarandre 
dersom tidligare vurdering oppgis, 
men han trur ikkje dette er eit stort 
problem.

– Vi må stole på at sensor gjer 
korrekte vurderingar sjølv om dei 
får vedlagt tidligare vurdering, seiar 
Bendheim.

Bendheim meiner at ein med tala 
frå undersøkinga til Universitets- og 
Høgskulerådet ikkje kan konkludere 
med at ei eventuell blindsensur er å 
foretrekke over den noverande ord-
ninga på HiST. 

Studiedirektøren trekk fram at år-
saka til tala er at sensor med HiST si 
ordning har tilgang til meir informa-
sjon som gjer det lettare å setje rett 
karakter.
– Dagens praksis gjer sensor i betre 
stand til å gjere ei informert beslut-
ning, seier han. UD

Studenttinget (STi) oppfattar at stu-
dentars klagerett er under press, og 
fatta difor nylig eit vedtak for å be-
holde ordninga som gjer at når ein ek-
samen blir vurdert, skal ikkje den nye 
sensoren kjenne vurderinga den for-
rige sensoren gjorde. Dei har inntrykk 
av at fleire av NTNUs professorar øn-
skjar å endre dagens praksis. 

Prorektor for utdanning og læ-
ringskvalitet Berit Kjelstad ved 
NTNU innrømmar at fleire av uni-
versitetets fagmiljø er misnøyde med 
blindsensurordninga, og då spesielt 
med arbeidsmengda.

– Mange fagmiljø har rapportert 
at praksisen er urimelig ressurskre-
vande, og at dei ønskjar å ta saka opp 
til diskusjon, seier ho.

Studenttinget fryktar at NTNU 
vil innføre ei ordning kor sensor 

har tilgang til både tidligare karak-
ter, begrunnelse og namnet på den 
originale sensoren. Dette er prak-
sisen ved Høgskulen i Sør-Trønde-
lag (HiST) og universiteta i både  
Oslo og Bergen.

 
Ein essensiell rett
Leiar Per Martin Sandtrøen for STi 
er heilt klar på at ressursbesparande 
tiltak ikkje skal gå ut over NTNUs 
studentar.

– Studentars rett til å klage er heilt 
essensiell, seier han.

Sandtrøen meiner at sensors revur-
dering blir farga av å ha kjennskap til 
den tidligare vurderinga. Han visar 
til ei ny undersøking gjennomført av 
Universitets- og Høgskulerådet som 
visar at NTNU har femti prosent flei-
re endringar av karakterar etter ein 
ny vurdering enn universiteta i Oslo 
og Bergen.

– Det er som å bli fortalt kvaliteten 
på ei bok før ein les ho. Det er ikkje 
tvil om at synet ditt på det ein les vil 
vere påverka dersom nokre andre har 
sagt si meining fyrst, seiar han.

 
Krever objektiv vurdering
Ved HiST ønskjar Studentparlamen-
tet (SP) å innføre same klageordning 
som NTNU har no. Killingberg pei-
kar på at det fins fleire positive sider 
ved ordninga.

– Ein får ein ny vurdering av opp-
gåva, ikkje berre karakteren. I tillegg 
er det større sannsyn for endring av 

TEKST:  Eivind Digranes
 eidig@underdusken.no
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StÅR PÅ KRAvA: Leder Per Martin Sandtrøen for Studenttinget er klar på at NTNU ikke skal endre studentenes klagerett ved 
eksamen. (Arkivfoto: Lars Vingelsgård)

Hvorfor valgte du akkurat  
det studiet?
– Jeg valgte det studiet 
fordi jeg ønsket å lære om 
kommunikasjon. Jeg har 
alltid vært interessert i 
kommunikasjonsteori, og syntes 
BI virket som et bra sted for å 
lære det jeg ville.

Hvordan var du som student? 
– Jeg var en flink student, med 
ganske gode karakterer. Jeg 
var opptatt av å være sosial og 
gå på forelesning. Jeg hadde 
flere politiske verv ved siden av 
studiene, så jeg fikk ikke tid til 
noen studentrelaterte verv.

Hva er ditt beste studieminne?
– Mitt beste studieminne må 
være tiden rundt jul hvor vi 
kom til skolen når den åpnet, og 
satt der hele dagen til elleve-
tiden på kvelden. Vi hadde fem 
eksamener og mye å gjøre, 
men koste oss med å lage kaffe 
og kakao og jobbe sammen i 
studiegrupper. Det var utrolig 
koselig.

Hva er ditt verste studieminne?
– Det verste minnet er 
egentlig det samme som det 
beste, for selv om det var 
vanvittig hyggelig sosialt sett, 
var det slitsomt faglig med 
eksamenspresset hengende over 
seg. Man satt der og var sint på 
seg selv for at man ikke hadde 
begynt å lese tidligere. 

Har du noen råd til dagens 
studenter?
– Mitt råd til dagens studenter 
er at dere må nyte studietiden 
fullt ut på alle plan, fordi man 
har den bare én gang. Nyt det 
sosialt, få masse nye venner og 
bygg et nettverk. Men husk også 
å lære deg fagene, ettersom det 
er det du er der for å gjøre, og 
det vil lønne seg i ettertid. 

 
Av Linn Blumenthal

Stortingsrepresentant, Frp
Studerte PR og kommunikasjons- 
ledelse på BI.

Mette Hanekamhaug

MIN STUDIETID
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Det utrolige byspillet
Studenter ved NTNU har laget et spill for mobiltelefoner som leder deg på en historisk reise i Trondheim. 

tEKSt: Bård  Jahnsen   illustrasjon: Nina Eide Martinsen

steder måtte de ha kjennskap til se-
verdighetens historie. Dersom delta-
kerne stod fast på en oppgave kunne 
de få hint av spillet på telefonen.

 
For elever og turister
Smarttelefonene blir stadig smar-
tere, samtidig som flere og flere kjø-
per dem. Markedet for applikasjoner 
som utnytter denne teknologien er 
derfor i stor vekst.

– Vi ser for oss at plattformen kan 
brukes i skolen for å motivere og en-
gasjere elevene. I stedet for å ha en 
prøve for å oppsummere et tema, kan 
man heller ha en interaktiv lærings-
opplevelse, sier Mathisen. 

Han forteller at de har fått tilba-
kemeldinger fra lærere som kunne 
tenke seg å benytte plattformen de-
res, blant annet i undervisningen på 
videregående skole. 

– Et annet område hvor plattfor-
men kan brukes, er innenfor turisme. 
Turistkontorene kan lage rebusløp 
hvor turistene kan utforske severdig-
heter på en lærerik måte, i sitt eget 
tempo, foreslår Mathisen. 

Gruppens arbeid blir nå tatt vi-
dere av veilederne deres, Alf Inge 
Wang og Bian Wu. De har søkt Norsk 
Forskningsråd om midler til et pro-
sjekt hvor de vil se på hvordan slike 
spill kan brukes i undervisningen i 
barne- og ungdomsskolen.

– Målet var å lage et spill for mo-
biltelefonen som ville øke brukernes 
tilegnelse av kunnskap. Det føler vi 
at vi lyktes med, sier Mathisen. UD   

kerne hadde vært der. Bare slik ville 
deltakerne få oppgaven godkjent. 
Ved Nidarosdomen fikk de spørsmål 
om statuene på fasaden, mens andre 

Å være turist i flokk på vandring fra 
den ene severdigheten til den andre 
kan være særdeles kjedelig. Hvorfor 
ikke gjøre det hele til en konkurranse?

Det har du mulighet til nå, etter 
at tre studenter i juni leverte en noe 
annerledes mastergradsoppgave ved 
Institutt for datateknikk og informa-
sjonsvitenskap. I besvarelsen lagde de 
et rebusspill til Android-mobiltelefo-
ner inspirert av tv-programmet The 
Amazing Race, et reiseprogram hvor 
deltakerne må løse oppgaver forskjel-
lige steder i verden.

– Spillet vi har laget er grunnlaget 
for en plattform som vil gjøre det en-
kelt for andre å lage kunnskapskon-
kurranser og rebusløp selv, forteller 
Runar Os Mathisen, som sammen 
med Sondre Wigmostad Bjerkhaug og 
Lawrence Alexander Valtola står bak 
rebusspillet.

 
Rebusløp i Trondheim
For å demonstrere spillet lot de fire 
grupper bestående av to studenter 
hver konkurrere om å bli først ferdig. 
Gruppene måtte løse rebuser ved 
mange kjente, historiske severdighe-
ter i Trondheim, som Stiftsgården og 
Kristiansten festning. 

– Vi fikk god respons fra delta-
kerne. De ble virkelig motiverte til å 
vinne, og det var mange som hadde 
lyst til å prøve spillet, forteller Bjer-
khaug.

 Spillet utnytter flere funksjoner 
ved smarttelefonene, og deltakerne 
måtte ta i bruk både mobilkamera 

og GPS for å komme i mål. Der-
som en oppgave var å komme seg 
til Ravnkloa, ville mobiltelefonenes 
GPS-funksjon registrere at delta-

viser ei studie gjort av forskarar ved 
Northwestern University i Chicago. 
Dei trur at forklaringa kan ligge i 
samanhengen mellom eit høgt testos-
teronsnivå og farlege aktivitetar, og at 
desse kan komme i konflikt med fars-
ansvaret. Dette kan òg forklare kvifor 
testosteronsnivået er lågast det første 
året etter at barnet er født, og i situ-
asjonar der mannen er særs aktiv i 
omsorga for barnet.

Bass er best 
Kvinner tiltrekkast av djupe manns-
stemmer, fastslår ei ny studie gjort av 
forskarar ved University of Aberdeen. 
Det er òg større sannsyn for at kvinner 
hugsar det menn med mørke stemmer 
seier til dei.

I forsøket vart kvinner vist bilde av 
objekt, medan stemmer fortalte dei kva 
objektet var. Det vart nytta både data-
manipulerte stemmer og ekte stemmer 
frå både kvinner og menn i ulike stem-

meleie. Konklusjonen var at dei likte 
mørke stemmer best, og at hugsa 
bileta best når mørke stemmer hadde 
namngitt dei. 

Sjølvlysande infeksjonar
Forskarar ved University of Sheffield 
held på å utvikle eit omslag som lyser 
rosa om eit sår er infisert. Forskarane 
har laga ein gele beståande av molekyl 
som bitt seg til bakteriar og aktiverar 
eit sjølvlysande fargestoff. Om ein lyser 

på omslag som inneheld gelen med 
ultrafiolett lys vil det skape ein rosa 
farge om farlege bakteriar er til stade.

Dette vil vere eit godt verkemiddel 
for legar i behandlinga av infeksjonar, 
då vanlege bakterieprøvar kan ta fleire 
dagar å analysere. Målet er at omslaget 
skal kunne testast om to år. 

Men min pappa er snillare
Nivået på menns «macho» hormon 
testosteron synk når dei vert fedre, 

UNDERLUPE-N
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får statlige bevilgninger av brasilian-
ske dimensjoner.

– Sebastián Piñera, president i 
Chile og mangemilliardær, uttalte 
i anledning protestene at «alt i livet 
koster». Det sier en del om holdnin-
gen, sier Edland-Gryt. UD

derimot råd til å sende barna sine 
på privatskoler, noe som kvalifiserer 
dem for de beste universitetene, sier 
hun. 

– Dette fører til at utdannelse blir 
forbeholdt den brasilianske eliten, 
sier Amaral.
 
Stipend nødvendig
Prosjektleder Elin Rømo Grande 
i solidaritetsorganisasjonen Latin-
Amerikagruppene peker på et sterkt 
skille mellom offentlige og private 
universiteter i Brasil. 

– De statlige universitetene er av 
god kvalitet, mens de private ofte er 
svake. De offentlige universitetene 
har høyere status og tiltrekker seg de 
gode ressursene, sier hun. 

med størst økonomiske ulikheter i 
befolkningen. Amaral forteller om 
enorme sosiale splittelser. Hun me-
ner at problemene begynner i utdan-
ningssystemet. 

 – Er du født inn i en mindre res-
surssterk familie vil du sannsynligvis 
gå på en offentlig grunnskole, etter-
som disse er gratis. Der er kvaliteten 
generelt dårlig og lærerne er under-
betalte. Ressurssterke familier har 

N

oPPRøRSStEMNiNg: I Chile tok studentene til gatene i mai i protest mot landets utdanningssystem, og de har ikke gitt seg ennå. (Foto: Privat)

I Chile og Brasil er  
utdanningssystemene helt 
forskjellige. Resultatet er 
imidlertid det samme – 
enorme klasseskiller. 

Staten har forsøkt å løse dette ved å 
tilby studielån til studenter fra lavt-
lønnede familier. Studentene låner 
penger som de ikke trenger å betale 
tilbake før etter endt studietid. Da be-
gynner renten på fem prosent å løpe. 

– Den høye renten gjør det ek-
stremt vanskelig å tilbakebetale lå-
net, og etterlater mange studenter 
som evige gjeldsslaver, sier Robel-
ledo.
 
– Satser i feil ende
I kontrast til Chiles privatisering av 
høyere utdanning, investerer Brasil 
store summer i offentlige universite-
ter. Nesten syv milliarder kroner er 
satt av til høyere utdanning, og fire 
nye universiteter skal stå klare i løpet 

av 2014. Dette skal åpne for 250 000 
nye studieplasser.

Student Gabriela Amaral fra Bra-
sil er skeptisk til de nye bestemmelse-
ne og mener at landet begynner i feil 
ende. Hun forklarer at det egentlig 
problemet ligger i grunnskoleutdan-
ningen.

– Staten burde forbedre utdan-
nelsen på et lavere nivå, fokusere på 
grunnskoler og videregående skoler. 
Elever som ønsker å studere trenger 
et faglig grunnlag for at de nye uni-
versitetene skal være godt for noe, 
sier hun. 

I likhet med Chile har Brasil hatt 
en betydelig økonomisk framgang 
gjennom de siste ti årene. Likevel 
er Brasil også et av landene i verden 

I fire måneder har chilenske studen-
ter tatt til gatene i kampen for at alle 
skal ha råd til å ta utdannelse. De pro-
testerer mot skolepenger og privatise-
ring av universiteter, et system som 
blir anklaget for å skape klasseskiller 
i landet. I Brasil satses det derimot 
tungt på offentlig utdanning, og store 
summer bevilges til å bygge nye uni-
versiteter. Likevel høster også Brasil 
kritikk for at deres modell, i likhet 
med Chile, bidrar til sosial ulikhet. 
 
Konsekvensen  
av privatisering
– Utdanning er en rettighet, ikke et 
privilegium. Alle skal ha rett til å stu-
dere, uansett økonomisk bakgrunn, 
sier student Nicolas Rebolledo ved 
Santa Maria University i Santiago. 

Chile har hatt en enorm vekst i 
høyere utdanning de siste to tiårene. 
Antall studenter har steget fra to 
hundre tusen til nærmere én million. 
Nesten halvparten av befolkningen 
mellom 18 og 24 år er i dag studenter. 

 På 80-tallet ble det gjort store kutt 
i bevilgningene til høyere utdanning. 
Private universiteter fikk konkurrere 
nærmest fritt med de offentlige. Som 
et resultat av denne utviklingen er 
Chile i dag det eneste landet i Latin-
Amerika uten gratis universiteter. 

– Konsekvensen av at studen-
ter må betale for utdanningen er at 
mange tusen sitter igjen med enorm 
gjeld og forferdelige problemer etter 
studietiden. Demonstrasjonene er en 
måte å si nei til private aktører som 
tjener enorme summer på bekostning 
av studentene, sier Robelledo.
 
Gjeldsslaver
Minstelønnen i Chile ligger på rundt 
2000 kroner i måneden. Det er om-
trent det samme som det koster å 
studere ved et gjennomsnittlig uni-
versitet. 

– La oss si at en familie lever på 
minstelønnsinntekt og har to barn 
som ønsker å studere. Det betyr at de 
må betale over 4000 kroner i måne-
den, noe som er det dobbelte av må-
nedslønnen deres. Her er det matte 
som ikke går opp, sier Robelledo. 

Arven etter Mao
Barnebarnet til Kinas 
revolusjonære leder 
Mao Zedong har fått en 
lærerstilling ved et kinesisk 
universitet, melder avisen 
The Australian. Han skal 
passende nok undervise i sin 
bestefars filosofiske tenking, 
og skal være det universitetet 
kaller «politisk kommissær» 
og tankeveileder for de 65 
studentene som skal ta hans 
fag.

41-åringen har allerede 
en rekke verv og stillinger. 
I tillegg til å undervise 
ved universitetet er han 
generalmajor i hæren, politisk 
rådgiver og har skrevet flere 
bøker om sin bestefar.

 

Oxford møbeliserer
Tradisjonsrike University of 
Oxford lanserte forrige uke 
en egen møbelkolleksjon. 
Universitetet ønsker at 
samlingen av blant annet 
bord, stoler, toalettmapper 
og fotballer skal fortelle 
universitetes lange og 
prestisjefylte historie, skriver 
Daily Telegraph.

Det er imidlertid ikke 
alle som deler troen på at 
den kinesiskproduserte 
møbelkolleksjonen skal 
formidle Oxfords ærverdighet. 
En professor ved universitetet 
kaller kolleksjonen vulgær og 
upassende, og sier til Daily 
Telegraph at den skader 
universitetes omdømme.

 
Universitetene  
selger seg
En undersøkelse publisert 
i internettmagasinet Inside 
Higher Ed avslører at 
universitetene i USA i langt 
større grad enn før heller 
prioriterer søkere som kan 
betale for seg, enn de best 
kvalifiserte søkerne.

Over halvparten av 
opptakskontorene ved 
offentlige universiteter hevder 
at de ifjor jobbet hardere 
for å rekruttere studenter 
som ikke trengte finansiell 
hjelp. Nesten tjue prosent av 
opptakskontorene innrømmet 
at søkerne som kunne betale 
for seg gjennomsnittlig hadde 
dårligere karakterer enn andre 
søkere.

VerdeN  
ruNdTUtdanning ved et veiskille

TEKST:  ida Nord holmer
 inholm@underdusken.no

SØR-AMERIKA

Studentopprøret startet i mai 
og pågår ennå.

Målet er å innføre et offentlig 
utdanningssystem.

I 2006 gikk også sudentene i Chile 
ut i gatene i protester.

Kilder: SAIH, Wikipedia.org

PROTESTENE I CHILE

Utdanning er en 
rettighet, ikke et 

privilegium.
Nicolas Rebolledo

Hun poengterer at de offentlige 
universitetene er sentralisert i Bra-
sil, mens de private som oftest ligger 
på landsbygda. I satsingen på stat-
lige universiteter mener hun derfor at 
man er avhengig av at studenter får 
stipend. 

– I kampen for å utjevne klasse-
skiller er det viktig å dele ut stipend 
til de fattige. Det vil være for dyrt for 
dem å flytte til byene fra distriktene, 
sier Rømo Grande. 

 
- Alt i livet koster
Informasjonsrådgiver Sindre Olav 
Edland-Gryt i Studentenes og Akade-
mikernes Internasjonale Hjelpefond 
(SAIH) tror det er lite sannsynlig at 
de protesterende studentene i Chile 
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synes det er ubehagelig å leve i et såpass 
«macho» miljø, der for eksempel «homo» 
er et skjellsord. Forsvaret er tydelig på at 
alle skal få gjennomføre førstegangstjenes-
te uansett legning, men det er ikke forsket 

på homofiles trivsel i Forsvaret. Forsvarets 
Tillitsmannsordning, som arbeider for en 
bedre tjenestehverdag og sikrer soldatenes 
rettigheter, får kursing av LLH.

Svært få mannlige idrettsutøvere på toppnivå står 
frem som homofile. Er dette en tendens som går 
igjen i mannsdominerte og til dels «macho» mil-
jøer som militæret og enkelte idretter?

– Det er i hvert fall stor forskjell på menn 
og kvinner. Det er mye lettere å være åpent 
lesbisk og det finnes mange eksempler på 
det i flere idretter – både i fotball, håndball 
og skøytesport. På herresiden finnes det nes-
ten ikke åpne homofile og det virker som 
det er noe med kulturen blant mannlige 

fanteriet mener åpne homofile kan føre 
til distraksjon på slagmarken og i yt-
terste konsekvens tap av liv?

– Det er sånne uttalelser jeg 
ikke vet om jeg skal le eller gråte 
av, men jeg syns dette sier mest 
om generalen selv. Det er ikke 
sånn at homofile har vanskeligere 
for å konsentere seg enn andre. 
Jeg syns det er en tankeløs uttalel-
se og jeg lurer på hva han mener 
med det.

Viser slike holdninger at opphevingen 
av paragrafen kan virke mot sin hen-

sikt og gjøre det verre for dimitterte homofile solda-
ter å komme tilbake i tjeneste?

–  Det er alltid en risiko for å møte sånne 
holdninger, men jeg tror alternativet med å 
beholde paragrafen er verre. Endringer vil 
alltid ha konsekvenser og ett scenario er 
selvfølgelig at det blir vanskelig å stå frem 
også nå. Alternativt blir de ønsket velkom-
men tilbake av sine gamle kolleger. Alle har 
et ansvar for å gjøre det greit for de som vil 
tilbake og det stiller krav både til befalet og 
soldatene. 

Hva slags holdninger opplever homofile når de tje-
nestegjør i Norge?

– Vi får tilbakemeldinger på at enkelte 

 
I 1993 ble den såkalte «Don’t ask, 
don’t tell»-paragrafen innført i 
det amerikanske forsvaret. Loven 
nektet tjenestegjørende homofile å 
være åpne om sin legning, og nek-
tet overordnede og medsoldater å 
spørre. Tirsdag 20. september ble 
loven opphevet, og mange av solda-
tene som ble kastet ut på grunn av 
legningen sin ønsker seg nå tilbake 
til tjenesten. Mange har imidlertid 
uttalt seg negativt til at homofile 
nå kan stå frem. Vil denne lovend-
ringen også endre hverdagen for de 
homofile i militæret?

– Jeg tror at dette vil gjøre det enklere 
for de homofile. Det sender et viktig signal 
til det amerikanske folket. Samtidig følger 
verden alltid med på det som skjer i USA og 
USA sender nå et signal til hele verden. 

Soldatene er altså klare for å tjenestegjøre med 
åpent homofile?

– Jeg tror det er en holdningsendring på 
gang. Det er som med alle andre ting – når 
myndighetene går inn for en såpass stor 
endring gjør det noe med holdningene våre. 
Det skjer kanskje ikke umiddelbart, men det 
vil skje. 

General James Amos i det amerikanske marinen-

Åpner for åpenhet
Det amerikanske militæret lar nå homofile tjenestegjøre uten å måtte skjule sin legning.

 – Et viktig signal, sier leder Bård Nylund i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

tekst:  Marte Voll                                        illustrasjon: Simen August Askeland

 
Det er ikke sånn 
at homofile har 
vanskeligere for 

å konsentere seg
 enn andre.

idrettsutøvere. Det er en sterk machokultur 
og en snever definisjon av det å være mann. 
Det later til at det finnes strikte koder for 
hvordan man skal oppføre seg. Samtidig er 
det veldig lov til å pynte seg på det norske 
fotballandslaget i dag. Jeg tror det er mange 
med gode holdninger der ute, men man må 
kanskje gjøre seg opp en refleksjon rundt det 
«garderobemiljøet» som finnes. 

Det er også en stor medieinteresse rundt 
det. Da den tyske fotballspilleren Philipp 
Lahm i en bisetning i sin selvbiografi ad-
varte unge spillere mot å stå frem på grunn 
av alt mediekjøret, ble jeg nedringt av nor-
ske medier. Det synes jeg illustrerer poenget 
hans godt. Mens da en ung, svensk fotball-
spiller som spilte et stykke unna den høyeste 
divisjonen stod frem, fant det veien helt til 
CNN fordi det var så sensasjonelt.

Er det en holdningsforskjell blant kjønnene som 
gjør at så mange flere kvinnelige toppidrettsutø-
vere står frem?

– Det er nok en kombinasjon av holdnin-
ger og miljø. Jenter kan være mer aksepte-
rende enn gutter. Vi må også spørre oss om 
hvem det er som former disse miljøene? Et 
eksempel er politiske ungdomspartier. Da 
jeg var med i AUF var det mange som stod 
frem, rett og slett fordi miljøet var trygt og 
kulturen var aksepterende. UD

Leder i andsforeningen 
for lesbiske, homofile, 
bifile og transpersoner

Bård Nylund

INTERVJU MED
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Betydningen av en linjeforening

Heterofile på homotur

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

When you resort to attacking the 
messenger and not the message, you 

have lost the debate.
Ukjent

samt den sosiale og faglige tyngden 
til å gjøre linjeforeningen relevant 
for sine medstudenter. På Institutt 
for kunst– og medievitenskap har det 
i praksis kun vært én aktiv linjefore-
ning de siste årene, nemlig Jump Cut 
for Filmfagene. Dette semesteret skjer 
det derimot noe. Nå nylig har en gjeng 
engasjerte pustet liv i foreningen til 
Medievitenskap, Primetime. I tillegg 
er ogå Kunsthistorie og Drama og 
teater like bak, med nylig holdte eller 
kommende allmøter. En aktiv linjefo-
rening, i alle fag! 

Det engasjementet som vises nå 
blant høstens nye studenter burde ses 
på som et startskudd for oss andre. Jeg 
mener ikke at alle burde strebe etter å 
sitte i et linjeforeningsstyre, bare det å 
møte opp er nok! En linjeforening er 
ikke kun de aktivitetene som arran-
geres, eller de studentene som driver 
dem, men også alle som har tilhørighet 
til dem.

men én ting er fremdeles klart: Det 
kan bli mye bedre. Et av fokusområ-
dene til studentdemokratiet (i alle fall 
på Dragvoll) fremover er nettopp linje-
foreninger. Hvordan skal man legge til 
rette for god kontinuitet, hjelpe til med 
hvordan driften kan fungere, engasjere 
studenter til å starte opp noe nytt? Både 
studentrådene på HF og SVT, samt 
Studenttinget har dette som et viktig 
fokusområde framover. Det er et steg 
i riktig retning, men det er ikke nok. 
Vi kan legge til rette for opprettelsen 
av en ny linjeforening, og vi kan hjelpe 
med informasjon og råd om hva som 
skal til for å drive en forening effek-
tivt. Men det viktigste av alt er å finne 
dem som vil og kan drive en forening.

Det er selvfølgelig lettere sagt enn 
gjort. Ikke alle er interessert i å sitte i 
et styre heller, så en stor del av jobben 
er nettopp å finne dem som vil og har 
det i seg. De som har det pågangs-
motet som kreves, det engasjementet 
som skal til for å holde det gående, 

Det er nok store forskjeller i hva en 
student legger i ordet «linjeforening». 
Det er avhengig av hva han eller hun 
studerer, institutt-tilhørighet, eller 
hvilket campus vedkommende holder 
til på, for den del. NTNUs nettsider 
beskriver linjeforeninger som «..et godt 
sted å starte hvis du vil engasjere deg 
sosialt og faglig». Det ligger mye i 
akkurat dette poenget, om et sted å 
«starte». 

Som ny student føler man seg gjerne 
liten i møte med universitetet man skal 
tilbringe sine kommende år ved. Noen 
er så heldige at de blir plukket opp av 
sin forening med en gang de møter på 
fadderuka, mens andre går hele sin 
bachelorgrad uten tilknytning til en 
forening. Det er i dag store forskjeller 
i hvordan det står til på Dragvoll, 

vi fokuset blir veldig feil. Slik vi leser 
artikkelen blir vi som skeive bedt om å 
holde oss unna Metro, og bruke Gaysir 
som kontaktnettverk. 

Og hva er dette med høyre fil? Det 
er et poeng som vi tydeligvis ikke tar. 
Slik vi ser det er det ganske normalt 
å gå i høyre fil med tog og parader, 
da dette stopper trafikkflyten minst 
mulig. En annen ting som vi ønsker å 
bemerke er sitatet «Å snakke fornuftig 
med en homo, det går ikke det, vet 
du!» som står der helt uten kontekst. 

I bunn og grunn føler vi at hele 
artikkelen handler om heterofile på 
homotur, som ikke har helt forståelse 
for oss skeive. Under Dusken burde 
være en arena som inkluderer alle 
studenter, fremfor å fremmedgjøre 
slik det er gjort med skeive i denne 
artikkelen.

«..overraskende nok svært dagligdagse 
klær. Har de rett og slett glemt igjen 
skinnbuksene hjemme?» bygger opp 
under negative holdninger til steroty-
pier som vi i lang tid har prøvd å fjerne.

Andre ting vi reagerer på er i 
hovedsak sitater tatt ut av kontekst 
og artikkelens innledning, dette 
gjør tekstens innhold useriøst. Vi er 
veldig glad for at dere faktisk har satt 
av plass til en artikkel som handler 
om oss skeive, men vi finner den lite 
tilfredsstillende og lite informativ. 
Når dere skriver negativt om Metro 
som eneste skeive uteplass i byen, og 
heller ikke positivt om alternativer, 
som for eksempel Skeiv Ungdom sine 
kakebuffeter eller Skeive studenter 
sine temamøter, så oppfattes tilbudet 
i byen som veldig snevert. Selv om vi 
vet at dette baseres bare på sitater, syns 

Vi er to skeive studenter som leste 
Under Dusken #11 og reagerte litt på 
artikkelen «Trondheim på skeiva».

I artikkelen er det flere punkter vi 
som skeive finner lite seriøst. Skulle 
dette være humoristisk ment så 
kommer ikke dette tydelig nok frem. 
Vi mener artikkelen blir for snever og 
bygger på fordommer vi kunne vært 
foruten. Slike fordommer som artik-
kelens humor legger til grunn bygger 
opp under heteronormativiteten. Med 
dette mener vi at dere spiller på humor 
som går på bekostning av oss skeive. 
Hele artikkelen har et de/oss-preg som 
igjen er med på å gjenspeile følelsen av 
fremmedgjøring av oss skeive. Sitatet 

Kathrine Bache Nilsberg og 
Åge Winje Brustad

Studenter

StigmatiSering

Tom Rafaelsen
Masterstudent i Medievitenskap

Studielivet

Studentkvitter
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Bryter SiT husleieloven?
Terje Bostad
Boligdirektør i SiT

HuSleie at vår praksis bryter med loven er det 
sterkt beklagelig, ikke minst overfor 
de som har fått gebyrer fra oss. Som 
studentsamskipnad skal vi jo nettopp 
være gode på å gi våre studenter de 
rettigheter de har krav på. Og dersom 
ordningen er i strid med lovverket vil 
vi endre dagens praksis.

Nå ønsker vi å høre studentenes syn. 
Dersom vi ikke kan få dekket kostna-
dene til ekstra renhold av fellesarealene 
– skal vi slutte å bry oss om manglende 
renhold, en av de viktigste årsakene 
til mistrivsel? Eller skal vi foreta fast 
ukentlig renhold av alle fellesarealer, 
med den økningen i husleia som dette 
vil medføre? Jeg vil sette pris på alle 
forslag og innspill!

dette – til tross for oppfordringer – og 
da gjennomfører SiT Bolig renholdet. 
Spørsmålet blir så hvem som skal 
dekke kostnadene for det ekstra 
renholdsarbeidet. Hittil har vi latt de 
som bor i det aktuelle bofellesskapet 
dele på utgiftene gjennom et renholds-
gebyr til alle. Dette er altså ingen straff 
for manglende renhold, men en måte 
å betale for det utførte renholdet på. 
Gebyret er omtalt i vår leiekontrakt 
og vi er av den oppfatning at en slik 
praksis ikke er i strid med husleieloven.
Men ifølge Under Dusken mener både 
Forbrukerrådet, Leieboerforeningen 
og Jushjelpa at ordningen vår er 
i strid med loven. Vi ønsker nå å 
komme i dialog med disse organene 
om saken. Dersom det skulle vise seg 

Under Dusken skriver i #11 at SiT Bolig 
bryter husleieloven. Bakgrunnen er at 
vi krever dekning for våre utgifter til 
renhold av fellesarealer som, kjøkken 
og bad, av de av våre beboere som 
unnlater å vaske fellesarealene selv.

Hvorfor skal nå SiT Bolig bry seg med 
om beboerne vasker sine fellesarealer? 
Vår beboerundersøkelse i fjor viste at 
dårlig renhold på felleskjøkken var en 
av de viktigste årsakene til misnøye 
i våre boliger (Kilde: Kundetempen 
2010). Dette renholdet har beboerne 

selv ansvar for, og det er selvfølgelig 
en utfordring når flere personer skal 
bli enige om å organisere dette. Noen 
ganger blir rydding og renhold så 
dårlig at det går ut over både trivsel, 
hygiene og i ytterste konsekvens selve 
boligen i form av vann- og råteskader.
Vi må derfor sørge for at fellesarealene 
blir gjort rene. Men vi må innrømme én 
ting: Renhold av fellesarealer i student-
boliger er et ømtålig og vanskelig tema, 
uten enkle løsninger. Det er viktig å 
finne fornuftige og ubyråkratiske 
løsninger når renholdet blir for dårlig, 
samtidig som vi må operere innenfor 
de grenser som husleieloven setter.

Vi ønsker at beboerne tar ansvaret for 
renholdet, men noen ganger skjer ikke 

Faksimile: Under Dusken Utgave nr.11
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So basically im lost 
somewhere in NTNU and 
its really dark.
@AndreaNGrimes

Ska spell konsert på Samfundet, 
men dørvakta slepp oss ikkje inn. 
Spinal Tap-moment.
@OleGIversen

Jeg drømte at Samfundet brant 
ned til grunnen. For et mareritt...
@MariaYawa

Til dere som mener at @
UnderDusken ikke har 
husfølelse: Idag vasket de 
Monarkiet (dassene nede på 
nordre) på eget insj! Kudos!
@sveinhal

Den gangen Professor Ystenes 
på @NTNU anklaga meg for å 
ha ADHD etter å ha vurdert 
skriftlig eksamen i kjemi. 
#overstreken
@larskristian

Portalen åpner 30. september. 
Og det vil være gratis trening 
hele helga! Kom da vel :-) 
@SiTstudentene

...at Edgar er full av bokser og 
dritt. Det var bedre da Edgar 
var full av kake! #uka11
@Spitposten

Jeg savner Samfundet i 
Trondheim. Der snakket 
man først med de skjeggete 
guttene på Edgar, og så løp 
man ned i Bodegaen for å 
shake’n etterpå.
Festbrems. 

Når Bingo 
med Tande P er det beste 
på UKE-programmet. 
#denfølelsen
Fiskvik

Forstår ikke poenget med at 
alle tre busslinjene som går 
fra Dragvoll til sentrum må 
gå samtidig... #AtB #håpløst
@gunhildheggem

Trenger du ex.phil-hjelp? Eller 
har du lyst til å lære mer om 
filosofi? @RevoltFM har lagt ut 
programmet exphil-losen på 
podkast i iTunes!
@_SiT_
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Mer kompetanse, 
mindre negativitet
Vil vi se store artister som 
Adele og Rolling Stones 
i Trondheim, må en rekke 
holdninger endres, skriver 
kronikkforfatteren.

Herman Ekle Lund
Kommunikasjon-
srådgiver, arbeider med 
PR/markedsføring for 
bl.a Pstereo, Blæst og 
Byscenen

Kultur

FaKsiMiLE: Under Dusken Utgave nr.11

ofte er mer glad i å «pisse på seg selv» 
enn å bygge opp under nye, spennende 
initiativer. 

Vil lokke tusenvis
Når UKA og Pstereo i høst til sammen 
vil ha klart å begeistre nærmere 100 
000 mennesker med så vel superkom-
mersielle konserter som langt smalere 
publikumsopplevelser, er i hvert fall 
ikke jeg i tvil om at Trondheim trenger 
en storarena. Jeg er ikke i tvil om at 
et titalls tusen av oss musikkelskere 
skal la oss lure ut på fest sammen med 
Metallica, Rolling Stones, Eminem 
eller Adele i et av byens nye kulturknu-
tepunkt – opptil flere ganger i året. 

Eksisterer det utfordringer knyttet til 
storkonsertarrangering i Trondheim? 
Defintivt. Når det gjelder satsing på 
nye monsterarenaer, ønsker jeg at 
kompetanseutvikling i arrangørleddet 
vektlegges i like stor grad som selve 
utformingen, helst før arenaene er 
klare til bruk. Ytterst få mennesker har 
daglig virke knyttet til konsertarran-
gering i Trondheim. Kompetansen i 
flere grener begrenser seg til én eller et 
fåtall virkelig dyktige folk. Prioriteres 
ikke utvikling av bransjen lokalt, vil 
vi fort stå uten personer til å drifte 
viktige funksjoner både på planlagte 
storarenaer og de mindre scenene. 

Hodeløse forsøk
Uten bookingfolk med nettverk til å 
hente de største artistene, markeds-
førere til å trigge konsertlysten hos 
trønderne og produsenter som klarer å 
lappe sammen enorme arrangementer, 
hjelper det ikke med stor publikumska-
pasitet og risikovillig kapital. Da blir 
det hodeløst å forsøke å gjennomføre 
slike arrangementer.

Kompetansebyggingen starter ved 
utdanningsinstitusjonene og de alle-
rede eksisterende klubbscenene. Per 
dags dato har Trondheim ingen lære-
steder som tilbyr utdanning direkte 
rettet mot den ikke-utøvende musikk-
bransjen. Jeg vil konkret oppfordre BI 
til å hente programmet «Kultur og 
ledelse» også til Trondheim, og andre 
læresteder til å sette opp lignende 
studietilbud.

Det er ved dagens etablerte scener 
nye konsertarrangører blir født. Først 
suger de til seg inspirasjon og kunn-
skap ved arbeid på frivillig basis og 
«bakkenivå», helst ved å prøve seg på 
så mange ledd som mulig, så jobber de 
seg oppover til større ansvarsposter.

Trenger sultne arvtakere
Selskapet Bergen Live, som de 
siste årene har vært i front med 

monsterkonserter i vestlandshoved-
staden, holdt på med klubbarrangering 
i nærmere ti år før de beveget seg 
mot arenaproduksjoner. Skal noen 
gjøre storkonserter i Trondheim, må 
arrangørene hentes fra eksisterende 
scener som for eksempel Byscenen, 
Samfundet og Blæst. Vi som jobber 
med å sette opp klubbkonserter flere 
ganger i uka, samt festivaler fra tid til 
annen, kjenner til utfordringene og 
verktøyene som er knyttet til publi-
kumsvekst og etablering. Vi har 
erfaring med hvilke typer artister som 
tradisjonelt slår an, hvilke målgrupper 
disse treffer og når timingen er riktig. 

Sprengt kapasitet 
Ressursene er imidlertid knappe, og 
kun ved en aktiv satsing på kompetan-
seutvikling i dette segmentet vil man 
sikre at det står nye, sultne personer 
klare til å overta roret den dagen 

tradisjonsbærerne takker av. I forrige 
utgave av Under Dusken spør Torunn 
Otnes i sin kommentar om en stora-
rena er nødvendig. Svaret er ja. For å 
få besøk av de aller største artistene 
er det ingen vei utenom. Utbygging 
av eksisterende lokaler, slik journa-
listen foreslår, er svært dyrt og i de 
fleste tilfeller praktisk umulig. Det er 
grenser for hvor langt publikumska-
pasiteten i Storsalen kan strekkes før 
det faktisk ikke er plass til flere, og 
naborestaurantene til Blæst ville nok 
heller ikke blitt særlig glade dersom 
vi slo hull i deres vegger for å få plass 
til flere tilskuere.

For at vi skal få å oppleve de aller 
største artistene i Trondheim, etter-
lyser jeg større entusiasme lokalt bak 
de våte drømmene om storkonserter. 
Både Torunn Otnes’ kommentar og 
Ole Jacob Hoels beslektede kronikk 
i Adresseavisen vitner om en by som 
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Arbeidsnarkomane
Noen ansetter folk til å gjøre arbeid. Andre lager arbeid for å ansette folk.

TEKsT: Marie Sigstad og Frida Alexandersen    FOTO: Eirik Helle Riise og Hanna-Emilie Kværner
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sTYGGE BLiKK: Ole Marius Humlen har nylig vært gjennom åtte måneders avrusning ved Trondheimsklinikken, og er en av 256 sorgenfriselgere
 i Trondheim.

26 reportasjeR

Man velger enten livet eller en 
sikker og tidlig død.
Mens praten fra kaffedrikkende 

kunder på Dromedar i Nordre gate summer 
i bakgrunnen forteller Silje om livet sitt. Hun 
begynte å ruse seg allerede som 13-åring. Som 
17-åring ble hun sprøytenarkoman. I løpet av sitt 
26 år lange liv har hun vært gjennom mye, blant 
annet fem runder med avrusning og flere nær 
døden-opplevelser. Silje poengterer at hun lever 
et tryggere og mer stabilt liv nå.

Når hun ikler seg uniformen og går fra dør til 
dør på Nedre Singsaker for å samle pant, glass, 
og metall, står hun tydelig fram som nettopp det.

 – Jeg kan ikke stikke det under stol uansett. 
Jeg prøver å snu det til noe positivt. Og når man 
er såpass synliggjort som rusavhengig, er det dess-
uten vanskeligere å falle tilbake. Folk er stort sett 
positive når vi et ute på runden vår. Jeg tror mye 
av det negative skyldes uvitenhet.

Hun er en av to rusavhengige som er enga-
sjert i Panterne, et nyoppstartet prosjekt som gir 
rusavhengige en mulighet til arbeid.

panter i villajungel. – Vent litt, jeg 
må bare orientere meg, sier Panterne-gründer 
Chris Klemmetvold.

Blikket hans flakker mellom kartet med over-
sikt over husstander som abonnerer på Panternes 
tjenester, og de fargerike rekkehusene på Nedre 
Singsaker. Klemmetvold er ute på pantetur for å 
teste nytt utstyr. Det er første gang han går denne 
ruten selv.Ideen til Panterne kom i januar 2011. 
Klemmetvold fikk ideen etter å studert Sosialt 
Entreprenørskap. 

Faget går ut på å finne løsninger på sosiale 
problemer gjennom bruk av virkemidler fra 
forretningsverdenen, uten at det skal koste det 
offentlige noe som helst. 

Kort tid etter begynte ballen å rulle, og i dag 
er det 76 husstander i Trondheim som abonnerer 
på Panternes tjenester.  Hovedformålet er å mulig-
gjøre en verdig inntektsøkning for økonomisk 
vanskeligstilte grupper gjennom en abonnements-
ordning for retur av pant og andre typer avfall. 
En husstand melder seg inn hos Panterne, og 
får da pant, glass, og metall hentet utenfor huset 
sitt en gang i måneden. Panterne får til slutt en 
attest fra organisasjonen slik at de kan komme 
seg videre i arbeidslivet.

– Panterne gir muligheten til et bedre liv 
for rusavhengige. Vi er ennå i startfasen, men 
stadig i utvikling. I 2012 blir vi aksjeselskap, og 
i 2014 satser vi på å opprette kontor i Oslo, sier 
Klemmetvold.

nØlte iKKe. Silje ble Panter ved en tilfel-
dighet. Klemmetvold fortalte henne om prosjektet 
da hun solgte Sorgenfri i Trondheims gater. Hun 
var ikke sen med å takke ja til tilbudet.

– Jeg er interessert i å hjelpe andre. Det må 

være flere tilbud til rusavhengige, flere mulig-
heter. Ikke alle kan være sorgenfriselgere. Mange 
tilbud har krav om total rusfrihet, mens Panterne 
tilbyr en vei ut for de som fortsatt er rusavhengige. 

Full Fangst. På panteruten til Klemmetvold 
er det 38 hus. Vanligvis er det Panterne Silje og 
Martin som går denne ruten for å samle inn pant, 
glass, og metall fra de abonnerende husstan-
dene. Pengene de får igjen for panten deler de 
mellom seg, mens glass og metall blir kastet i en 
av Trondheims miljøstasjoner. Panterne har én 
rute per dags dato. Flere vil bli opprettet dersom 
interessen er stor i andre områder.

– Noen har lite pant, eller vil ha panten sin 
selv. Andre synes det er en lettvint løsning å gi 
til Panterne, forteller Klemmetvold.

Vognen han drar etter seg opp mot Singsaker 
er hans egen kreasjon.

– Jeg ble så ivrig at jeg lærte meg 3D-design 
og designet den selv!

Kundene virker fornøyde. En eldre dame 
synes det er flott at ungdommen gjør slikt arbeid, 
men kan ikke tenke seg å betale for tjenesten. 
Andre er derimot villige til å betale opp til 50 
kroner. Det er et godt tegn, ettersom det snart 
vil koste litt for tjenesten.

Klemmetvold kommer fornøyd ned innkjør-
selen til et hus med fire poser pant i hendene.

– Full fangst!

giKK Bananas. – Sorgenfri! Sorgenfri!
Selger Ole Marius Humlen er ute en kald høstdag 
for å selge gatemagasinet. En travel dame på vei 
inn til Trondheim Torg takker høflig nei.

– 60 prosent av kundene er veldig hyggelige, 
og noen går bare rett forbi. Resten ser på deg som 
du har byllepest. Vi gjør en ærlig jobb, men blir 
sett på som faen sjøl. De gir deg så stygge blikk 
at du får følelsen av å ha gjort noe galt.

Humlen er en av 256 sorgenfriselgere i 
Trondheim. Han har nylig vært gjennom åtte 
måneders avrusning ved Trondheimsklinikken, 
og selger nå Sorgenfri et par timer om dagen 
som en biinntekt. Før jobbet han som fisker i 
Måløy. Humlen flyttet fra Ålesund til Trondheim 
for å komme seg bort fra rusmiljøet i hjembyen.  

Ålesund er norges mest belastede amfe-
taminby, påstår han. Humlen forteller om lange 

Substitusjonsbehandling for 
opiotavhengige med kontrollerte 
doser metadon eller buprenorfin. 

Brukes i kombinasjon med annen 
behandling eller rehabilitering

Legemiddelassistert rehabilitering 
(LAR)

FAKTAr

Et arbeids- og livstreningstiltak 
i oppstartfasen.

En panter er en person på vei ut av 
rusavhengighet som henter pant, 
glass- og metallemballasje fra 
husstander i Trondheim som et første 
steg inn i arbeidslivet.

Pantere

Har Foreningen Sorgenfri som 
ansvarlig utgiver

Selges av vanskeligstilte i 
Trondheims-området

Medlem av The International Network 
of Streetpapers

Gatemagasinet Sorgenfri

Et tilbud til mennesker som har vært 
gjennom langtidsbehandling for 
rusproblemer

Tilbyr et rusfritt miljø med veiledning 
og oppfølging

Har fokus på ressurser og 
utviklingsmuligheter

Brygga

60 prosent av kundene er veldig hyggelige, og noen går 
bare rett forbi. Resten ser på deg som du har byllepest. 

Ole Marius Humlen, sorgenfriselger
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– Det er en kjempemotivasjon å våkne opp 
om morgenen og se bildet av ham. Jeg holder 
meg nykter for sønnen min.

pantet pÅ eget initiativ. «Stig» 
er også en gammel sorgenfriselger. Han viser 
oss ivrig det gamle skiltet sitt som han graver 
fram fra en skuff. I begynnelsen var han i fyr 
og flamme over å finne en ny og ærlig måte 
å tjene penger på. Han kunne slutte å plukke 
tomflasker fra gaten. 

– Jeg ropte ut om interessante artikler som 
jeg ville anbefale i magasinet. For meg handlet 
det om å formidle et viktig budskap. Jobben gir 
deg selvtillit og mulighet til kontakt med folk 
du vanligvis ikke ville omgått. 

Til tider var Sorgenfri en god hjelp for «Stig», 
men han kom seg ikke ut av miljøet. Pengene 
han tjente ble brukt på å kjøpe dop som han 
sparte til trangere tider.

«nÅ»-tiltaK. Daglig leder Erlend D. Paxal i 
Sorgenfri mener at det ikke finnes mange eksem-
pler på folk som kommer seg ut av rusmiljøet 
ved hjelp av Sorgenfri. 

uker på sjøen, etterfulgt av flere ukers hard 
festing.

– Jeg kom hjem fra sjøen og gikk helt 
bananas. 

Et vennepar av ham fikk ham til å forstå at han 
hadde et problem og til å starte med avrusing. 
Det nylige oppholdet på Trondheimsklinikken 
håper han at blir hans siste. 
– Det var første gang i livet mitt at jeg selv 
villeDet er tydelig at han har brukt mye tid på 
å tenke over livet sitt. Han er så glad i å fortelle 
at rullerøyken han tente for en halvtime siden 
stadig rekker å slukke seg selv mellom trek-
kene han tar.

– Der ute betyr ikke livet ditt en dritt, det 
har ingen verdi. Folk tar livet ditt for klokka 
di. Jeg unner faen ikke satan sjøl å havne i en 
sånn situasjon.

Han mener at oppfølgingen etter en avrus-
ningsperiode er alt for dårlig.

– Å bli satt på gata igjen er som å bli slengt 
rett inn i løvens hule. Dæven, da skal du ha 
ryggrad for å klare deg!

nYKter For sØnnen. Jobben som sorgen-
friselger fungerer som en skillevegg mellom et 
liv i rus og et vanlig liv for Ole Marius Humlen.

– Det er et kjempeflott tilbud. Du behøver 
ikke å være i tung rus for å selge Sorgenfri.

Han mener det viktigste er gjensidig respekt 
blant selgerne, og at han ikke blir tilbudt dop.

Humlen har en sønn på fem år. Moren er 
rusavhengig og sønnen deres bor hos foster-
forelde i Molde. Humlen møter ham omtrent 
ti ganger i året.

– Vi er mer et «nå»-tiltak. De fleste kommer 
fra et tungt rusmiljø. Det å ha en jobb ved siden 
av bedrer livskvaliteten og gir meningsfulle 
dager. Det finnes langt lettere måter å tjene 
penger på, sier Paxal.

Han tror det kan være stigmatiserende å stille 
seg opp for å selge med tanke på at selgerne 
tydelig står fram som rusavhengige. 

Han forteller om magasinets målsetning 
mens han stolt viser fram det nye kontoret deres 
i Prinsens gate.

– Vi ønsker å tilby folk som står på utsiden 
av det vanlige arbeidslivet en mulighet for 
arbeid, basert på ideen om at folk helst vil jobbe. 
Sorgenfri legger til rette for egen mestring og 
skaper i tillegg en grunn til kontakt med resten 
av samfunnet. Dette fører til verdifulle møter 
og gjensidig respekt, sier han. 

godt Å levva. «Stig» har store planer for 
fremtiden. Selv om han fortsatt tar en dag av 
gangen og ikke tør å planlegge langt fram i tid, 
er drømmen å reise rundt for å holde foredrag 
om livet til en rusavhengig.

Han forteller åpenhjertig om en surrealis-
tisk verden som er med deg livet ut. «Stig» drar 
fortsatt god nytte av psykolog for å bearbeide 
traumatiske opplevelser. Etter en dramatisk 
innleggelse på sykehus tok han en avgjørelse 
om at nok var nok.

– Jeg bestemte meg for å virkelig gjøre dette, 
eller å dø i forsøket. 

Han mener det ikke er selve avrusningspro-
sessen som er det vanskeligste.

– Er det noen ganger du avskyr kroppen 

din, så er det i en slik fase. Den største jobben 
kommer likevel i ettertid. Du må prøve å snu 
om på livet ditt for å få skuta på rett kjøl. 

Etter at han fikk tilbud om legemiddelas-
sistert rehabilitering (LAR) ble alt mye bedre. 

– Jeg trodde jeg hadde kommet til himmelen. 
Jeg tenkte: «dæven hvor godt det er å levva!» 
Det var et sånt øyeblikk der du virkelig føler 
at du lever. Hver gang jeg slo meg eller skadet 
meg begynte jeg å le. Etter alle disse årene 
med rus kunne jeg endelig føle smerte igjen.

Mot en MeningsFull Hverdag. 
Seniorrådgiver Grethe Lauritzen i Statens 
institutt for rusmiddelforskning påpeker at 
mange rusavhengige har falt helt utenfor 
samfunnet på mange områder. De trenger 
derfor en omfattende innsats fra hjelpeappa-
ratet i lang tid etter behandling for å klare å 
mestre en hverdag uten rusmidler. 

– Tidligere rusavhengige trenger en 
meningsfylt hverdag med et stabilt sted å 
bo, fritidsaktiviteter og jobb eller skole som 
erstatter rusen. Å komme inn i et miljø med 
venner som ikke bruker rusmidler har ofte en 
avgjørende betydning. Dette krever langvarig 
og koordinert innsats fra blant annet sosiale 
tjenesteytere og frivillige, sier hun.

drØMMen oM et a4-liv. 
Sorgenfriselger Humlen nevner Brygga i 
Kjøpmannsgata som et viktig rusfritt tilbud 
i Trondheim. Han bruker stedet flittig og er 
fornøyd med at det finnes noen slike steder 

TiLBUD FOR aVHENGiGE: Silje er én av de hittil to som er engasjert i Panterne. 
– Mange tilbud har krav om total rusfrihet, mens Panterne tilbyr en vei ut for 
de som fortsatt er rusavhengige, sier hun.

LOTTOTREKNiNG: Hver morgen trekkes disse ballene fra en kakeboks, 
for å avgjøre hvor i byen de ulike sorgenfriselgerne skal stå.

i byen, selv om det kunne vært flere av dem.
– Brygga er et av veldig få integreringstiltak 

i Norge etter endt rusbehandling i institusjon, 
sier faglig koordinator Kristel Killie.

Tilbudene på Brygga inkluderer fritidsak-
tiviteter, rådgivning om blant annet bolig og 

jobb og ikke minst etablering av et trygt nett-
verk. Tiden etter behandling er ofte krevende 
og mange ulike elementer skal falle på plass.

– Vår erfaring er at de fleste som benytter 
seg av tilbudene våre klarer seg bra. Med støtte 
og hjelp klarer de fleste å oppnå drømmen om 
å leve et helt vanlig, rusfritt liv.

ForelsKet Fjortis. Panter Silje er ennå 
i aktiv rus, men som medisin gjennom LAR og 
ikke som misbruk. Rusmiljøet er hun helt ute 
av. Hun forteller om hvordan livet føles nytt 
når du kommer ut av tung rus.

– Livet kommer tilbake til deg. Du lærer deg 
selv å kjenne, og får følelser du aldri har hatt 
før. Jeg ble forelska og fjortis i en alder av tjue 
år. Du opplever nye ting, og det gir deg lyst til 
å bli rusfri.

Siljes kjæreste Martin er den andre Panteren 
som er engasjert i prosjektet. Å være Panter 
sammen med kjæresten beskriver hun   

som en drivkraft.

– Ofte kan jeg motivere meg selv ved å moti-
vere andre, for eksempel Martin.

nYBegYnneruFlaKs. Panterunden går 
mot slutten. Siste stopp er Nedre Singsakerslette 
Studentby. Studentene viser seg også å være gode 
kunder. Klemmetvold kommer tilbake til vognen 
med intet mindre enn seks poser med tomflasker.

Bunnprisbutikken i Vollabakken er Panternes 
faste sted for å returnere dagens fangst. Ettersom 
Klemmetvold gikk runden alene og for første 
gang i dag, kan han ha oversett noen hus.

– Ikke den enorme fangsten i dag ser jeg, sier 
han når han får penger og kvittering i hånden.

Etter hvert er planen å anskaffe en egen 
lastebil til å hente panten som er samlet inn og 
kjøre den til et eget mottak. Klemmetvold satser 
stort på prosjektet, og har sagt seg villig til å vie 
de neste fem årene til det. Han har stor tro på 
suksess, og på at Panterne selv vil nyte godt av 
arbeidet.

et sKritt videre. Tilbake på Dromedar 
snakker en munter Silje ivrig om framtidsdrøm-
mene sine. 
Det finnes åpenbart genuin livsglede i henne, 
til tross for rusen og det harde livet hun har 
levd. Planen er å komme seg videre i jobb eller 
å studere.

– Jeg er glad i å være kreativ, spesielt med 
tegning og maling. Jeg har hatt utstilling på 
Dromedar, og skal ha det igjen. Den store 
drømmen min er å starte et eget galleri eller en 
butikk i framtiden.  UD

Der ute betyr ikke livet
 ditt en dritt, det har ingen verdi. 

Folk tar livet ditt for klokka di.
«Stig», eksnarkoman

og tidligere sorgenfriselger

DEsORiENTERT: Panterne-gründer Chris Klemmetvold ser på kartet 
over Nedre Singsaker. Han går ruten for første gang, for å teste nytt 
utstyr. Trallen har han designet selv.

Det må være flere tilbud 
til rusavhengige, flere 

muligheter. Ikke alle kan være 
sorgenfriselgere. 

Silje, Panter
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Klokka er fem på en fredag. Trondheims 
værguder har nok en gang velsignet oss med 
stiv kuling og piskregn. Foran Nidarosdomens 

vestfront står studentprest Gyrid Gunnes og poserer. 
Det er bitende kaldt, men Gunnes og hennes kollega 
Beate Iren Lerdahl lar seg ikke rokke av litt vær og vind.

– Vær litt gal nå, Gyrid! Du står jo foran Guds 
bur, roper Lerdahl. 

Hun flagrer rundt omkring og bryter ut i en trøn-
dersk versjon av «Singing in the rain».

– Posér litt nå da. Sånn. Og sånn. 
Lerdahl demonstrerer for Gunnes hvordan det skal 

gjøres med mer energi enn mange andre 45-åringer. 
Og mange andre prester.

Gunnes insisterte på å ha med kollegaen i møte 
med Under Dusken. Hun er i det hele tatt svært opptatt 
av å inkludere andre mennesker.

sØKer asYl. Gunnes kommer rett fra et møte 
med sognepresten. I høst har tjue flyktninger gått fra 
Oslo til Trondheim som et rop om hjelp til oppholds-
tillatelse. De har fortsatt ikke blitt tatt hånd om av 
myndighetene, og har de siste to 
ukene bodd hjemme hos Gunnes. 
Nå er hun selv på vandring, og 
bytter på å sove hos kjæresten, 
hjemme og andre steder.

– Vi prøver å finne en annen 
løsning. Forhåpentligvis finner vi 
noen som kan ta disse mennes-
kene inn i varmen. Det eneste de trenger er tak over 
hodet, kjøkken og bad.

gÅr iKKe stille i dØrene. Vinden tiltar. 
Gunnes er imidlertid vant til å være i hardt vær. Som 
kvinnelig feministisk prest i den norske kirke har hun 
ikke alltid blitt tatt like varmt imot.

– Jeg har alltid vært veldig klar på hva jeg mener, 
og jeg har aldri bedt om unnskyldning for noe. Det har 
til tider kostet, men jeg står fast ved prinsippene mine.

Blant annet bruker Gunnes selv aldri maskuline beteg-
nelser om Gud, fordi hun mener det skjuler hans storhet. 
I gudstjenester foretrekker hun for eksempel å referere til 
Gud som Skaperen, Befrieren, eller Livgiveren, i stedet 
for Faderen. 

– Det viktige er hva Gud gjør, ikke hva han er. Jeg 
mener virkelig at hvis kirken skal ha noen fremtid, er 
den nødt til å forlate det entydig maskuline synet på 
Gud. Jeg tror ikke dagens feminister godtar et så foreldet 
gudsbilde.

Gunnes’ meninger er sterke, men selv fremstår hun 
ikke så hard som man skulle tro, flere krasse leserbrev 
og artikler tatt i betraktning. Egentlig er det kollegaen 
som står for størstedelen av pratingen under intervjuet.

Lerdahl er rask til å stemme i, og forteller at det ikke 
har vært lett å jobbe som kvinnelig prest. Møter som 
flyttes uten at hun får beskjed, saker som ties ihjel eller 
havner bakerst i køen. 15 års arbeid som menighetsprest 
uten fast ansettelse.

– Det har til tider vært 
helsefarlig å være kvinne i den 
norske kirke. Heldigvis er ting 
i endring, og jeg ser en ny gene-
rasjon som står på trappene. Det 
finnes flere som Gyrid der ute. 
Også menn. Gyrid er faktisk 
den mest religionskritiske 

personen jeg kjenner!

de uBeHagelige sidene. Det er ikke langt 
mellom alvor og latter hos disse damene. I samme setning 
går Lerdahl fra å sitte lent over bordet med rynkede 
øyenbryn og en streng tone til å kaste seg bakover og 
le av sine lungers fulle kraft. Gunnes blir imidlertid

Fri fugl i 
Guds bur

TEKsT: Kaia Holen Lovas FOTO: Severin Sadjina

Studentprest Gyrid Gunnes drømmer om den dagen en lesbisk 
prest kan vie et homofilt par i en norsk kirke.

Jeg har aldri bedt om 
unnskyldning for noe. 
Det har til tider kostet.
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raskt alvorlig igjen,  og forteller om hvordan 
kirken gjennom tidene har brukt religion for 
å legitimere vold og undertrykkelse. Etter et 
studieopphold i Sør-Afrika ble hun for alvor 
opptatt av denne problematikken. 

– Den hvite kirken i Sør-Afrika har selv 
vært med på å støtte opp under apartheid. 
Kirken har mye blod på hendene. Spesielt etter 
hendelsene den 22. juli har det blitt viktig å 
jobbe med forholdet mellom religion og vold. 
Det handler om hvordan vi også er nødt til 
å forholde oss til de ubehagelige sidene ved 
historien.

Det av Gunnes’ utspill som har vakt mest 
oppsikt, er kanskje fjorårets førstesideoppslag 
i Adresseavisen hvor hun uttalte seg noe utra-
disjonelt om Olavsarven. 

– Vi må ta på alvor at Olav var en volds-
mann. Han døde for sverdet, men han hadde 
selv sverd i hånden da han kjempet for å 
innføre en ny religion, sier Gunnes.

Flere perspeKtiver. Gunnes har en 
bred faglig bakgrunn som gjør at hun kan 
uttale seg om disse tingene. Tromsøjenta har 
hovedfag i religionsvitenskap med støttefagene 
sosiologi, kriminologi, rettsfilosofi og retts-
sosiologi. Hun studerte i Oslo hvor hun var 
engasjert i kvinnefronten og i Oslo Kristelige 
Studentforbund. Her ble det spesielt viktig å 
jobbe med kvinnekamp og homofili. 

– Jeg møtte tidlig mennesker som var 
kritiske til religion, derfor valgte jeg å studere 
andre ting. Jeg tenkte at jeg trengte flere språk 
for å snakke om mennesket, utover teologien. 

Allerede som konfirmant visste Gunnes at 
hun skulle bli prest. Selv kommer hun ikke fra 
en spesielt kristen familie. For henne føltes det 
riktig å tolke sitt liv gjennom fortellingen om 
Jesus, og hun mener hun også kunne se hans 
liv i lys av sitt eget.

stjernesKudd. Arbeidet for homofile 
har gitt avkastning. Da hun jobbet som prest i 
Hamar for et par år siden ble hun blant annet 
tildelt Stjerneskuddprisen for sitt arbeid for å 
inkludere homofile i kirken. 

– Ja, det var artig det der. Vi hadde en guds-
tjeneste i Hamar domkirke for å feire den nye 

ekteskapsloven. Jeg tror at vi kanskje var den 
eneste kirken i landet som gjorde det. Det var 
veldig morsomt med den positive responsen, 
sier hun og ler. 

Selv mener Gunnes at det ikke er forskjell 
på homofil og heterofil kjærlighet, og hun 
drømmer om den dagen en lesbisk prest kan 
vie et homofilt par i en norsk kirke. En hold-
ning vi kanskje tar for gitt i et moderne Norge, 
men som får mange religiøse til å rive seg i 
håret.

Til slutt tar været overhånd. I Vår Frues 
Kirke er det varmt og godt. Her har rundt 
tjue andre mennesker kommet for å søke lys 
og varme. Selv en hardbarket ateist kan ikke 
nekte for stemningen i dette kirkerommet. 

– Hvorfor kaller du kirken Guds bur, Beate?
Lerdahl forteller gladelig.
– Jo, det er Gyrid som fant på det der. Det 

handler om at man i kirkerommet prøver å 
holde fast på Gud, sier hun.

Gunnes forklarer nærmere.
– Man må huske at den Hellige Ånd er 

overalt, Gud er så mye større enn at han kun 
hører hjemme i et kirkerom.

tro og viten. Studentprestkontoret i 
bygg to på Dragvoll passeres flere tusen ganger 
daglig av kaffetørste og godtelystne studenter 
på vei til kiosken. 
For mange av de som går forbi virker kanskje 
kontoret som et tungt religiøst ladet sted. Inne 
hos studentprestene finner man imidlertid 
ikke et stille, mørkt rom med en skriftestol 
og en streng, gammel prest i kappe. Her står 
Gyrid og Beate med fargerike klær og et smil 
om munnen.

Også på et universitet tuftet på forskning 
og vitenskap er det plass til Gud, mener de to. 
De har selv opplevd å møte en del fordommer 
og skepsis blant studentene. 

– Det som er viktig å si om samtaletilbudet 
er at det er for alle, ikke bare de med et kris-
tent livssyn. Vi snakker om allmenne temaer, 
som det å bli voksen, det å etablere sitt eget liv. 
Takle forventningsstress, sier Gunnes. 

Lerdahl er rask til å understreke at de abso-
lutt ikke bare er interessert i den religiøse 
delen av mennesket.

– For eksempel er det veldig mange som 
kommer hit fordi de har kjærlighetssorg og 
trenger hjelp til å komme videre, skyter hun 
inn.

Gunnes mener det ikke er et spørsmål om 

Hvis kirken skal ha noen 
fremtid, er den nødt til å forlate 
det entydig maskuline synet på 

Gud.

Født i Tromsø i 1978

Sivilstatus: Kjæreste

Er studentprest ved NTNU

Har studert religionsvitenskap med sosio-
logi, kriminologi, rettsfilosofi og rettssosiologi 
som støttefag

Ble tildelt Stjerneskuddprisen for sitt 
arbeid for homofiles rettigheter

Gyrid Gunnes

FAKTA OM:r

å forene tro og vitenskap. De to er nemlig ikke 
i et konkurranseforhold.

– Den norske kirke er for eksempel helt åpen 
om at 1. mosebok ikke er en naturvitenskapelig 
fortelling. Det er en eksistensiell fortolkning 
av hvordan verden ble til. Selvfølgelig vil den 
naturvitenskapelige forklaringen være en helt 
annen. Troen tilhører den delen av sfæren som 
handler om etikk, som handler om følelser og 
mening. Det er rett og slett noe helt annet. 

Gunnes sier hun gjerne skulle ønske at folk 
flest hadde et sterkere forhold til Gud. Hun 
understreker imidlertid at hun ikke ønsker 
kristen hegemoni, og at i en flerkulturell og 
multireligiøs tid er kristendommen en stemme 
blant mange.

– Vi er her med en dyp respekt for universi-
tetets egenart og integritet. Og vi har jo ingen 
ambisjoner om at det skal være et kristent 
universitet. Den tanken ble forlatt i middel-
alderen, sier Gunnes. UD
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TaTOVERT TROMMis: Tarjei Strøm i Datarock 
poserer med en kompis.
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drink. Motivet verkar orientalt inspirert, med 
to demonar som blikkfang. Planen er å stille i 
konkurransen «Best Tattoo Of Saturday». Dei 
byrja klokka halv elleve, og nærare halv to er 
dei framleis ikkje ferdige. 

Eddie har fleire tatoveringar frå før av, med 
Petter som fast artist.

– Tatoveringar är ju snygt! Herregud, hela 
kroppen skal dekkast ut til fingertuppane, smiler 
han, og slår armane entusiastisk ut.

Bak han smiler Petter, og jobbar vidare. Ingen 
av dei verkar å affiserast av tilskodarane som har 
samla seg rundt. 

– Det er berre kult!

svale vindKast sender håret til alle 
kantar, og nokre dråpar treff lett i andletet. 
Strake vegen forbi butikkar og reklamepla-
katar, til hotellet som ragar høgst av alle bygg 
på Tiller. Eit banner ynskjer velkommen til 
Trondheim Tattoo Convention. 

Nysgjerrige står me og småtrippar i køen. 
Rommet innanfor inneheld sofagrupper og ein 
bar. Menneskjer som småpratar og drikk øl. 
Ingen sterile nåler, ingen konsentrerte andlet. 
Berre ei svak summing kan høyrast gjennom 
dører i bakgrunnen.

vel innanFor dØrene blir lydane 
fleire. Det er summelydar blanda med ulike 
samtalar og latter. I det neste rommet går tato-
veringsmaskinene for fullt. Nokre høyrer på 
musikk medan tatovøren jobbar, andre skjer 
grimasar når nåla treff huda.

– Nett no gjer det sjukt vondt, seier svenske 
Eddie Anderson og bit tennene saman. 

Han har fylgt med tatovøren Petter O. 
frå Uddevalla til Trondheim for å bli tato-
vert. På bordet framfor han står ein halvfull 

– Eg tok dei i fylla. Dei 
angrar eg på som berre faen.

Kenneth Bratlie, tatovert

Levande lerrett 
Blod, smerter og tårer er heilt normalt. I alle fall når du besøkjer ei tatoveringsmesse.

TEKsT: Karolina Gjelland  Lid  FOTO: Mads Schwencke

FreMst i roMMet blir det jobba febrilsk. 
Ein forvirra hotelltilsett vrir på knottar, og 
sjekkar leidningar. På scena står det ein mann 
og dunkar forgjeves i mikrofonen. Til slutt gjev 
han opp, trekkjer pusten og roper.

– Hei, og velkommen til Trondheim Tattoo 
Convention 2011!

Det er ikkje berre tatoveringar som gjeld 
når det er messe. Det er konkurransar i ulike 
kategoriar, det er live musikk, og det er perfor-
mance-artistar som opptrer. Utover kvelden vert 
det fest.

– eg Har vore med sidan starten for elleve 
år sidan, fortel konferansier Carl Bergsvik.
Han jobbar i magasinet Nordic Tattoo Mag som 
arrangerer messa, og har vore med på liknande 
arrangement både i Oslo og Trondheim.

– Du blir kjent med mange flotte menneskjer 
på eit sånt arrangement, fortel han.

Gjennom dei elleve åra messa har eksistert, 
har det skjedd fleire endringar. Fleire og fleire 
artistar vert med, både frå Noreg og utlandet. 
Rekrutteringa blant publikum er heller ikkje så 

RYGGPRYD: Svenske Eddie Anderson (til venstre) har latt seg tatovere over ryggtavlen, og planlegger å stille i konkurransen «Best Tattoo Of Saturday». 

verst, med heile aldersspekteret representert. 
Medan me snakkar er det meir enn ei barne-
vogn som passerer.

– Me har allereie byrja å få påmeldingar til 
konkurransane. Det er litt tynt enno, men eg 
satsar på at promoteringa i stad hjelper, seier 
Bergsvik.

Utvalet er stort. Berre i dag skal det arran-
gerast konkurransar i fem klassar, mellom anna 
«Best Weird Stuff». Det er klassen for uvanlege 
og sprø motiv, gjerne på uvanlege plassar på 
kroppen. For elleve år sidan var det vanskeleg 
å få folk til å stille i konkurransar for større 
tatoveringar. I dag vurderer dei å kansellere 
konkurransen for «beste vesle tatovering». 

– Altså tatoveringar som er mindre enn ei 
cd-plate. Det kan sjå ut som trenden har snudd 
heilt, seier Bergsvik.

Sjølv har han tatoveringar dei fleste plassar. 
Den første kom til for 31 år sidan, og så har 
det berre balla på seg. I dag er han merka av 
27 forskjellige artistar. Til saman reknar han 
med at eitt hundre og tjue timar av livet hans 
har gått med til tatovering.

– Eg likar best dei større, men på ferie kan 
det vere greitt å ta ei mindre. Du veit, ein vil 
ikkje bruke opp ferien på å bli tatovert, seier han.

det er MYKje å få med seg i dei to romma 
der sjølve messa føregår. På veggane heng det 
teikningar, skisser og bilete av tatoveringar dei 
35 artistane har gjort før. Ein finn alt i frå dragar 
i alle fargar til hovudskallar og røykande skjelett. 

Utstyrsleverandørar er plassert midt i 
rommet. Rekkje på rekkje med ulike fargeny-
ansar av blekk. Tatoveringsmaskiner med glitter 
på. Desinfiseringsutstyr. Alt ein treng for å skape 
kunst på levande menneskjer.

– Æ e´ itj no bad ass sjøh!
Det er ein stor kar som hukar tak i oss der me går 
og kikar. Med kortklypt hår og tatoveringar både 
i andletet og på resten av kroppen ser kanskje 
Kenneth Bratlie litt ut som ein «bad ass» uansett.

– Eg har lyst til å vise at det å ha mange tato-
veringar ikkje automatisk betyr at du er ein 
bestemt type person, seier han.

Han lener seg framover i stolen når han 
snakkar. Sjølv har han jobba som både murar, 
vaktmeister og målar. Nett no er han nybakt far.

– Når sønene mine vert eldre skal dei òg få 
ta tatoveringar, seier han.

Sjølv tok han den første allereie som 14-åring. 
Som ivrig basketballtilhengar var det Michael 
Jordan som fekk æra av å bli tatovert på. Men 
han er ikkje like nøgd med alle tatoveringane.

– Desse her, seier han. 

Han peikar mot to mindre synlege tatove-
ringar i andletet.

– Eg tok dei i fylla. Dei angrar eg på som 
berre faen. 

Han meiner det er viktig å hugse på at tatove-
ringar er noko som vil vere med deg heile livet. 
Sjølv har han allereie brukt tusenvis av kroner 
på laserfjerning av tatoveringane frå fylleturen. 

– Det verste er eigentleg at det er mykje bille-
gare i Oslo. Eg flyr ned dit for kvar behandling, 
og det vert likevel billegare enn å gjere det her 
i Trondheim. 

På armen har han òg ei tatovering som ikkje 
vart særleg bra. Det tok han tre år å få dekka 
over den med nye tatoveringar.

– Det ser kanskje ikkje slik ut, men eg synes 
det gjer dritvondt å ta tatoveringar. Men eg vil 
ha fleire uansett, smiler Kenneth. 

Mange uliKe artistar og stilartar er 
representert. Ein gut gjer seg klar til å få eit 
sjørøvarskip tatovert på overarmen, medan 
andre ynskjer søtare motiv. Trommis Tarjei 
Strøm i Datarock smiler medan tatovøren tato-
verer ein hovudskalle på huda hans.

– Eg skulle eigentleg berre sei hei til ein artist 
eg kjenner, men så enda eg opp i stolen. Det er 
ikkje noko stor tatovering då, eg har ikkje så 
mykje plass att, seier han og ler.

Mange av tatoveringane er tatt i Noreg, andre 
i USA i løpet av turnéane dei har vore på. Slik 
kjenner han Oliver frå Elm Street Studio. 

– Eg likar klassiske amerikanske tatoveringar 
med reine linjer. Og så må alt vere skrive på 
norsk, seier han.

Det har blitt plass til ei eigen Datarock-
tatovering på leggen, medan Bergen har blitt 
foreviga på brystet.

– Det er nok eg som er mest tatovert i bandet 
,ja, men dei fleste har nokre få. Unntatt Fredrik, 
som spelar og syng i bandet, då, seier Tarjei 
og ler.

det teK tid å skape kunst på levande 
menneskjer. Time etter time i éi stilling, medan 
artisten konsentrert arbeidar vidare. Når me 
møter på Eddie og Petter att er det Eddie som 
ser mest sliten ut.

– Det tek energien ut av deg å bli tatovert så 
lenge, veit du, seier Petter, og smiler til Eddie.

Han har berre ein liten pause før han skal 
byrje å tatovere nestemann. Med øla i handa 
strekkjer han seg medan han går rundt litt.

– Eg gjekk allmennfagleg på vidaregå-
ande, men etter tre år slo det meg: Kva skal eg 
eigentleg bruke det til? Heldigvis har eg alltid 
vore flink til å teikne, seier han.

Lærlingplass hjå det lokale tatoveringsstu-
dioet vart hans veg å gå. Med tre års erfaring 
deltek han no på si første messe. Og det ser ut 
til å gå bra.

– Det er ein kjempekjekk jobb! Så må han 
inn for å jobbe igjen, medan det tomme ølglaset 
vert ståande att. Det er ikkje mangel på levande 
lerret på ei tatoveringsmesse. UD 
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Skikk og misbruk
Jeg vedder alle mine gode manérer på at du ikke kan komme opp med én god 

grunn til at jeg ikke skal ha albuene på bordet når jeg spiser.

eg ønsker å rette et spark mot noe av det 
som står vår kollektive folkesjel nærmest. 
Jeg vil gjøre mitt bidrag for å rive ned 
det som staute og værbitte nordmenn i 

en endeløs rekke av generasjoner har bygget 
opp. Det anbefalte lydsporet til denne kultu-
relle massakren er «Ja, vi elsker». Selv om du 
nå sitter med fantomsmerter i bunaden, håper 
jeg du likevel leser videre og innser at jeg natur-
ligvis har rett. La oss sammen åpne øynene 
og bekjempe meningsløse tradisjoner og bort-
kastet skikk og bruk.

«tradisjoner» er alt vi gjør fordi 
noen fortalte oss da vi var små barn at «det 
bare er sånn». Vi var for unge til å forstå at 
de som fortalte oss at «det bare er sånn», også 
en gang var små barn som ble fortalt at «det 
bare er sånn».

«Tradisjoner» er derfor resultatet av gene-
rasjoner på generasjoner av mennesker som 
ikke tenker over hvorfor de rynker på nesen 

TEKsT: Anders Havdal Tangenes   iLLUsTRasJON: Anastasia Bakhilkina

når noen gjesper uten å holde hånden foran 
munnen, eller hvorfor de sitter på kne foran 
en person som forkynner en religion de ikke 
tror på når de skal gifte seg. Eller hvorfor 
man ikke skal ha på seg hatt når man spiser.

Hva galt har hatten gjort? Jeg kan tenke 
meg mange gode grunner til at man skal ha på 
seg en hatt når man spiser. Hva om man sliter 
med kraftig flass?

«Unnskyld, skal det være så mye kokos på 
disse kjøttbol  lene?».

jeg satt For en stund siden i et 
middagsselskap av den delvis formelle typen. 
Ikke fullt så formell som en bryllupsmiddag 
hos dronningen av England, men hakket 
mer formelt enn å stjele en halvspist kebab 
fra lommen til en bevisstløs uteligger. Ved 
middagsbordet hvilte jeg albuene mine på 
bordkanten uten å tenke over det. Så ble jeg 
var mine handlinger. Min umiddelbare tanke 
var at jeg gjorde tusenvis av år med stolt, 

norsk kulturarv til skamme. Like etter gikk 
det imidlertid opp et lys for meg. Hvorfor i all 
verden skulle jeg ikke ha albuene på bordet? I 
tråd med dagens språkbruk tenkte jeg: «Vel, 
fuck dette!». Det er behagelig å hvile albuene 
på bordet. Jeg akter å fortsette med det.

Mange sKiKKer og tradisjoner stammer 
fra en tid da man hadde et formål. Det var 
naturlig at middagsverten smakte på vinen før 
den ble servert, fordi man i gamle dager hadde 
en lei vane med å forgifte gjestene. Nå er det 
ulovlig å drepe middagsgjester. Selv når onkelen 
din tvinger frem samtaler som begynner med 
«Nei, ja, så...», er han beskyttet av loven. Er det 
da noen grunn til å heve øyenbrynene dersom 
verten ikke nipper til vinen?

Skikk og bruk er skikkelig oppbrukt. 
La oss skrive gode manerer inn i den histo-
riske glemmeboken, hvor de hører hjemme 
sammen med rasisme, homofobi og Dr. Bom-
bay.

R

J
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Babel Kunstscene er et galleri som lar kunstneren  
og de kunstneriske prosessene være i fokus. 

– Vi er ikke et sånt rammebasert gal-
leri, sier daglig leder Kristin Mandt 
Heim. 

I Mellomveien 4 på Lademoen, like 
overfor Lamoparken, ligger galleriet 
Babel Kunstscene. I det lille galleriet 
får kunstnere fra hele verden utfolde 
seg fritt, og publikum får komme helt 
inn til de kunstneriske prosessene. 
Babel plasserer seg et sted mellom et 
kommersielt galleri og et verksted.

– Det som stilles ut her befinner seg 
i en prosess, midt mellom arbeid og fer-
dig verk, sier Mandt Heim.

Mange av verkene som stilles ut blir 
produsert i workshopen som er tilknyt-
tet galleriet.

– Vi har en «residerende kunstner»-

Kunst utenfor rammene

TEKST: Marte Ingebrigtesen  FOTO: Øyvind Aak

ordning, der kunstnere fra hele verden 
bor og arbeider i Lademoen Kunst-
nerverksteders lokaler like ved galle-
riet. Babel er det eneste internasjonale 
visningsstedet i Trondheim. Vi stiller 
nesten bare ut utenlandske kunstnere, 
sier hun.

Det er Stiftelsen Lademoen Kunst-
nerverksteder som driver Babel Kunst-
scene. 

– Formidling står i fokus for oss, 
vi er ikke-kommersielle aktører, sier 
Mandt Heim.

Hun forteller at det likevel er man-
ge besøkende i galleriet.

– Det er opp mot hundre besøkende 
per utstilling, men vi ser jo at det er 
enkelte grupper vi ikke når ut til. Vi 

har en målsettning om å hente inn fle-
re grupper som kanskje ikke en gang 
kjenner til galleriet og prosjektet vårt. 
Mange av de samme menneskene går 
forbi galleriet hver dag uten å komme 
inn. Vi ser at terskelen for å faktisk gå 
inn er veldig høy. 

Gjennom samarbeid med andre lo-
kale kulturaktører vil Babel gjøre ut-
stillingene mer tilgjengelige. NTNU 
har vært en viktig samarbeidspartner.

– Helt fra åpningen i 2006 har vi 
invitert kunsthistoriestudenter fra 
NTNU til å skrive tekster til de enkel-
te utstillingene. Tekstene er et formid-
lingsgrep for å belyse ulike perspekti-
ver i utstillingene og gjøre dem mindre 
«farlige». UD



www.underdusken.no
3938  /KulturKommentar

(Illustrasjon: Åshild Mikalsen Egelid)

amerikansk hiphop på flere måter. I boken Hiphop-
hoder av Øyvind Holen kan man lese at både 
medlemmer av Tungtvann og Klovner i Kamp var 
bevandret i kriminelt utsatte miljøer. At kredibili-
teten i dette ikke gjenspeiler kvaliteten på musikken 
i det hele tatt, virker som et oversett faktum. Norsk 
hiphop har nemlig aldri imponert noe særlig musi-
kalsk. Kun en sjelden gang har det blitt laget en 
plate som har oppnådd vesentlig anerkjennelse 
utover miljøet.

For en som ikke er en del av dette miljøet er det 
komplett uforståelig hvorfor norsk undergrunns-
hiphop er kredibelt i det hele tatt. Har det noe å 
si hva Don Martin i Gatas Parlament eller Joddski 
fra Tungtvann mener om Erik & Kriss, når de kun 
resirkulerer gammelt materiale selv?

Videre skjønner jeg ikke hvorfor norsk hiphop 
fortsetter å tviholde på dette harde imaget. Det siste 
eksemplet finner vi i «gangsterrapperen» Jesse Jones, 
som verken har god flyt eller gode tekster. At dette 

er en storsatsning fra norsk hiphops gudfar Tommy 
Tee er hårreisende, og viser igjen at norsk under-
grunnshiphop velger å fokusere på image istedet 
for nyskapende materiale.

Det Rødahl karakteriserer som norsk poprap er 
i det minste i stadig endring. Eksempelvis er det Ravi 
lagde for bare noen få år tilbake noe helt annet enn 
det vi i dag kan høre fra artister som Madcon. Disse 
var relativt bevandret i undergrunnsmiljøet også før 
de slo gjennom kommersielt. Det blir lett å skylde 
på pengene i slike tilfeller, men kanskje Madcon rett 
og slett var lei glorifiseringen av 90-talls hiphop?

Det holder egentlig ikke at kredible musikkjour-
nalister slår et slag for den gamle skolen når norsk 
undergrunnshiphop selv har stått ved status quo 
siden 90-tallet. Det er nemlig en grense for hvor 
lenge det er sjarmerende å sutre over andre, når man 
ikke produserer særlig interessant materiale selv.

Nevnte Tommy Tee har produsert den nye skiva 
til Son of Light, en rapper som våger å kombinere 
lyttervennlig hiphop med ektefølte tekster. Dette 
er et steg i riktig retning. Lars Vaular og Karpe 
Diem er også artister som har klart å kombinere 
undergrunn med mer kommersielt materiale. Alt 
ser derfor ikke helt mørkt ut. Det må være mulig å 
være både være respektert og nyskapende selv om 
man får en låt på radioen.

Det er trøbbel på den norske hiphop-fronten, 
hevder skribent Mathias Rødahl i siste nummer 
av Natt og Dag. Rødahl skriver blant annet: «Den 
nevnte respekten for ren kommersiell suksess er ikke 
bare merkelig, den bryter også veldig med det norsk 
rap har vært i veldig lang tid.» Rødahl skriver videre 
om en vending der hiphop-artistene virker å foku-
sere mer og mer på pengene enn selve musikken, 
og døper den nye sjangeren «poprap». I spissen for 
dette fenomenet står gutta i Erik & Kriss.

Det er lett å slenge seg på kritikken til musikk-
journalist Rødahl. Det rent kommersielle er ofte 
gøy og enkelt å kritisere. Likevel bør man stille seg 
noen sentrale spørsmål i lys av nevnte kritikk: Er 
den norske undergrunnshiphop-en et fullgodt alter-
nativ? Fokuset har kanskje ikke vært på pengene, 
men hvor interessant er den egentlig rent musi-
kalsk? Og kanskje enda viktigere, hvordan har 
utviklingen til norsk hiphop vært sammenlignet 
med norsk «poprap»?

Norsk hiphop har siden 90-tallet forsøkt å kopiere 

Nostalgisk viss-vass
Et mantra om penger har tatt over norsk hip-hop. Er det gamle alternativet bedre?

Norsk hiphop har 
siden 90-tallet forsøkt å kopiere 

amerikansk hiphop på 
flere måter.

Martin T. Johanessen
Journalist
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Kulturpuls – lest og hørt

«Når jeg tenker meg om, syns jeg det er ganske frekt.» 
Forfatter Anne B. Ragde til Klassekampen om at kulturkjerringene er ansvarsløse kulturkonsumenter. 

Ikke invitert til Party
Kele Okereke, vokalist i det britiske rockbandet 
Bloc Party, er usikker på om han fortsatt er med 
i bandet. Til musikkmagasinet NME uttaler han 
at han nylig fant ut at bandet hadde vært i studio, 
uten å invitere ham. 

– Jeg vet ikke helt hva som foregår, fordi vi 
har ikke snakket sammen i det siste, og jeg er litt 
for redd til å spørre. Jeg håper jeg ikke har fått 
sparken, sier Okereke. 

Kinomonopolet brutt i Oslo
Festningen Kino vant kampen om fremtidig bruk av 
det nedlagte renseanlegget i Oslo sentrum, melder 
VG. Den planlagte kinoen er et samarbeid mellom 
Festningen Eiendom og filmdistribusjons- og produk-
sjonsselskapet SF Norge, og skal huse ni kinosaler 
med en kapasitet på nesten 2000 seter, i tillegg til 
VIP-salong, restaurant, bar og vrimlearealer. 

Monopolet Oslo Kino har hatt i hovedstaden siden 
1926 er dermed brutt. 

– Dette vil få konsekvenser for Oslo Kino både når 
det gjelder besøk og økonomi. Den økte konkurran-
sen krever omstilling og tilpasning - det vil ikke være 
mulig å opprettholde alle de ni kinoene vi har i byen 
nå, sier administrerende direktør Geir Bergkastet i 
Oslo Kino til VG.

Tiltak for deppa artister
Norsk Underholdningsmedisinsk institutt har sammen 
med Norsk ressurssenter for pop og rock startet opp en 
psykologtjeneste for artister. NRK melder at tjenesten, 
som ennå er et prøveprosjekt, vil være en «gratistjeneste på 
nett der artister og andre i deres nærmiljø kan sende inn 
spørsmål og få svar gratis innen 48 timer». I forbindelse 
med for eksempel sceneangst, familieutfordringer og søvn- 
og alkoholrelaterte problemer kan artister, eller andre som 
på et vis er tilknyttet underholdningsindustrien, få råd eller 
bli henvist videre til andre instanser. 

Livet er helt ålreit  
for Jo Nesbø
Jo Nesbø er den nest mestselgende romanforfatteren i 
Storbritannia og Nord-Irland i år, melder Dagens Næring-
sliv. Hittil i år har det blitt solgt 716 600 Nesbø-bøker. 
Nesbøs utgiver i Storbritannia, forlaget Random House, 
oppgir å selge en hvert 27. sekund, forutsatt en åpningstid 
på 24 timer i døgnet. Samtidig som Nesbøs bok fra 2008, 
Hodejegerne, topper salgslister verden over, er den 
nylige filmatiseringen av boken den mest solgte norske 
film til utlandet gjennom tidene. I åpningshelgen 26-27. 
august ble filmen sett av 104 977 personer, og er dermed 
den norske filmen med sterkest åpningstall gjennom 
tidene, kun slått av Max Manus.

102
...millarder kroner er formuen som gjør 

facebook-gründeren Mark Zuckerberg til en 
av USAs mektigste.

Klart for Kakao
Det trondheimsbaserte plateselskapet Kakao 
Musikk slapp sin første vinyl med bandet Disko 
Slam torsdag 22. september. Selskapet, som sikrer 
seg trendpoeng på en hemmelig konto i Sveits, 
slipper flere utgivelsene med lokale artister denne 
høsten, der neste artist ut er Sigurd Julius.

Der slaget skal stå
Slaget om Stalingrad skal stå på Byscenen 30. september. 
Den eneste gjenlevende russiske krigsveteranen fra andre 
verdenskrig som bor i Trondheim, Semen Markman på 
83 år, skal gjeste konserten til Luftforsvarets musikkorps. 
Tidligere nyhetsanker Siri Lill Mannes, som også har 
en fortid som utenriksreporter i Sovjet, skal fortelle om 
hendelsen.

MIN ANBEFALING

Scenekunster
luis della mea 

Hva er ditt kulturelle bidrag  
til Trondheim?
– Som freelance scenekunstner 
er jeg opptatt av å skape nye ting 
med improvisasjon som metode, 
både i dans og musikk. Det å 
krysse etablerte grenser rundt 
konsept, dramaturgi og formatet i 
en forestilling, kan være en risiko 
når det kommer til publikums og 
kritikeres forståelse og smak. Men 
som samtidsscenekunstner må 
man ta risikoen. Det handler om å 
være virkelig engasjert i det man 
gjør.

Hvordan kan Trondheim 
forbedres som kulturby?
– Ved å inkludere kunst i alle for-
mer, som dans, musikk, billedkunst 
og lignende i skolen. Dette kan 
gjøres ved å ta med ungdommer 
for å se forskjellige forestillinger 
eller utstilinger som vises i byen. 
Slik kan man skape et forhold til 
kunsten fra de er unge, og vise 
dem at det finnes noe annet enn 
den dritten de ser på TV eller når 
de surfer på internett.

Hvis du hadde en million kroner  
å gi til et kulturelt formål, hva ville 
du brukt dem på?
– Jeg ville fortsette med mitt 
prosjekt som heter KAOScompar-
tido, som handler om å integrere 
den norske kulturen med kulturer 
rundt om i verden gjennom fri 
scenekunst. I fjor fikk jeg støtte fra 
Norsk Kulturråd til å lage fores-
tillingen Cuerpos Posibles, som 
inkluderer artister fra Argentina og 
Norge, og ble vist både i Buenos 
Aires og på Teaterhuset Avant 
Garden i Trondheim.

Anbefal tre kulturopplevelser, 
sjanger velger du fritt.
– NO project, som er en forestilling 
av Hooman Sharifi.
La escalera de los angeles, en bok 
av Alejandro Jodorowsky.
Ningun Extremo/ VIB, en konsert/
forestilling/installasjon som blir vist 
våren 2012, av og med Mari Flønes, 
Axel Tidemann, Ingeborg Sanders 
og meg selv.
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Daglig leder Sjalg Olav Hoel ved 
Blæst er blant dem som ikke får 
en krone fra kommunen. Han ser 
likevel relativt positivt på penge-
støtten til Dokkhuset.

– Det må være nok penger i Nor-
ges land til at flere konsertscener 

kan motta slik type støtte, sier han. 
Han understreker problemet med 
at støtte fra Kulturrådet forutsetter 
kommunale bevilgninger.

– Vi har ikke fått noe fra kom-
munen enda, men jobber selvsagt 
med søknader for neste år. UD

Dokkhuset scene booker kammermusikk og jazz, ny musikk, 
verdensmusikk og andre musikalske uttrykk.
Dokkhuset mottar som eneste konsertscene i byen kommunal støtte

Når Kulturrådet har besluttet å dele ut 800.000 kroner til Dokkhuset 
forutsetter dette at Trondheim kommune bevilger støtte.

Offentlig støtte til Dokkhuset

FAKTA OM:K

Får ingenting

Kristoffer
Svendsen
Kulturjournalist

Dokkhusets konserttilbud er et 
godt alternativ i det midt-norske 
musikklandskapet. Der scenene i 
overveldende grad velger rock og 
blues som sjangere, er det lite rom 
for alternative musikkformer. World 
music, kammermusikk og jazz har 
forsvinnende liten prioritet på trøn-
derske scener. Når Kulturrådet 
prøver å hjelpe Dokkhuset med å 
overstyre kommunens budsjettkutt, 
er dette positivt for breddetilbudet 
til trønderske musikkelskere.

Sveinung Sundli sier ingen 
konsertscener burde motta midler. 
Han er provosert med tanke på 
at det offentlige kontrollerer hva 
som er ansett som verdige motta-
kere av midler. Lobbyisme og gode 
søknader er seleksjonskriterier, av 
mangel på bedre alternativer, når 
det gjelder fordelingen av de skarve 
kulturkronene som deles ut.

 Dokkhuset har ved flere anled-
ninger fungert som en arena hvor 
musikkonservatoriet på NTNU kan 
vise frem arbeidet sitt, og således 
legitimere rekrutteringen av musi-
kere. Sundlis argumenter virker 
lite gjennomtenkte når artister fra 
konservatoriet har vært fraværende 
på Familien og Blæst sine scener. 

Kvaliteten på kulturelle uttrykks-
former kan vanskelig bestemmes 
av markedet. Betalende kunder er 
ikke alltid den beste dommeren for 
hva som kan anses som verdige 
satsningsområder. Dersom alterna-
tive sjangere som kammermusikk 
og jazz skal ha mulighet til å over-
leve i et kulturelt landskap som 
ellers er dominert av rockemu-
sikk, er Dokkhuset nesten avhengig 
av tilskudd fra det offentlige. 
Kommunal autonomi og inhabili-
tetsmistanker får vike, dersom vi 
skal ha kulturell bredde i en liten 
by som Trondheim, uavhengig av 
betalingsvilligheten blant publikum. 
Dersom Dokkhuset mister den 
offentlige støtten, kan de få 
problemer med å holde hodet over 
vannet, og Trondheim vil bli et 
kulturtilbud fattigere.

Tilbudet trues
i bredden

FÅR ALL STØTTEN: Føringer pålagt av 
Kulturrådet binder opp kommunens 
kulturkroner i Dokkhuset., samtidig som  
andre scener ikke mottar støtte.

Dokkhuset tar hele potten 

– På bekostning av andre kulturarenaer
Støtten til Dokkhuset skulle fjernes for å fremme 
jevnere konkurranse mellom byens scener. Nå er 
kommunen presset til å bevilge årlig støtte etter at 
scenen sikret seg fast tilskudd fra Kulturrådet.                       

TeKST:   Torunn Otnes
                           Hilde Ørbo
FOTO:  Juliana Martinsen

KONSERTScENER

annet Blæst eller Familien har. I tillegg 
appellerer vi til et mye mindre penge-
sterkt publikum, sier Sundli. 

Daglig leder Kristen Ramsøy-Halle 
ved Dokkhuset avviser at lobbyvirk-
somhet er bakteppet for tildelingen. 
Han forklarer at det ligger både kultur-
faglige og kulturpolitiske vurderinger 
bak de tilskuddene som gis til Dokkhu-
set Scene.

– Det er full forståelse for at det å 
drive et kultur- og konserthus med et 
slikt hovedfokus, er helt avhengig av en 
trygg og langsiktig offentlig finansier-
ing, sier han. 

Problematisk med støtte
Trondheims kulturbudsjettet skal nå 
kuttes med fire til fem millioner kro-
ner, noe som innebærer trangere tider 
for kulturstøtten.
Selv om neste års budsjett ikke er klart 
enda, kan kommunaldirektør Wolden 

set har fått bevilgninger, men er ikke 
overrasket.

– Det ligger i kortene at Dokkhuset 
har fått bevilgninger. De kjenner de 
riktige fremfor å vise det viktigste. Skal 
kulturlivet i Norge preges av de som er 
dyktigst på lobbyvirksomhet og søk-
nadsskriving blir det virkelig ikke mye 
nytte igjen for de voldsomme offentlige 
midlene, sier Sundli. 

Sundli avskriver hovedargumentet 
til hvorfor akkurat Dokkhuset har mot-
tatt dette økonomiske tilskuddet, som  
er dets ukommersielle profil med jazz-, 
kammer- og samtidsmusikk.

– Dokkhuset har ikke et mindre 
kommersielt program enn hva blant 

Som eneste konsertscene i byen mot-
tar Dokkhuset kommunal støtte. Etter 
siste kommunalbudsjett ble lagt på bor-
det ble det gitt signal om at støtten til 
Dokkhuset skulle opphøre.

 – Dette var for at byens scener skul-
le stille likt, sier kommunaldirektør 
Morten Wolden for kultur og næring. 

 I mellomtiden ble det klart at Dokk-
huset fikk innvilget en fast plass på 
statsbudsjettet med en årlig støtte på 
800.000 kroner fra Kulturrådet og. 
Dette legger igjen press på kommunen 
og fylkeskommunen, der forutsetnin-
gen er at de bevilger penger. Støtten 
pålydende 200.000 kroner, som kom-
munen planla å fjerne, vil da måtte 
videreføres. 

– Lå i kortene
Dokkhuset har jobbet med å få støtte 
fra Kulturrådet i flere år. Styremedlem-
mer som Vegard Snøfugl ved Dokkhu-
set Scene AS sitter med verv i Kultur-
rådet, som fordeler slike kulturkroner. 
Innehaver Sveinung Sundli av Famili-
en mener det er uhørt at kun Dokkhu-

avsløre at byens scener ikke vil få mer 
støtte enn tidligere. Dermed vil Dokk-
huset opprettholde sin unike posisjon 
som eneste scene med kommunal 
støtte.

– Med de aktuelle kuttene ligger det 
ikke an til at kommunen vil bevilge 
mer støtte til byens scener de nærmes-
te årene. Vi vil heller bidra til aktivite-
ter og festivaler, sier han.

Wolden mener støtteordningen til 
Kulturrådet er problematisk, der det 
kommunale kulturbudsjettet bindes 
opp av føringene som departementet 
og Kulturrådet legger for tildeling av 
støtte. 

– Dette går på bekostning av andre 
kulturelle arenaer i byen, sier han.

Frykter konflikt
Bevilgningen til Dokkhuset har møtt 
lite kritikk offentlig. Sundli ved Fa-
milien mener det skyldes frykten for 

å komme i konflikt med de som sitter 
i maktposisjoner. Siden Familien ikke 
har fått offentlig støtte mener Sundli at 
han ikke har noe å tape på kritikken.

– Folk er for redde til å kunne uttale 
seg negativt. Undersupplerte arrangø-
rer vil nødig miste småpengene de har 
blitt bevilget av staten tidligere, sier 
han.

Under Dusken har vært i kontakt 
med andre aktører som gir lignende 
beskrivelser, men som ikke ønsker å 
stå fram med navn. 

Sundli mener den offentlige støtten 
burde avskaffes.

– Det beste hadde vært å fjerne all 
arrangørstøtte. Altfor mye styres av 
staten. Det burde ikke vært opp til 
dresskledde å bestemme hvem som 
skal klare seg og ikke, sier Sundli. UD
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Samler filmkreftene
Vil synliggjøre film 
med samlokalisering.

til studenter. Daglig leder Yrja Flem-
Waage ved Midtnorsk filmsenter po-
engterer at det nå sitter mye kompe-
tanse på huset.

– Tanken er å gi praktikantene en 
tverrfaglig erfaring. Tidligere var det 
vanskelig for de enkelte institusjonene 
å fylle en praksisplass med arbeids-
oppgaver, men sammen kan vi tilby 
studentene å jobbe med filmforvalt-
ning, festivaler og filmklubbvirksom-
het. Alt under samme tak, sier Flem-
Waage.

Mangler visningsrom
Til tross for samlokaliseringen man-
gler filmmiljøet fremdeles et felles 
visningsrom for film, slik kinosalen 
på Rosendal var da den ble brukt av 
cinemateket og Filmklubben.

– Vi leier to kinosaler i kjelleren på 
Nova. Det er et problem for promote-

ringen at vi ikke har vår egen kino. 
Folk ser oss ikke like lett, og det er 
vanskelig å definere seg på noen god 
måte når vi deler lokaler med et stort 
kinohus, sier cinemateketsjef Sæther.

Lyset i tunnellen kan være det 

forespeilede litteraturhuset i Trond-
heim.

– Litteraturhuset går nå inn i 
prosjekteringsfasen, og vi er i dia-
log med dem om et visningsrom for 
film. En felles plattform for litteratur 
og film hadde vært fantastisk, sier 
Sæther. UD

Da Rosendal ble solgt i fjor, strandet 
planene om samlokalisering av 
byens filminstitusjoner i det gamle 
kinohuset. En alternativ løsning er nå 
på plass. cinemateket, Filmklubben, 
Kosmorama, Minimalen og Midtnorsk 
Filmfond har alle nylig flyttet inn i 
lokalene til Midtnorsk filmsenter i 
Kjøpmannsgata. 

Daglig leder for cinemateket, Svein 
Inge Sæther, kan allerede nå merke for-
delene ved samlingen av filmmiljøet i 
Trondheim.

– Det er kanskje en klisjé, men det 
er jo slik at de beste idéene dukker opp 
ved lunsjbordet. Siden alt går raskere 
når vi samarbeider tettere, har jeg mer-
ket at veien fra idéfasen til prosjektfa-
sen er kortere enn før.

Sæther mener at samlokaliseringen 
vil gjøre filmmiljøet mer synlig og hå-
per å se et økt engasjement rundt film-
klubbene, særlig fra studenter.

– Etter vi flyttet har jeg opplevd hvor 
mange unge folk som kommer innom, 
og selv om de skal til filmfondet kan jeg 
også slå av en prat med dem og fortelle 
om hva vi driver med i cinemateket. 
Dette er en av de store fordelene ved det 
nye samarbeidet, sier Sæther.

Ønsker samarbeid med NTNU
I fremtiden ser filmmiljøet for seg et 
samarbeid med film- og medielinjene 
ved NTNU, ved å tilby praksisplass 

TeKST:  Asgeir Hovdelien Midthaug
 amidthaug@underdusken.no
FOTO:  Helene Mariussen

FILM

VIL STYRKE MILJØET: Daglig leder Svein Inge Sæther for Cinemateket i Trondheim håper felles lokaler vil styrke filmmiljøet.   

Veien fra 
idéfasen til prosjektfasen 

er kortere enn før. 
Sveim Inge Sæther 

Daglig leder for Cinemateket 
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– No er det slik at av dei artistene vi 
ikkje har eksklusivt, så er allereie tre av 
fire utselte. Vi ser dermed ingen klar 
negativ konsekvens av at vi ikkje har 
enda fleire eksklusive artistar.

Variert program
– Den største forskjellen frå UKA i 
2009, er altså at vi i år har satsa meir på 
å ha fleire, litt mindre «headlinerar», i 
staden for ein stor, opplysar Herud. 

Herud forklarar at dei har prøvd å 
sette saman eit program med noko for 

ein kvar smak. 
– I hovudsak 

så er likevel mål-
gruppa studentar 
i aldersgruppa 19 
til 30 år, men det 
skal også passe for 
andre innbyggja-
rar i Trondheim, 
opplyser Herud 

nøgd. 
Det vart tidlig kjent at headlinerne 

Snoop Dogg, David Guetta og Antony 
& the Johnsons skulle kome til festiva-
len.

– Eg har høyrt rykte om at folk 
hadde forventa ein enda større headli-
ner enn Antony & The Johnsons, men 
sidan vi i år har fokusert på å ha eit vari-
ert programtilbod, så har vi valt å få tre 
gode headlinerar i staden for ein stor, 
forklarer Herud. UD

Dei fleste av artistane på 
årets UKAprogram er 
på gjennomreise i Noreg. 
– Gir mindre publisitet, 
men større økonomisk 
gevinst, meiner festivalsjef 
for Raumarock.

TApER OMTALE: Snoop Dogg er ein av fleire artistar som er på gjennomreise i Noreg.

TeKST:  Sofie Sætre
 sofis@underdusken.no
FOTO:              presse

UKA

Den største 
forskjellen frå UKA i 2009, er 
altså at vi i år har satsa meir 

på å ha fleire headlinere.
Thomas Alexander Herud

Pressesjef i UKA

Fleirtalet av årets store artistar som 
Snoop Dogg, Antony & the Johnsons 
og Melissa Horn er på gjennomreise i 
Noreg i det same tidsrommet som UKA 
arrangerast. David Guetta er den einas-
te av årets headlinere som er eksklusiv 
for UKA. 

Festivalsjef Frode Nakken for Rau-
marock, meiner at UKA taper publisi-
tet på å booke artistar som er på gjen-
nomreise. Desse artistane vil ikkje få 
den same store mediedekninga som til 
dømes Jay-Z fekk under UKA ‘09, då 
han var eksklusiv headliner.

– Det finst sjølvsagt mange fordelar 
med å ha eksklusive artistar på ein slik 
type festival. For det første kjem det 
folk frå heile landet for å sjå konserten 
om ein har ein eksklusiv og populær 

artist. For det andre får ein ofte meir 
merksemd frå media. Om ein kjempe-
populær artist kjem eksklusivt til festi-
val, så er sjansen stor for at media skriv 
om det, og ein vil då få mykje verdifull 
og gratis reklame, forklarer Nakken.

Økonomiske fordelar
Likevel kan Nakken fortelje at det er 
store økonomiske fordelar ved å booke 
artistar som er på turné i Norge.

– Det er billigare å booke artistar 
som har fleire spelejobbar i det same 
området, enn det 
er å booke ein eks-
klusiv artist. På 
den måten er det 
veldig positivt, 
økonomisk sett, at 
UKA har fått tak 
i artistar som er 
på gjennomreise, 
forklarer Nakken. 

Han trur ikkje at det er øydeleggjan-
de for billettsalet at artistane skal spele 
andre stadar i Noreg i same tidsrom.

– Det at desse artistane skal spele 
andre stadar i Noreg kjem nok ikkje til 
å spele så stor rolle for billettsalet for 
UKA, seier Nakken.

Pressesjef Thomas Alexander He-
rud for UKA er einig i dette. Han seier 
at sjølv om berre ein av tre headlinerar 
er eksklusive, så er nesten alt utselt al-
lereie. 

Røde tall for Samfundet
På tross av at budsjett-
svikt, lavere besøkstall på 
fredager, og stenging  
av Klubben, er de  
arrangerende gjengene 
fornøyde.

band har vanskelig for å fylle opp lokalet. 
Sømme trekker fram konsertene med 
Rumble in Rhodos og Ungdomsskulen, 
som solgte dårlig i Storsalen, og samtidig 
ble for store for Klubben. Denne 
oppfatningen deles av leder Øyvind 
Lunke i Klubbstyret. 

– Klubben har en vanskelig størrelse. 
Vi kan velge å booke band med tanke på 
kredibilitet for så å tape penger, sier han.

Dag Herrem sier i tillegg at det er 

aktuelt å holde Edgar og Lyche åpent i jula 
for å redde Kafé- og Serveringsgjengen, 
som ifølge prognosene er 1,4 milioner 
kroner under budsjett. Herrem mener 
juleåpent kan gi en samlet inntekt på 
rundt én million kroner. 

– Det å holde åpent både på sommeren 
og i jula ser vi på som gode muligheter. 
Vi regner med at en del er hjemme og 

kan bidra til at dette vil la seg gjøre, sier 
han. 

– Vi kan ikke ha 90-tallsfest 
hver helg
Lunke i Klubbstyret, som er ansvarlig 
for arrangementene på fredager, er svært 
godt fornøyd med sine arrangementer 
til tross for betydelig lavere besøkstall 
enn antatt. 

– Med tre utsolgte storsalskonserter 
kan man ikke være misfornøyd, sier 
Lunke. 

Han refererer til Veronica Maggio, 
90-tallsfesten med Dr. Bombay, og stand 
up med Dagfinn Lyngbø, Terje Sporsem 
og Dag Sørås.

Han mener at de ikke kunne ha gjort 
noe annerledes for å trekke flere folk, 
og at høstprogrammet har vært og er 
godt nok. 

– Vi kan ikke ha 90-tallsfest hver 
helg, men vi satser på et bredt spekter 
av sjangere, og tror det vil trekke folk 
også i november, sier Lunke. 

Mads G. Sømme er selv fornøyd med 
høsten.

– Dette er den beste høsten på lenge, 
sier Sømme. UD

På Samfundsmøtet 8. september 
la Finansstyret fram de foreløpige 
regnskapstallene for 2011. Der kom 
det fram at tallene var svakere enn 
det de hadde budsjettert med. Leder i 
Finansstyret, Dag Herrem, bekrefter 
dette. 

– Tallene er ikke slik de skulle sett ut. 
Dette er noe Finansstyret har vært klar 
over lenge,  sier han.

Underskuddet skyldes at 
forventningene til Kafé- og 
serveringsgjengen og Trondheim 
Interrail center var for høye. I tillegg 

har Klubben svak omsetning, og 
besøkstallene på fredager er lave. 

– Tiltak vil bli gjort for å begrense 
underskuddet, sier Herrem.

Satsing på Klubben
Herrem har et håp om å få en klarere 
identitet til Klubben, som til nå har 
vært et tapsprosjekt, og bidratt sterkt 
til budsjettunderskuddet. Han mener 
det vil gå godt ut i neste semester før 
lokalet finner sin form. Grunnet bygging  
i forkant av UKA har Klubben vært 
stengt over lengre tid.

– Vi har store forhåpninger til 
Klubben. Det hadde vært morsomt om 
det ble et samlingssted som et alternativ 
til Edgar og Lyche, som har en klar 
identitet og dermed går bra, sier Herrem.

Leder Mads G. Sømme i 
Lørdagskomiteen har også ambisjoner 
om å satse på Klubben.

– Vi har forhåpninger til band som 
Lukestar i høst, og vi tror de er riktige for 
en størrelse som Klubben, sier Sømme.

Han mener også at Klubben i sin 
nåværende form er vanskelig å booke 
band til, og samtidig tjene penger på. 
Større band blir for dyre, og mindre 

TeKST:  Amund Rolfsen
 amrol@underdusken.no
FOTO:  Øyvind Aak

SAMFUNDET

Tiltak vil bli gjort for å 
begrense underskuddet

Dag Herrem 
Leder av Finansstyret

Fleire headlinere, 
mindre eksklusive

MÅ TA gREp: Finansstyret håper at tiltak som å holde sommer- og juleåpent vil begrense underskuddet.
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1.Hva mener du om 
UKEprogrammet i år?

2. Hvor viktig er det 
for deg at en festival 
booker eksklusivt?

Oda Oftung, 
Religionsvitenskap, 
22 år
– Programmet ser 
bra ut, og det er 
mye variert. 
– Det er veldig 
viktig at artistene er 

eksklusive med tanke på både PR og 
tilreisende til festivalen. 

Alf Peter Syvertsen, 
Nanoteknologi, 
26 år
– Programmet er 
som forventet, men 
de har jo lagt lista 
høyt tidligere år. 
– For min del betyr 

det ingenting om en artist spiller flere 
steder. til festivalen. 

Maren Bøe, Kjemi, 
24 år 
– Det er litt lite rock 
på programmet i år.
– Jeg synes det er 
viktig med eksklu-
sivitet for å holde 

liv i en festival. Det skaper naturlig 
blæst. Likevel hadde jeg nok gått på 
festival som bare hadde gjennomrei-
sende artister. 

Foto: Christina Undrum Andersen

Jørgen Sørgaard 
Egeland, 
Musikkteknologi, 
21år
– Med unntak av 
noen band føler 
jeg at programmet 
sikter seg for mye 

inn på allværsjakkepublikummet.
– Det er ikke viktig for meg, men 
det er lurere publisitetsmessig. 

Julien Bourrelle, 
Arkitektur, 29 år 
– Jeg synes 
programmet er bra, 
men det har vært 
veldig vanskelig å få 
billetter. 
– Det kan være greit 

om artistene er unike, men de uten-
landske bandene drar vel flere steder 
når de først er i Norge. 

UKEPROGRAMMET5
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Jenny Hval er jenta med hunden og sanger om klitoris.

telle om det de lager. Hun mumler 
litt for seg selv mens hun myser un-
der luggen. 

– Hvem er jeg? Hvem er jeg? En per-
son som ikke liker å beskrive seg selv.

Å synge epletrær
En beskrivelse er likevel på sin plass. 
Damen med den gjennomsiktige stem-
men slo igjennom under artistnavnet 
Rockettothesky i 2006 med albumet 
To sing you appletrees. For ikke å bli sett 
på som enda en jente med gitar og dag-
boktekster skrev hun i sitt første pres-
seskriv at det var hunden Inka som var 
inspirasjonen til hennes første låter. 
Slik ble hun jenta med hunden i stedet.

Hun har ingen pinlige konsertopp-
levelser å fortelle om, men hun synes 
det er merkelig at folk har problemer 
med ord fra anatomiens verden. Det 
har nemlig hendt at publikum har 
dratt fra konsertene hennes når hun 
har sunget ordet «klitoris».

– Synd at det tolkes som noe ekspli-
sitt, men ordet er ikke pinlig for meg.

Etter debuten har hun gitt ut to an-
dre album og skrevet boken Perlebryg-
geriet.

– Tekst blir viktig for meg når jeg 

har musikk. Det var vanskelig å skrive 
bok, for da var det ikke musikk invol-
vert. Med musikk mener jeg egentlig 
lyd. Det kan bare dreie seg om hvordan 
man uttaler ordene. 

Telefonskrekk
Det er ikke bare i sammenheng med 

forfatterskapet at Hval har problemer 
med ord. Intervjuet hadde nok ikke 
funnet sted om det ikke ble avtalt gjen-
nom cinemateket, for hun har åpenbart 
et snev av telefonskrekk. Det begynner 
plutselig å dure fra Hvals lomme og hun 
skvetter til. 

 – Noen ringer meg fra et ukjent num-
mer!

Hun trykker som en gal, mens hun 
svarer på hvordan det er å spille stum-
filmkonsert.

 – Det er utrolig fint å se filmen og 
liksom jobbe med det. Med hvert enkelt 
mikrosekund. Du kan stoppe opp helt 
under konserten fordi det er bilder der.

Hun avbryter seg selv og tar fram te-
lefonen igjen. 

– Det er noen som ringer meg som 
jeg ikke vet hvem er! 

Hun bestemmer seg for å søke opp 
nummeret på nett.

Plutselig brøler hun, i den grad en 
due kan brøle, til bandet som holder 
på å rigge ned, om det er noen av dem 
som kjenner eieren av nummeret. Det 
er det ikke. 

– Jeg er nok en ganske plutselig 
person. Og ikke på den måten at jeg 
plutselig skriker, men at jeg gjør et el-
ler annet rart.

Det durer enda en gang fra mobilen 
og hun tar den til slutt. Det er tyde-
ligvis ikke lett å gjøre storfiske med 
denne dama som intervjuobjekt.

– Beklager dette, altså. De var visst 
bare fra Radio Revolt. UD

– Hei, jeg ringer fra Under Dusken og lurte 
på om du kunne tenke deg å prate litt med 
meg etter filmvisningen?

 – Nei, dessverre. Du skjønner det 
at jeg er alltid så sliten etter jeg har 
gjort denne konserten. Det kommer 
bare sånne duelyder ut av meg. Eller 
jeg kan jo se det an hvis du skal dit 
uansett? Du skal det? Det kan jo være 
at jeg ikke blir så sliten, da. Jeg kan jo 
sikkert det. Vi snakkes etter filmen.

Transparent kunstner
Noen timer etter at Jenny Hval har 
overtalt seg selv til å la seg intervjue, 
har hun fremført musikk til stum-
filmen Jeanne d’Arc på cinemateket. 
En ønskereprise av prosjektet hun 
ble tildelt av Øyafestivalen og Oslo 
Kino da de skulle arrangere sin år-
lige stumfilmkonsert. Hun setter seg 
på øverste benk i kinosalen, som en 
skjør liten due, langt ifra en hval. 
Med en åpen flaske Farris i hendene 
og dinglende ben lar hun seg inter-
vjue. 

Jeg prøver å få Hval til å fortelle 
litt om hvem hun er, men da får jeg 
streng beskjed om at kunstnere be-
skriver seg selv best igjennom å for-

En vrien hvalfangst

ORD SOM FANgER: Artisten Jenny Hval lever av å skrive tekster, men er ikke alltid like flink med ord.  

Alder: 21 år

Yrke: Musiker og forfatter

Aktuell med:Stumfilmkonsert 
på Cinemateket.

Jenny Hval

TEKST:  Lisa enes  FOTO: Lars erlend Leganger
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Språkdrakt i prøverommet
Hvor langt skal vi strekke oss for å holde følge med språket?

TeKST:  Lars Fredrik Lund godbolt 
 lgodbolt@underdusken.no
Illustrasjon:  Håvard Karlsen

SPRÅK
Bibeloversetter Mørk er likevel 

opptatt av å jevnlig oppdatere språket. 
– Hadde vi satt stopp ved 1930, 

ville vi nå vært helt akterutseilt språk-
lig. Ikke bare hadde Bibelen vært vel-
dig tunglest, men flere av ordene ville 
ha endret mening og dermed vært en 
ukorrekt oversettelse.

Glidende skala
Professor Gunnar Foss ved Institutt 
for nordistikk og litteraturvitenskap 
ved NTNU er én av flere som ikke de-
ler Mørks oppfatning. Han mener kun 
små rettskrivingsmessige endringer er 
greit, og er redd for å endre de bløte 
konsonantlydene vi finner i eldre tek-
ster.

– Endrer man konsonantkvalite-
tene endrer man også den musikalske 
sida ved en tekst. Rim og rytme glir ut 
av teksten og man fratar teksten klare 
verdier, mener Foss.

Han er skeptisk til nyutgivelser 

I språket vårt tas nye ord stadig i 
bruk, og gamle faller ut. Jo flere år 
som går, jo fjernere kan det språklige 
uttrykket i en tekst virke. Noen ord 
forstår vi simpelthen ikke lenger fordi 
de har falt ut av allmenntalen, mens 
andre ord har byttet mening og kan 
i dag få en helt annen betydning enn 
forfatterens intensjon. 

«Man kan ikke gjøre et åndsverk 
politisk korrekt», sa Anne Oterholm, 
leder i Den norske forfatterforening, 
for noen år siden da Pippis far gikk 
fra å være negerkonge til sydhavskon-
ge i NRKs radioppsetning av stykket. 
Hun står fortsatt ved utsagnet.

– Jeg har allerede sagt til mine 
barn og slektninger at jeg ikke vil 

sette pris på om mine etterkommere 
skriver om mine tekster, selv om de 
kanskje en gang måtte være upassen-
de, sier Oterholm.

Hun er derimot ikke fremmed for 
en generell modernisering av utgivel-
ser og mener at man ikke kan ha en 
absolutt regel på området. 

– Det må være en vurdering fra sak 
til sak. Når Egners etterkommere skri-
ver om Torbjørn Egner tenker de på 
hva Egner ville skrevet om han hadde 
skrevet det i dag. Disse omskrivin-
gene skal skje i forfatterens ånd, men 
for meg blir det ren gjetting. Hvis vi 
ikke tåler eller forstår fortidas tekster 
så bør vi kanskje heller lage nye, sier 
Oterholm.

Ny bibel - nytt språk
Et verk som har vært utsatt for gjen-
tatte oversettinger er Bibelen. Tretti 
år har gått siden den forrige overset-
telsen, men i år kommer en ny utgave 

som skal ha et språk som ikke bare er 
mer moderne, men som også skal stå 
nærmere de originale tekstene. Hans-
Olav Mørk er prosjektleder for over-
settelsen. 

– Før hadde man en tendens til å 
bruke opphøyet språk i bibeloverset-
telsene. Man skulle legge seg tett opp 
til hebraisk, og resultatet var et opp-
høyet språk med unaturlig ordstilling. 

For denne oversettelsen har Mørk 
og Bibelforlaget hentet inn blant an-
dre Karl Ove Knausgård for å sikre 
det språklige nivået. Mørk forteller at 
den nye bibeloversettelsen skal være 
jordnær og enkel i språket.

– Jeg sier som Luther: Når du skal 
skrive bibel skal du gå ut og høre på 
hvilket språk barna bruker, ikke hvil-
ket språk professorene bruker. Men vi 
har ikke lagt oss på en radikal språk-
linje, normeringen er ganske moderat. 
Vi ønsker å bruke ord som er slitester-
ke og tåler tidens tann. 

med omskrivninger av litteratur. Han 
trekker fram Hamsun og Petter Dass 
som eksempel.

– Omskrivningen av Sult som kom 
for noen år siden var helt forferde-
lig. Man skal ikke røre Hamsun, da 
tar man vekk stemningen og tonen i 
teksten. Det kom også en ny utgave av 
Petter Dass for noen år siden, men vi 
husker ikke den nå lenger – det er Pet-
ter Dass sine originalverker vi husker, 
på trass av at de har et språk som er 
gammeldags og for noen er vanskelig 
å forstå.

Professor Foss tror ikke de gamle 
klassikerne vil bli mer aktuelle eller 
lesbare om de blir endret på.

– Å ødelegge en tekst for å kunne 
berge den blir veldig merkelig, mener 
han. 

Aktuelle klassikere
Finn-Erik Vinje er pensjonert språk-
forsker, og har fulgt språkdebatten i 

flere tiår. Han er usikker på hvor gren-
sen skal trekkes for moderniseringen. 
Han sier det blir et spørsmål om for-
siktig å modernisere eller holde en 
språklig avstand til dagens ungdom.

– Det er klart at på et tidspunkt må 
man oversette eller skrive om. Det er 
ingen i dag som forstår Snorre, for ek-
sempel. Det er en glidende skala, men 
jeg mener at i vår tid må vi være mer 
respektfulle overfor de eldre tekstene, 
sier han.

I Norge har blant annet teateropp-
setninger blitt kritisert for å prøve å 
aktualisere Ibsens Et Dukkehjem ved 
å sette det inn i en sammenheng som 
passer vår samtid. Vinje mener vi un-
dervurderer publikummet. 

– Ibsen tar opp generelle prinsipi-
elle temaer og mennneskelige verdier, 
og da spiller det ingen rolle hva de har 
på seg. Likevel har de norske regissø-
rene gått helt amok med å fjerne ori-
ginalspråket og de originale omgivel-

sene. Ibsen blir ikke mer aktuel av at 
vi lar rollehaverne gå i olabukse, kjøre 
motorsykkel og snakke i mobiltelefon. 
Dagens Ibsen-stykker er krampaktige, 
og jeg blir deprimert av å se dem, sier 
Vinje. 

Hvor skal grensen trekkes?
Kulturjournalist Andreas Wiese i 
Dagbladet mener man må skille mel-
lom tolkning av tekst og teater. Han 
ser på det som uproblematisk at teater 
blir modernisert og peker til at det vi 
idag tror er original-Ibsen er en bear-
beidelse gjort i 1930 som har et langt 
mer radikalt språk i seg enn original-
tekstene.

– Teaterstykker er blitt moderni-
sert og forandret i alle år, det synes 
jeg er uproblematisk, og det er viktig 
og nødvendig for at det skal fungere 
muntlig. 

Wiese påpeker at han ønsker å 
holde flest mulig ord i live, men 

sier at når et ord endrer betydning, 
må man endre det.

– Neger betyr i dag ikke det samme 
som det gjorde på sekstitallet. Forfat-
teren blir misforstått når vi leser dette 
ordet i dag. Nå for tiden leser jeg om 
Hulda Garborg, der kalles de butikk-
ansatte for jomfruer. Det blir litt mer-
kelig for dagens lesere, sier han.

Wiese mener man bør endre ord 
når de forandrer betydning.

– Endringer i språket forandrer me-
ningen av ord og uttrykk. For femti år 
siden betød rett og slett noen ord og 
uttrykk noe annet enn de betyr i dag. 
Å late som at historien ikke endrer seg 
blir absurd. Det er ikke vits i å være 
teksttro, om teksten er den språklige 
barrieren som gjør at folk ikke leser et 
verk. UD
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om boligene ble evakuert, og den falmede stilen på 
bildene passer svært godt til de livløse oppholds-
rommene som blir portrettert. De er som kropper 
uten liv, og bildene blir vindu til et gruvesamfunn 
med en klippet livsnerve.

Bak huset, mellom blomster, epletrær og kryd-
derurter, kommer en kvinne til syne, det er Solvor 
Leistad. Bakklandets Allsidige Selskap er hennes 
livsverk. Historiene hun forteller avslører et dypt 
underliggende ønske om å skape noe folk kan 
bli glade av, å gi noe tilbake til det hun kaller 
«Trondheims vakreste bydel», slik at den ikke blir 
en museumsgjenstand. Solvor viser meg sin del av 

galleriet. På veggene henger det trondheimsmalerier, 
portretter og impresjonistiske naturbilder. Det som 
fanger oppmerksomheten min er umiddelbart male-
riene av Bakklandet. Bildene minner om Henning 
Meyers bymalerier fra femtitallet, og i en bydel hvor 
få nybygg har blitt konstruert de siste tiårene, er 
bildene som en moderne forlengelse av bymale-
rens arv. Hennes hengivenhet overfor området gir i 
tillegg bildene en dimensjon jeg ikke helt kan sette 
ord på. Vakre er de i alle fall. 

Kunst og hage låner inntrykk av hverandre i 
bakgården på Nedre Bakklandet.               

Blikket fester seg naturlig ved en gul liten trebyg-
ning, hvor blomster kryper opp langs veggen mellom 
vinduene. Jeg følger det blå skiltets beskjedne antyd-
ning om at her finnes et åpent galleri, og blir ønsket 
velkommen av en blid og ivrig Ingrid Stoltz. Ingrid er 
fotograf og en av utstillerne på Bakklandets Allsidige 
Selskap & Bakgårdsgalleri, en grønn oase midt i den 
kaotiske kardemommebyen av trehus som flankerer 
Nidelven mot øst. 
     Fotografiene hennes har en geografisk felles-
nevner på Svalbard, og temaet kretser rundt 
forskjellige manifestasjoner av gruvedrift. I øyehøyde 
henger en rekke bilder fra et nedlagt kullkraftverk 
ved Longyearbyen. Sepiafargede industrikolosser 
er dekorative monumenter fra en historisk epoke 
vi i økende grad omtaler i fortidsform. Langs gulvet 
står en rekke bilder fra den russiske sektoren ved 
Barentsburg. Fotografiene viser forlatte oppholdsrom 
med veggmaling som flasser, og på spisebordene 
står kopper, fat og hermetikk fortsatt der gruvear-
beiderne satte dem fra seg. Det ser nesten ut som 

Kunst 
i skjønne omgivelser

BAKKLANDETS ALLSIDIgE SELSKAp
& BAKgÅRDSgALLERI - 18 SEpTEMBER 
TeKST: KRISTOFFER SVENDSEN  krisven@underdusken.no  
FOTO:  EIRIK INDERgAARD

gALLERI

Genialt sammensurium
Mads Bones, som innehar rollen som 
Mackie Kniven, gjør en glimrende 
rolletolkning. Man får innblikk i de 
mange fasettene i karakteren, og ikke 
bare den maskuline og tilsynelatende 
sadistiske overflaten. Det eneste som 
trekker ned er sangstemmen, som tid-
vis blir for spak for rollen. 

Scenografien er kaotisk, med mange 
skuespillere og rekvisitter på scenen 
samtidig. Skuespillerne er selv iaktta-
kere og kommentatorer til det dramaet 
som utspiller seg. Det har en spesiell og 
intens virkning, i det skillet mellom sal 
og scene viskes ut. 

Tolvskillingsoperaen spilles på Gamle 
Scene, som gir en ironisk ramme til 
stykket, men den blir for liten til å ut-
nytte stykkets fulle potensial. Det er 
skrevet i den hensikt å nå ut til et stort 
publikum, og jeg tror både Trond-
heims befokning og Trøndelag Teater 
hadde vært mer tjent med at det var 

dét og ikke Håndverkerne som gikk på 
Hovedscenen.

Tolvskillingsoperaen er forførende, 
men like fullt utfordrende. Du ler av 
det amoralske og de satiriske vittighe-
tene, men sitter igjen med et ubehag. 
Hva ler jeg av, og ikke minst hvem 
ler jeg av? For det man egentlig får 
se, gjemt bak nakne kvinnelår, er hva 
mennesket kan drives til i et samfunn 
hvor grådigheten, og dermed urettfer-
digheten, får løpe løpsk. 

Stykket ender for øvrig, på miraku-
løst vis, lykkelig, uten at dette gir noen 
trøst, men kun poengterer at i virke-
ligheten går de største forbryterne fri. 
«Hva er å myrde en mann, mot å an-
sette ham.» 

Brecht har selv skrevet at det «noen 
ganger er bedre å være menneskelig 
enn å ha god smak». Tolvskillingsoperaen 
er et eksempel på nettopp dette. Her er 
sjangre blandet uhemmet, til en merke-
lig bastard av piker, sang og samfunns-
refs. Det er et fantastisk sirkus, der 
det som er av menneskelige illusjoner 
og drømmer utbroderes til de til slutt 
sprekker. Virkeligheten står kald og 
misantropisk igjen. Du går hjem vel un-
derholdt, men med svart samvittighet.

Det er i og for seg et enkelt plott. 
Handlingen er lagt til 1920-tallets Lon-
don, der tiggerkongen Peachum driver 
sin bedrift gjennom å selge tiggerløy-
ver med høy profitt. Når datteren hans 

kunngjør at hun har giftet seg med den 
beryktede Mackie Kniven, gjør han alt 
han kan for å få ham arrestert og hengt. 
Antihelten Mackie flykter, men ikke 
lengre enn til nærmeste bordell. Horene 
tyster på ham, og fallet i galgen venter. 

Trøndelag Teater har helt klart hatt 
store ambisjoner med oppsetningen. 
Man har åpenbart ønsket å vise fram 
teaterstykket, Tolvskillingsoperaen, heller 
enn musikalen, og lykkes. Musikken fal-
ler godt inn i spillet, og man har heldig-
vis styrt unna overdådige dansenum-
mer, og annet som kunne tatt fokuset 
og brodden vekk fra tyngden i stykket, 
nemlig teksten.

Teksten framføres også godt. Særlig 

Tolvskillingsoperaen - TRØNDELAg TEATER - 15. AuguST
TeKST: INgRID ANNA TEIgEN  ingrite@underdusken.no FOTO: SILJE KRAgER

TEATER

En levende og dessverre stadig 
aktuell skildring av et rått og 
urettferdig samfunn, der kjøp 
og salg har erstattet moralen.

Det er lenge siden Xzibit stod som et synonym for 
hardbarka gangsterrap. De siste årene har vestkyst-
rapperen flyttet fokuset fra musikken til tv-karrieren 
og programmet Pimp My Ride. Man skulle derfor tro 
at rapperen hadde utspilt sin rolle for lenge siden. 
Konserten i Verkstedhallen fredag viste det motsatte.
     Eller, det vil si, Xzibit-konserten var bare en liten 
bit av en mye større kake. Arrangørene hadde nemlig 
planlagt et massivt program før selve konserten. 
Prisen på billetten virket i utgangspunktet litt i 
stiveste laget, men når det viser seg at hele fire 
ulike grupper opptrer før Xzibit, og alle er i fyr og 
flamme, blir prisen for smårusk å regne. Spesielt 
var den herlige skoletimen i 90-talls hiphop fra Dj 
Quick av svært underholdende kaliber. Ikke minst 
hjalp nevnte med å skru forventningen til hoved-
konserten opp i taket. 
     Når Xzibit deretter entrer scenen med den intense 
låta «Hurt Locker» er det herlig forløsende at han 
faktisk overbeviser fra begynnelsen av. Foran scenen 
er det også intenst, og kommunikasjonen mellom 
publikum er fra første stund upåklagelig. Mens 
mange hiphop-artister virker å la kjendisnykkene 
overskygge deres forhold til de oppmøtte, er Xzibit 
overraskende jordnær. Kanskje det rett og slett er 
fordi han har pimpet så mange rides til den vanlige 
mannen i gata?

Etter to sanger til i samme tempo presenteres vi for 
en del hiphop-bangere, der i blant «Bitch Please 2» 
fra andreskiva til Eminem. Så roer Xzibit det hele 
ned med et par rolige gladlåter. Dessverre funker 
ikke disse like godt som førstnevnte materiale, og 
man merker seg også et par svake forsøk på play-
back. Fra intet kommer så Dj Quick innom for en 
snarvisitt, og det hele blir plutselig veldig engasje-
rende igjen.
Det er dessuten veldig befriende at Xzibit venter med 
de større låtene til slutten av konserten. Rapperen 
unngår dermed at hit-ene «Aloholic», «Paparazzi» 

Xzibitenst

XzIBIT – VERKSTEDHALLEN – 23. SEpTEMBER
TeKST:  MARTIN T. JOHANNESSEN  marjoh@underdusken.no  
FOTO:  FREDRIK DOLVE

KONSERT

Xzibit la igjen verktøyet hjemme. Det nøt 
Verkstedhallen godt av.

og «X» definerer han som artist, og ender i steden 
opp som en solid liveartist.
Det eneste kritikkverdige fra fredagens arrangement 
var at det til syvende og sist ble litt for langt. Når 
Xzibit erklærer klokken ett at han ønsker å ta et par 
låter til, så er responsen heller laber. Fem timer er 
nemlig i drøyeste laget foran en scene. Heldigvis 
gjorde alle godbitene opp for dette.
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karikaturtegninger som eksempel. 
Utover kvelden byr huset på en 
rekke konserter.
Crystal Fighters i Storsalen.
Trondheimsrapperne i 7stones på 
Klubben. 
Elektronikaartisten Burning God 

Little på Knaus. 

MANDAG 10. OKTOBER
Dødens Dal: Det er Oktoberfe st, 
med alt det innebærer. På kvelden 
er det nachspiel på Samfundet.

TIRSDAG 11. OKTOBER
En fersk utgave av Under Dusken 
vil være å finne i stativene. 

Kafé Løkka: På en torsdag, i regi 
av Kakao Musikk, presenterer 
Sigurd Julius. 

FREDAG 7. OKTOBER
Samfundet: I Edgar inviterer 
Tande P til bingokveld. 
Blæst: Det indiske metalbandet 
Undying Inc stiller sammen med 
Torch denne kvelden. 
3B: Nina og Stine boikotter UKA, 
og spiller rockemusikken som ikke 
finnes på UKE-programmet.

LøRDAG 8. OKTOBER
Fengselstomta: UKA er også 
for kidsa. Denne dagen er det 
premiere på Barneteateret.
Dødens Dal: Konsert med 
Antony & the Johnsons og 
kringkastingsorkesteret.
Blæst: Med den minnever-
dige opptredenen på øya friskt 
i minne, kan du se svenske 
Graveyard på Blæst.

SøNDAG 9. OKTOBER
Samfundet: På Selskapssiden 
gir Dagsavisens illustratør Siri 
Dokken en innføring i satire med 

TIRSDAG 27. SEPTEMBER
Trøndelag Teater: Tolvskilings-
operaen spilles med Mads Bones 
i hovedrollen. 
Trondheim Kunstmuseum: Det 
blir omvisning med navnet Frem 
i lyset på museet for å vise frem 
de 5000 verkene som er utstilt. 
Nova: I regi av Trondheim 
Filmklubbb vises Carpenters The 
Thing fra 1982. 
Blæst: Det er klart for PØKK! 
med Ingrid Lode Solo og Flesh..

ONSDAG 28. SEPTEMBER
Trøndelag Teater: Verk produk-
sjoner presenterer vinneren av 
Heddaprisen for årets forestil-
ling 2011 med stykket Det eviga 
leendet. Forestillingen stiller 
spørsmål som hvordan man får 
evigheten til å gå.
Nova: I regi av Cinemateket 
vises Breakfast at Tiffany´s av 
Blake Edwards. 
Nidarosdomen: Bachs verker 
presenteres av Torleif Holm og 
Erling With Aasgård.

TORSDAG 29. SEPTEMBER
Dokkhuset: Svenske Stefan 
Sundstrøm spiller denne 
kvelden. 
Familien: Tromsøbandet Vishnu 
spiller opp til storslått rockefest.
Ila Brainnstasjon: Det inviteres til 
finsk aften med Finnegans Fake. 
Credo: Barokksolistene og Bjarte 
Eike presenterer An Alehouse 
Session. 
Nova: I regi av Cinemateket 
vises filmen All About Eve fra 
1950.
Verkstedhallen: Ratatosk med 
Det Norske Samlaget arrangerer 
slippfest for antologien Søsken 

FREDAG 30. SEPTEMBER
Blæst: Riot Factory og Sad 
Songs For Happy People invi-
terer i samarbeid til rockefest. 
Bandene Dråpe, The Avalanche 
og Angelicas Elegy vil stå for en 
kveld du sent vil glemme. 
Byscenen: Luftforsvarets 
musikkorps inviterer til konsert 

og foredrag med Slaget om 
Stalingrad som tema.
Dokkhuset: Åshild Mundal frem-
fører låter fra sitt første soloalbum. 
Olavshallen: Tributebandet 
The Cavern Beatles er selv fra 
Liverpool og hyller sine helter 
denne kvelden.
Ila Brainnstasjon: Kulturkafeen 
kan denne kvelden by på rock, grit, 
pop og indie med Entitle. 
Fru Lundgren: De utflyttede trøn-
derne i bandene All The Islands og 
Leland inviterer til konsert.

LøRDAG 1. OKTOBER
Avant Garden: Teaterhuset 
begynner dagen tidlig med 
workshop i spillekunsten. 
Ila Brainnstasjon: Det er klart for 
fem mot en og en tribute til Pearl 
Jam. 
Nova: Cinemateket presenterer 
stumfilmkonsert med DU music.

SøNDAG 2. OKTOBER
Blæst: Det er klart for loppis, så 
skrap sammen restene av studie-
lånet og finn deg noe bestemoren 
din har i skapet. 

TIRSDAG 4. OKTOBER
Rockheim: Det blir liv i heimen 
med de gamle traverne i 
Backstreet Girls.
Familien: Trondheimstrubaduren 
Peter Stokstad byr på egne låter, 
samt covre av bl.a. Elvis og Prince. 

ONSDAG 5. OKTOBER
Dødens Dal: Studentersang- 
foreningene og 
Studentersamfundets 
Symfoniorkester sparker i gang 
UKA med Promenadekonsert.
Bakklandet skydsstasjon: I TH11, en 
konsertserie for improvisert mu-
sikk, tar tre musikere det på sparket 
med trompet, trombone og elek-
tronikk.

TORSDAG 6. OKTOBER
Dokkhuset: Bevæpnet med 
tablas og sitar fyller Jai Shankar og 
Shankara Dokkhuset med indis-
kinspirert fusion.

Med en oppadgående kurve har 
oslobandet Dråpe beveget seg inn 
i varmen og blitt et norsk band en 
bør følge ekstra godt med på i fram-
tiden. Etter gode live-opptredener 
viser de nå at de kan prestere også 
på plate. 
Den selvtitulerte EP-en åpner 
anonymt med «I Would Never». 
Vokalen forsvinner i det støyete 
lydbildet, og en får aldri helt tak 
på låten som helhet. Etter denne 
litt trege starten heves nivået seg 
med de resterende fire sporene. Den 
støyete fuzzbaserte gitaren, med 
klare gitarriff over gir sterke asso-
siasjoner til sjangere som post-rock 
og shoegaze. I så måte kan Dråpe 
sees på som et støyete Explosions 
in the Sky med vokal. 
Selv om vokalen fortsatt er langt 
bak i miksen, og i enkelte tilfeller 
forsvinner bak lagene av bass, gitar 
og trommer, skaper den en helhetlig 
svevende følelse av EP-en. Dette 
oppsummeres fint i tekstlinjen «I 
don’t want to wake up» fra låta «We 
Want the World», som gir et klart 
bilde på at dette er en god drøm. 
Dråpe får også vist gode 

Kjersti Bronken Senderud er en av disse 
smale samtidslyrikerne som vi ikke 
hører så mye fra. Stille og sikkert, tilsy-
nelatende uten å foreta seg noen ting 
for å promotere den jevnt voksende 
bibliografien, utvider hun stadig sitt 
smale, men grensesprengende litte-
rære prosjekt. Forgjengeligheten er 
utgitt med en cd der forfatteren leser 
fra samlingen, i en komposisjon basert 
på lydopptak gjort i en rekke hellige 
rom over hele verden. Mellom diktene 
hører vi syngende munker og suggere-
rende mantraer. Dette er sylsmalt, men 
det er ikke tvil om at Senderud har et 
prosjekt som i kraft av de sterke språk-
lige og stilistiske grepene lar tekstene 
stå utmerket på egne ben.
Dette er en krevende samling. Det 
første diktet er overveldende, over-
lesset av motiver. Det er kråker, 
hvitrimede jorder, tåke, ei flue, land-
skap, søvn, liv, død, jord og ord, hud 
og hender. Men bestemmer man seg 
som leser for å gå med på verkets 
premisser, er det utrolig hva Senderuds 
språk kan sette leseren inn i. Til tross 
for at det framstår utilgjengelig, tar det 
bare noen få sider før man finner igjen 
motivene som ble slått mot en i det 

instrumentalkvaliteter og melodisk 
teft. De tilfører ikke noe eksepsjo-
nelt nytt og originalt, som band 
som My Bloody Valentine, Cocteau 
Twins og nevnte Explosions In The 
Sky ikke har gjort før, men vi får like 
fullt servert gode melodier svøpt i 
et støyete lydbilde. Avslutningslåta 
«Shimmering» skiller seg ut, med et 
renere preg der vokalen står mer i 
fokus de første tre minuttene, før 
også den mates med fuzzete gitar 
og harde cymbaler. 
Det årsgamle bandet har evnet 
å skape 20 engasjerende og vel 
anvendte minutter. Så gjenstår det 
bare å se om de følger opp med en 
fulllengder som står i stil.

første diktet. Gjennom stadige gjen-
takelser og utvidelser av det samme 
motivlandskapet løftes enkeltdik-
tene, de utfyller hverandre og utgjør 
en organisk helhet: forgjengeligheten. 
Mellom en rekke interne og eksterne 
henvisninger tas opp sentrallyriske 
temaer som tilhørighet og identitet, 
språk, tap og rekonstruksjon. Det er 
en sterkt sentrert samling som likevel 
sier mye. I en rekke tematiske vari-
anter, men også språklig og stilistisk 
skjer en stadig redefinering av subjekt 
og objekt. Hvem snakker og hvorfra? 
Og hva med meg, snakkes det til 
meg – er jeg barnet med den åtti år 
gamle huden? Vil denne samlinga 
kaste meg inn i en eksistensiell krise? 
Det er slik det føles etter å ha lest 
Forgjengeligheten. Den roper ikke, 
men det er umulig ikke å høre den.

En god debut som skaper forven-
tinger for framtiden.

Svevende støydrøm Du vet det er du selv som brenner

Dråpe ep - DRÅpE - RIOT FAcTORY 
TeKST:  ADMuND ROLFSEN amrol@underdusken.no

pLATE

ForgjengeligheTen 
KJERSTI BRONKEN SENDERuD - OKTOBER FORLAg 
TeKST:  MARTE INgEBRIgTESEN maring@underdusken.no  

pLATE

En utfordrende samling som er vel 
verdt arbeidet det er å lese den.

Forventningene er skyhøye når den velrenommerte 
komponisten Erlend Skomsvoll gjenforenes med de 
tre andre bak den suksessfulle jazzkvartetten Come 
Shine. De har gjort flere comeback tidligere i år, men 
nytt for åpningen av Kamfest er at Skomsvoll har 
laget nye arrangementer og at bandet i tillegg har 
fått Trondheimsolistene på laget. Skomsvoll er en 
komponist som elsker å sprenge grenser, og forvent-
ningene er ikke mindre denne kvelden på Dokkhuset. 
Hele salen sitter på kanten av stolene og vet at det 
bare er å glede seg.

Live Marie Roggen på vokal åpner ballet. Hennes 
sylskarpe stemme skjærer nydelig gjennom lokalet 
og holder seg bærende og vibrerende, lenge. Vi hører 
straks at det er «When I fall in love» av Nat King Cole 
når Sondre Meisfjord begynner å klunke på bassen 
med stødige fingre og Skomsvoll gjør det samme med 
pianoet. De akkompagneres av perkusjonist Håkon 
Mjåset Johansen. Det er et dusin strykere bak Come 
Shines fire medlemmer på den forholdsvis lille scenen 
som også vil være med på moroa. Solistene er prikken 
over i-en – det er de som gjør dette virkelig uforglem-
melig. Når solistene blir med er det som å skru på en 
bryter: Vi blir med ett løftet opp og ut av lokalet og 

bortenfor regnbuen Roggen synger om i «Over the 
rainbow».Gjennom flere kjente jazz-standarder blir vi 
kjent med både bandet og oss selv – bandet spiller på 
humor, skremsel, tårer og glede. Vi blir servert ulike 
tolkninger av kjente jazz-standarder og alltid med en 
leken overraskelse på lur, det være seg bassisten som 
synger solo, Skomsvoll som spiller seg ut av pianoet, 
eller en fiolonist som manisk roper ut «take control». 

Man forventer kanskje kaos når det er så mange 
detaljer for sansene å plukke opp. Det blir det ikke. Det 
er forbløffende hvor samspilt kvartetten er med det 
dusinet solister de har bak seg. Dette er så organisert, 

Jeg så, jeg kom, de skinte

cOME SHINE – TRONDHEIM KAMMERMuSIKKFES-
TIVAL – DOKKHuSET – 19. SEpTEMBER 
TeKST:  LARS LuND gODBOLT lgodbolt@underdusken.no  
FOTO: HELENE MARIuSSEN

KONSERT

En musikalsk og følelsesmessig opplevelse i 
særklasse. Det bør være et samfunnsansvar for 
come Shine å holde flere konserter. 

så stramt og samspilt at paralleller kun kan trekkes til 
de klare enerne: Dette er stramt som Muhammed Alis 
boksing, samspilt som Barcelonas fotball, rørende som 
en sonette av Shakespeare. Man føler at man er vitne 
til noe stort denne kalde septembernatta. Når bandet 
spiller «September song» mot slutten av konserten 
holder den erfarne bassisten fram en arm med tydelig 
gåsehud – i et følelsesladd og varmt dokkhus.
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Spit(frå lågtysk), 

Spitposten registrerer: Nybygg på 
fengsels-
tomta
UKA har sett seg lei 
Samfundets somling. 

Spitposten møter Tore Lie Falkenberg 
på festivalen for å finne ut hva som egentlig 
har skjedd på fengselstomta. Nesten over 
natten har det dukket opp en liten telt-
landsby på fengselstomta og en voldsom 
brakkerigg i Kronprinsesse Märthas allé.

– Vi tenkte det var på tide å få laget noe 
der oppe. Samfundet er jo så tungrodd, 
og siden vi har helt frie tøyler og kan se 
bort fra alt FS skulle mene, så satte vi like 
gjerne i gang. Og når vi først hadde satt 
opp teltene så ville vi ha mer. Det var da 
jeg kom på idéen om en brakkehøyblokk i 
Kronprinsesse Märthas allé.

Videre forklarer UKE-sjefen at dette var 
helt og holdent hans egen fantastiske idé, 
men at han har lagt alt ansvar over på UKAs 
byggeprosjektleder Knut Støwer.

Spitposten finner Knut under en halv 
meter med pussestøv oppe på klubben.

– Selve gjennomførelsen var ganske så 
enkel, melder Støwer.

– Alle teltene er laget av gamle 
UKE-plakater og restmateriale som vi har 
sneket ut fra Klubben.

På spørsmål om hvordan de har fått 
med seg alt ut fra Samfundet uten at noen 
har merket noen ting svarer Støwer: 

– Hver gang vi skulle ut med nye mate-
rialer satte vi bare i gang forvarselet på 
brannanlegget. Ding! Vakthavende bes 
møte i garderoben snarest! Du skulle sett 
dem løpe rundt som hodeløse høns.

– Vi må jo si oss enig i at det var på tide 
med gjennomførelse av noe på tomta, men 
hvordan fikk dere tillatelse til å bygge?

– Tillatelse scmillatelse. Både brakkene 
og teltene er klassifisert som midlertidige, 
og da trenger man ingen tillatelse fra noen. 
Og som alle vet er midlertidige løsninger 
ganske så permanente her på huset.

Sp
it

dv
er

ge
n 

ko
m

m
en

te
re

r
(s

ån
n 

so
m

 i 
Bl

ab
la

de
t m

en
 u

te
n 

po
en

g)

– Mer piggtråd! Mer murstein! Flere av 
vannbalongene vi fikk fra SiT i vollgraven!

Nestenamanuensis Trond Andersen, iført en 
sheriffuniform og sorte solbriller, fråder rundt 
munnen mens han kommanderer masterstu-
denter i arbeid. I venstre hånd holder han en 
elefantrifle, den høyre er dekket av kake.

– Og den skal jeg spise helt sjæl, skriker 
Andersen til Spitpostens utsendte og slikker 
seg på fingrene og i geværmunningen. 

Andersen ser tilfreds på de utslitte og vett-
skremte Byggstudentene. 

– De har all grunn til å være redde. Snart 
kommer filosofifrikerne, sosiologisnylteskur-
kene og sjarlatanssamfunsviterne for å stjele 
plassene våre, plyndre kantinene og legge 
igjen ankerbabyene sine, glefser Andersen. 

– De skremmes ikke av deg da, ynter 
Spitpostens utsendte frempå.

– Hah! For et latterlig forsøk på journalistikk, 
det faller på sin egen urimelighet.

Andersen svinger geværmunningen mot en 
førsteklassing og rekker fram hånden.

– Kyss ringen! KYSS RINGEN! Se, sånn hengi-
venhet og tillit finner du ikke blant udyra der 
ute. 

Einstein motbevist
– Nøytrinoet gikk fortere enn lyset. Det 
er det jeg har sagt HELE TIDEN, sier Trond 
Andresen mens han parkerer sin fjonge 
liggesykkel.

– Gammelt nytt, klager amanuensis.
– De mange som har lest mine innlegg 
og skriblerier har naturligvis fått med seg 
mine skarpe angrep på postmodernister av 
alle slag. Ta denne Einstein, for eksempel. 

Fjomp av første orden, tenke seg til å 
bare gjette at lyshastigheten er... hei, 
hvor skal du nå?

Hva var det saken handlet 
om igjen?

Dødskvadron skal stoppe Dragvoll-invasjon 
Sisteamanuensis Trond Andersen har rekvirert samtlige studenter på Bygg og Død for å bygge gjerde mot humanist-
innvandrerene som nå kommer for å ta gløsingenes lesesalsplasser.

klarer ike og skrive
har myleksi

... at Studentingslederen varsler 
verdens undergang.

... at de sikkert bare har glemt å 
kjøpe inn kalender for 2012 på kontoret.

... at det var dårlig business å 
selge kalendere for 2013 i det gamle 
Maya-riket.

... at all PR er PR.

... at all PR-EST er PREST.

... at studentpresten er luther øre.

... at prestene er Efesos-ser og 
Eli-tister.

... at altergutter ofte blir prestet opp 
i et hjørne.

... at prost er prost.

... at man kan få både prostata og 
bylleprest.

... at prest er best på brødskiva.

... at den liberale kirken trenger er en 
lesbiskop.

... at vi skal ut å stjæle prester.

... at #gjenwinning.

... at det går fra syrelapp til 
pantelapp.

... at det er bare ett av problemene 
urbefolkningen vår sliter med.

... at rus er best på brødskiva. 

... at Aftenposten fredag introdu-
serer Snorre Valen som musiker.

... at vi konsekvent skal titulere Mette 
Hanekamhaug anorektiker og Eskil 
Pedersen homo?

... at de skakkjørte reagerer på 
påpekninger om at de går i en annen fil.

... at de kan droppe hylekoret.

... at de har jo Pirum.

... at MISFiT sendte opptaksprøve til 
fitteblekka.

... at fitteblekka sa nei.

... at de burde heller satse på satel-
litter i skallen.

... at nei, da er kroppskontakt i andre 
land mer sannsynlig.

... at Sjur er lei av å peke på ting.

... at man i 1917 syns tida ble knapp 
og lanserte et alternativ til den gregori-
anske tidsregning.

... at det var med blandet suksess, 
men deres «Time, Døgn, Uke, UKA, År» 
har likevel en peak ca hvert andre år.

... at karriere er E=mc^2.

... at et veltet badekar er bedre enn 
ti på vannet.

... at to identiske tvillinger i gymmen 
er bedre enn at den ene har skiftet 
hårfarge.

... at 9+9 = 25 på heithetsskalaen, 
men 9 + 8 er nå bare 17.

... at skuffelsen ikke når de syngende 
volleyballentusiasmene på Samfundet.

... at det var ikke akkurat en utedo, 
men godt brant den uansett.

... at det ikke var en hemmelighet at 
Märtha hadde hemmelige venner.

... at kvinneguiden mener sex 
handler om masker.

... at det mener FrPere også.

... at Spit er et kortspill som tar 5-15 
minutter.

... at posten tar mer enn 5-15 
minutter.
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Biff, bernaise og Dragvoll

Beijing Zoo
Fotograf: Eirik IndergaardKung Fu Panda

RetURaDResse

Under Dusken
Singsakerbakken 2e
7030 trondheim

motsatt retning fra nils og Geir. Jeg og Gunnar er naboer. 
Jeg koker nå.

Vel hjemme. Jeg ber Gunnar vente et par sekunder før 
han går til sitt. Jeg skal bare innom å hente noe, forteller jeg 
han. Han ler og slenger ut en slibrighet om kona mi. Jeg ler.

Ute igjen. Langs armen ligger den gamle hagla til 
bestefar. Gunnar ler ikke lenger. Han er stum. Så skyter 
jeg ham.

Det hele minner meg om en film. av Martin Scorsese? 
Eller var det Coppola? 

Politiet legger meg i håndjern, men jeg bryr meg ikke. 
Det eneste jeg tenker på er denne scenen. Og så slår det 
meg. Jeg ville jo aldri bli ingeniør, jeg. Jeg skulle studere 
filmvitenskap. Det fortalte jeg jo mammaen min...

Underdog

«Så sa jeg det da: Du, hvordan er det med gardi-
nene? Joda, sa hun. Også viste det seg at det ble 
biff med bernaise igjen da, vettu’!»

alle ler. Jeg ler med. Jeg føler ikke at jeg har 
noe valg lenger. Hver jævla fredag møtes vi på 
denne forbanna puben. Og hver gang skal selv-
følgelig Gunnar fortelle om en ny dame han har 
kjørt over (hans egne ord). nils og Geir forguder 
Gunnar. Historiene hans får dem begge til å 
fråde rundt munnen. Men jeg har avslørt ham 
for lenge siden. Gunnar ljuger. Og det verste av 
alt. Vitsene hans har jo faen meg ikke et poeng 
engang! Biff og bernaise!?

Jeg har kjent nils, Geir og Gunnar helt siden 
ingeniørstudiene ved Gløshaugen. Etter uteksa-
minasjon ble vi alle knabbet opp av det samme 

firmaet i alta. Først var jeg glad. Jeg var glad for å være 
ferdig med de tunge studiene og klar for å ta fatt på livet. 

nå, tyve år senere har jeg flere millioner på bank, ei kone, 
og et hus. Uheldigvis er jeg ikke lykkelig. Millionene bruker 
jeg på den lokale puben og kona hater jeg. Vennene mine 
er som nevnt tre idiotiske apekatter. Ikke blir jeg kvitt dem 
heller. alta er ikke akkurat et paradis for nye bekjentskap. 
Også hater jeg jobben min da, men det skjønte du kanskje?

Som du sikkert ser, så er livet mitt forvandlet til verdens 
mest deprimerende kontaktannonse. Jeg er ferdig. Jeg vet 
det. Livet mitt er over. Det finnes ingen utveier lenger. Kun 
løsninger. Jeg må drepe Gunnar.

Vi drar fra puben. nils, Geir og Gunnar er alle dritings. 
Vanligvis ville jeg også vært det, men jeg har vært forsiktig 
denne gangen. Jeg har drukket vann mellom slagene. 
Gunnar forteller en siste vits før jeg og han spaserer i 
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