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

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

SiT må rydde opp
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 retnings-
linjer – retningslinjer som uansett bryter 

husleieloven. Studenter som forsøker å reagere 
på praksisen føler de enten blir møtt med aggres-
sivitet eller fullstendig taushet. 

Verre blir det når SiT forsøker å skyve argu-
mentet om studenters trivsel foran seg i forsvar for 
praksisen. 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 nåvæ-
rende 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 prin-
sipper 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 disku-
teres, og trenger kanskje en nyansering. SiT har 
nå kommet på banen med ønske om innspill fra 
Trondheims studenter på ordningen, og hvordan 
den eventuelt kan reorganiseres. Symptomatisk 
nok måtte en student påpeke at utspillet ikke 
inneholdt informasjon om hvor man kunne gi 
innspill før SiT fikk på plass kontaktinformasjon.  
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Nyhet

Kultur

Reportasje

Sykepleierstudentene 
ved HiST fortviler 
over praksisordningen. 
– Man blir psykisk 
ødelagt, sier student.
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To trivelige trøndere med 
hårnett viser hvordan man 
lager himmelsk sjokolade.

Sammen med KORK fremkalte 
Antony and the Johnsons mange 
tårevåte kinn.
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nom eksamensperioden uten å måtte bruke tid på å 
arbeide ved siden av lange dager på lesesalen. Re-
gjeringen kjenner naturligvis til ønsket om forlen-
get studiestøtte, ettersom NSO har frontet saken i 
mange år, og det burde blitt vedtatt i det øyeblikket 
det ramlet ut av en nedtrykt students munn.

Man kan ikke forvente at studentene skal være 
flinkere til å spare penger fra tidligere måneder for 
å komme seg gjennom juni. Når man bor i en by der 
man betaler rundt 4000 kroner bare for å leie hybel, 
skal kunne reise hjem minst én gang i semesteret, 
spise næringsrik mat, kjøpe dyre pensumbøker og 
ha mulighet til å ha et normalt sosialt liv, er det ikke 
mye igjen av de 9000 kronene i måneden til å putte i 
madrassen. Ja, studenter kan klare seg med litt min-
dre penger enn den gjengse heltidsarbeider, men 
hvor går grensen? 

Selvfølgelig bør studenter også jobbe litt om som-
meren og legge opp penger de kan bruke i løpet av 
semestrene, men det er ingen andre som forventes 

å jobbe tolv måneder i året. Alle trenger ferie, men 
ikke bare ferien er viktig – studenter må ha en livs-
kvalitet bedre enn det absolutte minimum. Det er 
ikke mulig å leve på bunnskrapt budsjett i fem år 
mens man spiser tunfisk med vannkokerkokte pasta-
skruer på lesesalen og fyller putetrekket med toalett-
papir. Det må være mulig å være heltidsstudent om 
man har lyst til å satse alt på studiene. Det er mange 
studenter som ikke har tid til å jobbe ved siden av 
studiene om de skal oppnå ambisjonene sine, men 
som må ta seg jobb uansett.

I tillegg til at studiestøtten ikke utvides utover ti 
måneder, økes totalbeløpet vi får neste år kun med 
1,9 prosent. I fjor var økningen i konsumprisindek-
sen, som viser utviklingen i prisen på varer, på 2,6 
prosent. Det betyr at studentene får enda litt min-
dre å rutte med til neste år. Slik har det blitt etter 
hvert nye statsbudsjett de siste årene. At studiestøt-
ten ikke engang økes i takt med økningen i konsum-
prisindeksen er et ganske tydelig signal på hvordan 
studentene prioriteres av staten. 

Jeg skulle gjerne sett undersøkelsen som viser 
at studentene har mer enn nok gryn og grunker, og 
at det ikke spiller noen rolle om man trekker ut et 
par sedler av lommebøkene til de unge og håpefulle. 
Med mindre regjeringen har ansatt en halvfull sjø-
mann til å gjøre beregningene, vedder jeg min stu-
denterdusk på at den undersøkelsen ikke finnes. 

Nok et statsbudsjett er lagt frem, og nok en gang 
tappes studentene for penger. Statens institutt for 
forbruksforskning (SIFO), som setter opp standard-
budsjetter for hva folk trenger for å klare seg gjen-
nom hverdagen, mener at 7500 kroner i måneden 
uten boligutgifter er et minimum for hva en person 
i tyveårene bør ha å leve for. Med et månedlig lån 
og stipend på 9000 kroner, har en student dermed 
1500 kroner igjen til å finne seg en trivelig bøtte å 
sove i. 

Norsk studentorganisasjon (NSO) og dens for-
gjengere har siden 2005 kjempet for at studielånpe-
rioden hvert år skal være elleve måneder, og ikke ti 
måneder slik som i dag. Ønsket er svært berettiget. 
Mange studenter har sine siste eksamener rundt 20. 
juni, men får likevel verken lån eller stipend i juni. 
Det er ingen tvil om at dagens studielån kun er be-
regnet for å så vidt puffe deg gjennom ti av årets 
elleve studiemåneder. 

Studenter bør få nok penger til å klare seg gjen-

Enda mindre næring
Regjeringen rapper matpakken din igjen.

Det må være mulig å være heltids-
student om man har lyst til å satse 

alt på studiene.

Tharald Giæver
Journalist

kOMMeNTAR

Nyhet 3



Nyapning av Strossa
Til UKA-11 ble Strossa gitt en fullstendig overhaling, og har på mange måter blitt slått sammen med Lyche som et komplett 
utested for drinkglade studenter. De to lokalene har blitt knyttet direkte sammen med et splitter nytt trappeløp, som lar deg 
vandre fritt mellom Lyches roligere lounge-atmosfære og de mer dansbare klubbforholdene i Strossa 
– uten at du må tømme drinken din på veien.

Vi feirer vårt nye konsept med en offisiell åpningsfest fredag 4. november med hyggelige priser på både mat og drikke.

o
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Velferdspenger til smøring
Velferdstinget (VT) skal bruke 180 000 kroner på skiboder 
ved idrettsbygget på Dragvoll. Det skal settes opp to boder, 
en smørebod og et skilager. 
Leder Ola Magnusson Rydje i VT (bilde) forteller at 
skigruppa til NTNUI skal drive vedlikehold av bodene, 
som skal være klare før vinteren.

– Dette er en billig måte å legge til rette for å få studenter 
ut av de kapasitetssprengte idrettsbyggene og ut i marka, 
sier Rydje.
Pengene til byggene kommer av at VT stilte som garantist 
for 470 000 kroner i ekstrabidrag til SiTs studentbarnehager. 
ettersom kommunen valgte å bevilge penger til barneha-
gene, kunne VT disponere sine garantipenger fritt.

Pengene som ikke går til skibod skal gå til kulturutvalget, 
som gir penger til studentorganisasjonene.

 
hendt:

UD FOR

25 åR SIDeN
UKA betyr 
noe helt 
spesielt for 
oss Trond-
heim-
studenter. 
UKA er 
revy, sang 
og musikk, 

dans, mat, fest, radio, omvis-
ning, jobbing og svette, UKEtog 
og tusen andre ting. Alle 
studenter i byen har, eller vil 
ganske snart få, et eget forhold 
til UKA. Som de fleste andre 
har UKA to foreldre. Disse var 
Gjøglerånd og Pengemangel. 
Begge var like nødvendige for å 
få barnet til verden.

75 åR SIDeN
Jeg mener 
at teaterle-
delsen ved 
næste Uke 
bør ha litt 
alvor med 
i revyen. 
Men da må 
man vite 

på forhånd hvordan det skal 
gjøres. Det har man hittil ikke 
visst, og derfor har også alle 
slike forsøk hittil vært sørgelig 
mislykket. Nu, derimot, begyn-
ner vi å forstå hvordan det kan 
gjøres.

10 åR SIDeN
– Er de frie 
fagene (ved 
Dragvoll) 
attraktive 
for næring-
slivet?

– Ikke 
ennå. Men 
på forrige 

karrieredag stilte mer enn 
tjue bedrifter, og flere holdt 
bedriftspresentasjoner, sier 
Jordet. Firma som Accenture og 
Geelmuyden Kiese. 

– Men det er jo mye vikar-
byrå og sånt som kommer, da, 
sier Næss, og henger opp den 
håndskrevne plakaten.

«Vi synes staten må satse mer på å informere om at tobakk er et 
helsefarlig og avhengighetsdannende produkt.»

Kommunikasjonsdirektør Nordan Helland i Marlboro-produsenten Philip Morris Norge ønsker å bidra økonomisk til statens 
holdningskampanje mot røyk, men vil samtidig gjøre tobakk mer synlig i butikkene.

Ny Quak!-sjef
I slutten av september ble lederen for neste års utgave av 
fadderforening Quak! valgt av Studentparlamentet ved HiST. 
Den nye sjefsanden er sykepleierstudenten Nina Raaness. 
Hun tror det blir spennende å koordinere fadderordningen 
for 3500 nye studenter ved både høyskolen, Dronning Mauds 
Minnes Høgskole og Norges kreative Fagskole.

Raaness forteller at hun måtte gå noen runder med seg 
selv før hun valgte å stille til valg som leder.

– Man må gå inn hundre prosent dersom man skal være 
Quak!-sjef, sier hun.

Quak! har i flere år vært plaget av dårlig økonomi, men 
årets utgave ser ut til å gå i pluss. Raaness akter å fortsette 
den trenden.

– For å unngå røde tall vil jeg la være å satse på noe kjem-
pestort, og heller ha økonomisk sikkerhet, sier den nyvalgte 
lederen.

Vant over NTNU
enkene etter to menn som døde etter å ha blitt utsatt for 
kreftfremkallende stoffer ved NTNUs laboratorier i den 
såkalte Rosenborg-saken, har vunnet i retten over NTNU, 
som er represententer av staten. Oslo tingrett gir de to 
enkene i overkant av én million kroner hver, i tillegg til 
at barna til den ene avdøde vil få i underkant av 400 000 
kroner, melder Universitetsavisa.

- Dette er en stor seier ikke bare for de to Rosenborg-
enkene, men også for de andre som har fått sine erstatninger 
gjennom forlik med staten, sier Steinar Winther-Christensen, 
enkenes advokat til avisen.

Han har en annen klient som fortsatt er under behand-
ling, og denne klienten vurderer også å gå til sak mot 
universitetet og staten.

Regjeringsadvokat kine e. Steinsvik vil ikke kommen-
tere om staten har planer om å anke kjennelsen.

20...
av 25 ganger har Norge sagt nei til å bidra 

med soldater til FN-operasjoner siden 2006.

Juksestudenter
NTNU og HiST har til sammen behandlet 33 fuskesaker 
hittil i år, melder Adressa.no.

De fleste av tilfellene har blitt avdekket ved HiST, hvor 23 
saker har blitt behandlet. Av disse har 22 tilfeller fått konse-
kvenser for studentene som har blitt avslørt. konsekvensene 
av jukset går fra annullering av eksamensbesvarelsen til 
utstengelse fra høyskolen.

Ved NTNU har de hittil i år fått inn ti klagesaker.
– Ulovlige hjelpemidler og stoff hentet fra internett eller 

andres oppgaver uten kildehenvisning er de mest vanlige 
metodene, sier juridisk rådgiver Anne Marie Snekvik ved 
Studieavdelingen ved NTNU til Adressa.no

Dette har 

«En mastEr signalisErEr
stor intErEssE for Et
fagfElt, noE vi vErdsEttEr
høyt»
Kristine Høegh-Omdal – norgEs Bank

les mer om hvilket av våre 8 masterstudier 
som passer deg på  www.bi.no/msc

TYNGDEN DU TRENGER

Nærmer seg ny studentby
Våren 2014 vil seks syv-etasjes studentblokker stå klare 
ved Lerkendal stadion. Byggene vil huse til sammen 612 
studenter, og leien vil ligge på cirka 4500 kroner per hybel. 
I samarbeid med tomteeier Skansa vil SiT ta en endelig 
beslutning om hvorvidt de skal realisere byggingen mot 
slutten av året. Prosjektutvikler Arild eriksen forsikrer at 
det vil bli bygget på tross av få bevilgninger fra regjeringen 
i neste års statsbudsjett.

– Det skal svært mye til for at dette ikke blir realisert. 
Vi har allerede fått tilskudd fra kunnskapsdepartementet i 
fjorårets budsjett. Sannsynligvis står fire av seks høyblokker 
klare allerede høsten 2013, sier han.

Foto: Christina Undrum Andersen
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– Skal ikke være kasteballer 
Studentparlamentet krever at HiST og praksisinstitusjonene skal dekke 
utgiftene til studenter i praksis. Rektor ved HiST ønsker å finne en løsning.

ikke være kasteballer mellom insti-
tusjoner, sier han. 

Studenter skal ikke lide
Leder Nils Magne killingberg i 
Studentparlementet ved HiST me-
ner det er svært problematisk at 
studenter ikke får praksis som er 
relevant for deres studieretning. 
Han mener situasjonen er verst for 
studentene som må dra langt bort 
fra Trondheim for å gjennomføre 
praksis. 

– Reise- og boutgifter bør bli 
dekket av HiST og praksisplassen. 
Det er helt feil at studenter får økte 
kostander av praksis, mener han. 

killingberg mener det er van-
skelig å gjøre en vurdering av hva 
som anses som jevnlig oppfølging 
fra høgskolen sin side, men er opp-

tatt av at rammeplanen må bli 
fulgt. 

– Dersom det skulle vise seg at 
oppfølgingen ikke er god nok er 
det noe vi må ta tak i, sier han.

Vil sikre nok praksisplasser
kommunikasjonsrådgiver Ajfer 
Huejin i kunnskapsdepartemen-
tet innrømmer at svakheter ved 
dagens praksisordning gir utfor-
dringer for både utdanningsinsti-
tusjonene og yrkesfeltet. 
– kunnskapsdepartementet arbei-
der med en stortingsmelding om 
kompetanse for velferdstjenestene. 
Rammebetingelsene for praksis-
studiene skal gjennomgås, og for-
slag for å heve kvaliteten og sikre 
tilstrekkelig tilgang på praksisplas-
ser vil bli vurdert, sier han. UD

Rektor Trond Michael Andersen 
ved HiST sier at praksiskabalen er 
utfordrende for høgskolen å løse, 
men er hevder at det ikke skal gå 
ut over studiekvaliteten. 

– Praksis er en veldig viktig del 
av utdanningen til studentene. Det 
er den beste måten de kan lære om 
hvordan faget fungerer, hevder 
han. 

Andersen tar kritikken fra stu-
dentene svært alvorlig, og mener 
at studentene ikke bør bli økono-
misk skadelidende av å ha praksis 
i distriktene med eventuell dobbel 
husleie.

– Det må finnes en løsning på 
dette. Vi må ta kontakt med kom-
munene som tar i mot studenter 
for å finne en hybelløsning. Stu-
dentene er vårt ansvar, og skal 

kOMMeNTAR

Karolina 
Gjelland Lid
Journalist

Teori er ein ting, realiteten er noko 
heilt anna. Difor har ein praksis-
ordninga. At sjukepleiarstudentar 
opplevar manglande oppfylgjing i 
praksisperioden er eit alarmerande 
sjukdomsteikn. 

Å ta symptoma på alvor må vere 
første skritt mot betring. HiST må 
lytte til studentane når dei seier 
at praksisplassane ikkje held mål. 
Studentar som ikkje får oppfylgjinga 
dei har krav på risikerer å ta med seg 
sjukdomssymptoma ut i arbeids-
livet etter fullført utdanning. Som 
Myklebustad påpeiker er det ein fare 
for at studentar består praksisen 
av den enkle grunn at det ikkje er 
fagpersonar tilstades som kan obser-
vere kva dei faktisk kan, og korleis dei 
behandlar pasientar. Om eg vert sjuk 
ynskjer eg at kvalifisert personell skal 
behandle meg.

Ein skal ikkje legge all skyld på 
HiST. For om ein ser heile sjuk-
domsbiletet under eitt kan ein 
spore symptoma vidare oppover i 
systemet. Som Molvær påpeikar er 
det Kunnskapsdepartementet som 
pressar på for å oppretta nye studie-
plassar. At regjeringa ser trongen for 
sjukepleiarar i framtida er positivt, 
men ein kan ikkje berre fokusere på 
kor mange sjukepleiarar ein pressar 
ut. Ein plass går grensa mellom kvali-
tetet og kvantitet.

Praksisplassar må kunne tilby rele-
vant erfaring og kunnskap. At ikkje 
alle kan få praksis i byane seier seg 
sjølv, til det er det ikkje nok plassar. 
Det er heller inga automatikk i at 
distrikta har dårlegare kompetanse, 
tvert om. Men det kan ikkje vere sånn 
at studentane skal betale for at dei 
er mange. Dei som lyt pendle eller 
leige ein ekstra hybel under praksis-
perioden må få det dekka økonomisk. 
Ikkje delvis, men fullstendig. 

Behandlinga av symptoma kan 
ikkje vere einsidig. Det er håplaust 
å tru at det finnes ei enkelt løysing. 
Ein god og open dialog mellom 
studentar, HiST og praksisplassane er 
naudsynt. Deretter lyt staten komme 
inn å dekke det heile på blå resept. 
Studentar som lyt reise langt vekk frå 
studieplassen må få dekt tileggsutgif-
tene. Eigenandelen må vere HiST, og 
ikkje studentane sitt ansvar.

Kor lenge symptoma har vedvart 
vil ha betyding for kor snart ein kan 
friskmelde praksisordninga. Det som 
bør vere klart er at dess snarare ein 
tek problema på alvor, dess snarare 
kan ein komme fram til ei løysing. 
Poenget med praksisordninga må 
vere at ein skal setje teori ut i praksis, 
men ikkje på kostnad av pasientar 
eller studentane sjølve.

Praksis med 
pustevanskar
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– Jeg gråt i to måneder
Praksiskaoset ved Høg-
skolen i Sør-Trøndelag 
fører til enorm frustrasjon 
blant studentene. Mangel 
på relevant praksisplass 
og lite oppfølging fra høg-
skolen har blitt en del av 
deres hverdag.

ser uten fast ansatte sykepleiere, men 
hevder at veilederne der har nok kom-
petanse til å følge studentene. 

– Hvis studentene opplever å bli 
overlatt til seg selv store deler av tiden 
er dette uavhengig av praksisveileders 
kompetanse, og selvfølgelig ikke ak-
septabelt, sier hun.

Tveit mener studenter som opple-
ver dårlige forhold under praksis må 
ta kontakt med sin praksislærer som 
vil ta det videre til studieledelsen. 
Hun mener ASP tar slike innspill fra 
studentene svært alvorlig. 

– Slike saker har blitt tatt opp med 
studiestedene når de har blitt kjent. Vi 
har også fra høgskolens side gått inn 
på tiltak i samarbeid med enkeltste-
det, sier hun. 

Tveit kjenner seg ikke igjen i på-
standene om dårlig oppfølging av stu-
dentene fra høgskolen, og peker på en 
studiekvalitetsundersøkelse som ble 
gjennomført i vår. 

– Her rapporterer studentene at 
de er godt fornøyd med måten de blir 
fulgt opp av praksislærer på, sier hun. 
UD

For to uker siden gikk flere lærerstu-
denter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 
(HiST) ut med klager om en trøblete 
og problemfylt praksisordning. Også 
på sykepleierutdanningen opplever 
studentene problemer med praksis-
ordningen.

Sykepleierstudent Martine Schjøl-
berg hadde i fjor praksis på Saupstad 
helsehus. Hun og medstudentene 
hadde hørt at praksisstudenter hadde 
hatt negative opplevelser der, men 
hun gikk likevel inn med en positiv 
innstilling. 

– Veilederen vår var den eneste 
sykepleieren på avdelingen, og hun 
var veldig bra. Men den første dagen 
skulle hun i et møte og da ble vi alene 
med hjelpepleierne. De mente at vi 
ikke hadde noe på avdelingen å gjøre, 
og de kastet oss regelrett ut, sier hun. 

Gråt etter praksis
Schjølberg opplevde flere kritikkver-
dige forhold under praksisen og be-
skriver perioden som tøff. 

– På møter snakket hjelpepleierne 
gjerne over hodene våre og nektet å 
snakke til oss. Du blir ganske psykisk 
ødelagt av å ha det så ille på jobb at du 
kommer hjem og gråter i to måneder. 
Nå skal jeg snart ut i praksis på et nytt 
sted og er redd for å oppleve noe lig-
nende igjen, sier hun. 

Hun kjenner også flere som har 
vært i praksis i kommuner utenfor 
Trondheim. Der måtte studentene bo 
under svært varierende forhold. 

– Noen har vært tvunget til å sove 
på en madrass på avdelingslederens 
kontor, mens andre har bodd på et 
rom på avdelingen, sier hun. 

Følger ikke rammeplanen
Nestleder Ane kvasnes Molvær i Stu-
dentutvalget (SU) for Avdeling for 

Sykepleierutdanning (ASP) ved HiST 
mener dagens ordning er svært kri-
tikkverdig og at den går ut over kva-
liteten på praksisen. Molvær trekker 
blant annet frem at sykepleierstuden-
ter opplever å komme til praksisplas-
ser som ikke har fast ansatte sykeplei-
ere, og at mange må stå helt på egne 
bein i praksisperioden. 

I rammeplanen for sykepleierut-
danningen heter det at studentene 
skal følges opp jevnlig av lærestedet. 
Ifølge Sykepleierforbundet skal dette 
skje en gang i uken.

– Flere studenter ser sin praksislæ-
rer bare tre timer i løpet av en prak-
sisperiode på nesten to måneder, sier 
hun.

Molvær er også kritisk til at en be-
tydelig andel av studentene må langt 
ut i distriktene for å få praksisplass.

– Dette medfører at studentene en-
ten må pendle mellom Trondheim og 
praksisstedet eller leie en ekstra hybel 
i det aktuelle tidsrommet. De ekstra 
konstnadene blir bare delvis dekket 
av HiST, og studentene får ingen hjelp 
i hybeljakten, sier hun. 

Ikke nok plasser
Hun har liten forståelse for at høg-
skolen fortsetter å bruke praksisplas-
ser som har fått kritikk av studentene 
uten å sørge for forbedringer. Hun 
mener det er viktig å luke vekk de 
praksisplassene som ikke holder mål 
ved å gjennomføre kontinuerlige vur-
deringer. Hun tror deler av problemet 
ligger i at kunnskapsdepartementet 
presser HiST.

– kunnskapsdepartementet påleg-
ger HiST å ta opp flere studenter enn 
de har kapasitet til. Det finnes rett og 
slett ikke nok praksisplasser til alle, 
sier hun. 

Sykepleierstudent og tidligere til-
litsvalgt Sunniva Myklebostad ved SU 
mener praksisordningen i dag er un-
der enhver kritikk. Hun har opplevd 
mange frusterte studenter. Myklebo-
stad peker i likhet med Molvær på 
svært dårlig oppfølging fra høgskolen. 

– Det er ingen tvil om at HiST ikke 
følger rammeplanen, sier hun. 

Myklebostad mener det blir van-
skelig for studenten å si fra om dårlige 
forhold når faglærer ikke følger opp 
studentene i henhold til rammeplanen 
for utdanningen.

Hun frykter at en konsekvens av 
den dårlige oppfølgingen kan være at 
studenter som ikke burde bestå prak-
sisen likevel gjør det. 

Kjenner seg ikke igjen
Dekan Anne Tveit ved ASP innrøm-
mer at høgskolen bruker praksisplas-

GRUER SEG: Sykepleierstudent Martine Schjølberg skal snart ut i en ny praksisperiode. Hun frykter at opplevelsen skal bli like negativ som da hun var ute i praksis sist. 

TeKST:  Eivind Digranes og Marte Voll
 eidig@underdusken.no
 mvoll@underdusken.no
FOTO:  Helene Mariussen
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Tillitsvalgte ved sykepleierutdanningen ved HiST er svært kritiske til 
høgskolens praksisordning.

De mener høgskolen bryter rammeplanen for sykepleierutdanningen, og 
peker på dårlig oppfølging av studenter i praksis.

Høgskolen får også kritikk for å sende studenter til praksissteder som har 
fått dårlig tilbakemelding av studenter.

Flere studenter må også reise til andre kommuner for å ha praksis og får 
lite økonomisk støtte av høgskolen for å finanisere bosted.

Praksis

DeTTe eR SAkeN:N



Bygninger er laget 
av mennesker

www.skanska.no

Det er menneskene som jobber  
i Skanska som er vår viktigste  
ressurs. Nå trenger vi flere ansatte. 
Kanskje nettopp du har det vi  
ser etter?

Dersom du er student eller  
nyutdannet og ønsker å begynne 
i Skanska i 2012, så søker du på 
vårt Young Professionals Program. 
Dette programmet har vi etablert 
for å sikre at overgangen fra 
studier til arbeidsliv blir så god som 
mulig. Vi åpner opp for søknader i 
september 2011.

Les mer om dine 
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Frank Aarebrot saknar 
satsing på heiltids- 
studenten i neste års 
statsbudsjett

sane som vart skapt i 2009 og 2011. 
Det betyr ei auke i studentmassen for 
dei fleste institusjonane. 
– Det er viktig at kvaliteten ikkje vert 
erstatta med kvantitet i høgare utdan-
ning. Slik stoda er i dag er kapasiteten 
hjå mange av dei største utdanningsin-
stitusjonane sprengt. Då tenkjer eg på 
universiteta i Oslo, Bergen og Trond-
heim, og ikkje høgskulane. Før ein 
kan utvide studentmassen ytterligare 
må ein få på plass fleire forelesarar og 
større areal. Viss ikkje er det fare for at 
ein ikkje får utbytte av utdanninga ein 
tek, seier Aarebrot.

– Rektorane må ta ansvar
I det store og heile synest han at utdan-
ningsinstitusjonane kom forholdsvis 
godt ut i årets statsbudsjett.
– No vil det vere opp til rektorane og 
kvar enkelt institusjon å nytte pengane 
på best mogleg måte, og klage om dei 
meiner det er for lite, seier han.
Det har vore førehansvarsla at neste 
års budsjett ville vere stramt. Aarebrot 
meiner det er vanskeleg å plukke ut 
klare budsjettvinnarar.
– Det eg reagerer mest på er ein man-
glande profil og ein visjon for kva dei 
vil utrette. Satsinga på framtida er til 
dømes alt for svak. Samstundes kan 
ein ikkje kalle budsjettfordelinga til 
forsking og høgare utdanning eit kvi-
leskjær, då ein tross alt får meir enn i 
fjor, seier han. UD

Venstres leiar Trine Skei Grande mei-
ner studentane er neste års budsjetta-
parar. Auka i studiestøtta er minimal, 
studentane får framleis ikkje støtte 
i elleve månadar og det vert ikkje 
oppretta nye studieplassar. Professor 
Frank Aarebrot ved Universitetet i 
Bergen er likevel ikkje einig i påstan-
den til Skei Grande.
– å skilje ut studentane som taparar 
vert feil. Budsjettet er veldig stramt 
over heile linja, utan klare taparar. 
At det er rom for store utbetringar for 
studentar er samstundes inga løyn-
dom, seier han.

– Laber satsing
Leiar Ola Magnussen Rydje for Vel-
ferdstinget kallar auka i studiestøtta 
eit løftebrot frå regjeringa. 
– eg er ekstremt skuffa, dette er ei la-
ber satsing på heiltidsstudenten, seier 
han.
Auka i studiestøtta var på 1,9 prosent, 

gens studentar får berre støtte i ti. Det 
seier seg sjølv at ein heiltidsstudent 
ikkje nyttar to samanhengande måna-
dar til ferie og fritid. ein forventar at 
studentane skal nytte ein sjettedel av 
året til å arbeide, og då er me langt 
unna ein realitet med heiltidsstuden-
tar, seier han.

Kvalitet framfor kvantitet
Regjeringa løyver ikkje pengar til nye 
studieplassar i 2012, men legg opp til 
ei vidareføring av dei nye studentplas-

noko som tilsvarar 172 kroner i må-
naden. Aarebrot vart ikkje overraska 
over at aukinga ikkje er høgare.
– Budsjettet skapar ikkje rom for store 
sosiale eksperiment, som til dømes 
elleve månedars studiestøtte. Slik si-
tuasjonen er i dag legg ein opp til at 
studentane lyt jobbe for å klare seg, 
seier han. 
Aarebrot er einig i at heiltidsstuden-
ten bør komme tilbake. Vegen dit kan 
derimot synast lang.
– eit år består av tolv månadar, og da-

TeKST:  Karolina Gjelland Lid
 Linn Blumenthal
FOTO:  Christina Undrum Andersen

STATSBUDSJeTTeT

Studiestøtta aukar med 1,9 prosent, som betyr 172 kroner meir i månaden. 
Til samanlikning ventar regjeringa ei lønnsauke på fire prosent for vanlege 
arbeidstakarar.

Elleve månadars studiestøtte kom ikkje med på neste års budsjett.

Det er løyva 242 millionar kroner til byggjing av omlag tusen nye student-
bustadar over heile landet. Kristiansand vil bli vektlagt i fordelinga.

NTNU får to millionar til å byrje planlegging av nytt bygg på Dragvoll. 
Det vart ikkje løyva byggjemidlar til nokon av campusane elles i 
Trondheim.

Regjeringa har satt av 240 millionar kroner til å vidareføre studieplassane 
som vart oppretta i 2009 og 2011. Utdanningsinstitusjonane i Trondheim 
får 37,1 millionar av den potten.

NTNU får 3514 millionar kroner, som er 213 millionar meir enn i fjor. 

HiST får 723 millionar kroner, ei auke på 51 millionar kroner.

DMMH får 99,3 millionar kroner, ei auke på 10,4 millionar kroner frå forrige 
budsjett.

Statsbudsjettet

FAkTA OM:N

- Ikkje rom for  
sosiale eksperiment
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Studentsamskipnaden
i Trondheim har tatt 
seg betalt for vasking 
de ikke har utført. Nå 
vil de gi pengene tilbake.

Legger seg flate
etakerne som har fått urettmessige 
gebyrer.

Hovedsaklig utflyttere
Boligdirektøren forklarer at uregel-
messighetene i all hovedsak gjelder 
tilfeller hvor leietakere har flyttet ut 
av et kollektiv.

– Når vi har vært på inspeksjon 
etter utflyttingen har vi avdekket 
manglende renhold av fellesarealet, 
og vi har så trukket tusen kroner av 
depositumet til den som flyttet ut. Før 
vi så har rukket å gjøre rent, har de 
gjenværende medbeboerne foretatt 
rengjøringen, sier Bostad.

– Unntakstilfelle
Student åsmund Ueland er fornøyd 
med at situasjonen har løst seg for 
ham.

– Jeg har nå fått pengene tilbake-
betalt. SiT ringte meg for noen dager 
siden og forklarte at tilfellet mitt var 
et unntak, sier han.

Han påpeker imidlertid at det ikke 
er grunn til å tro at noe ville skjedd 
om ikke han hadde stått frem med sin 
sak. UD

kere uten at de selv kan dokumentere 
at de har vasket.

– I noen av tilfellene har vi nok 
gjort rent, men vi mangler altså doku-
mentasjon på dette. Her må vi la tvi-
len komme beboerne til gode, og vi vil 
derfor betale tilbake pengene til alle 
det gjelder, sier Bostad.

De vil nå ta kontakt med alle lei-

etter at debatten om Studentsamskip-
naden i Trondheim (SiT) sine vaske-
gebyr i studentboligene blåste opp, 
har det også kommet fram at SiT har 
krevd betaling fra leietakere for ren-
hold samskipnaden ikke har utført.

 I forrige utgave av Under Dusken 
sto tidligere leietaker åsmund Ue-
land fram og fortalte at han var blitt 
utsatt for denne praksisen. Nå legger 
SiT seg flate, og innrømmer at de ikke 
hadde rett til å kreve tusen kroner fra 
Ueland.

– Det er sterkt beklagelig at vi har 

ilagt gebyrer, og så latt være å gjøre 
rent, sier direktør Terje Bostad ved 
SiT Bolig.

Flere tilfeller
I lys av Uelands sak har SiT gått gjen-
nom samtlige saker fra 2011 hvor de 
har sendt ut slike gebyrer, og avdekket 
23 tilfeller hvor de har fakturert leieta-

TeKST:  Anders Havdal Tangenes
 atang@underdusken.no
FOTO:  Eirik Indergaard
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KNUSENDE DOM: Ifølge Forbrukerrådet må SiT stanse praksisen med vaskegebyr i studentboligene. (Arkivfoto: Christina Undrum Andersen)

Forbrukerrådet slår fast 
at Studentsamskipnaden 
i Trondheim bryter loven. 
Nå vil de undersøke om 
det finnes andre student-
samskipnader som også 
fører en ulovlig praksis.

Gebyrene er ulovlige
holdsgebyret på fellesarealer i sam-
menheng med utflytting som avvikles.

Den store oppmerksomheten rundt 
saken har ført til at Forbrukerrådet nå 
også går inn for å undersøke praksisen 
ved andre læresteder i Norge. Region-
direktørene ved de ni andre kontorene 
til Forbrukerrådet skal nå undersøke 
praksisen ved sine læresteder, og der-
som man finner lignende ordninger vil 
det bli tatt opp. UD

I september slo Under Dusken opp at 
Studentsamskipnaden i Trondheim 
(SiT) bryter husleieloven når de gir 
leietakerne sine tusen kroner i gebyr 
for manglende renhold. SiT svarte 
med å be Forbrukerrådet gjøre en 
gjennomgang av regelverket for å 
avgjøre om det er lovstridig. Forrige 
uke kom dommen fra Forbrukerrå-
det: Praksisen er i strid med huslei-
eloven. 

Bryter reglene
I et brev til SiT skriver Forbruker-

med leietakere som føler seg urettfer-
dig behandlet.

– Vi vil få den på plass så fort som 
mulig, men samtidig må vi gjøre det 
riktig. Vi må ha en god prosess for å få 
en ordning som er god både for oss og 
beboerne, har Foss Heggem uttalt til 
Underdusken.no.Bjørnar kvernevik 
er en av mange leietakere som har fått 
det omstridte renholdsgebyret. 

– Nå vil jeg påminne SiT om geby-
ret jeg måtte betale, sier han. 

Også Håvard Bergo fikk gebyret, 
men valgte å ikke betale. Han er for-
nøyd med Forbrukerrådets vurdering 
av praksisen.

– konklusjonen fra Forbrukerrå-
det kom ikke som en overraskelse. Det 
var åpenbart at SiT brøt reglene, sier 
Bergo. 

Nærmere vurdering
Leder Ola Magnussen Rydje i Vel-
ferdstinget (VT) er lettet over Forbru-
kerrådets dom. 

– Vi ønsker en renholdsordning 
som ivaretar leietakernes interesser, 
og håper at VT vil bli inkludert i pro-
sessen med å utvikle en ny ordning, 
sier Rydje.

I første omgang er det kun ren-

rådet: «Vår konklusjon er i utgangs-
punktet at deres praksis er i strid 
med husleieloven. Det er åpenbart at 
det ikke kan kreves et fast gebyr på 
grunn av manglende renhold i tillegg 
til månedlig leiebeløp». 

Forbrukerrådet reagerer på SiTs 
bruk av kollektiv avstraffing:

- Ikke bare er dette gebyret ulov-
lig, men det er også urimelig for de 
som gjør sin del av avtalen når det 
gjelder å holde fellesområdene rene, 
sier regiondirektør Roger Helde ved 
Forbrukerrådet i en pressemelding.

SiT har ennå ikke gjort en vur-
dering av Forbrukerrådets tilbake-
melding, men boligdirektør Terje 
Bostad i SiT har tidligere skrevet på 
Under Duskens internettforum at 
tilbakemeldingen kommer til å ha 
konsekvenser for hvordan SiT skal 
forholde seg til lovverket.

– Dersom det blir klart at vi bry-
ter loven, vil vi endre vår praksis på 
dette området, skrev han da.

Dialog med leietakerne
konsernstyreleder Gunhild Foss 
Heggem i SiT har uttalt at dersom 
ordningen deres skulle vise seg å bry-
te husleieloven, ville de gå i dialog 

TeKST:  Hanne Christin Våge
 hacva@underdusken.no
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SiT har lenge drevet en praksis der 
leietakere har mottatt et gebyr på 
tusen kroner for det SiT mener er 
manglende renhold.

I flere av tilfellene har leietakere 
mottatt gebyr uten advarsel, og uten 
mulighet til å utbedre forholdene selv.

Forbrukerrådet konkluderer med 
at praksisen per i dag er i strid med 
husleieloven.

SiT har nå besluttet å endre 
ordningen. 

Forbrukerrådet skal undersøke 
praksisen ved andre læresteder, og vil 
ta det opp dersom de finner lignende 
ordninger.

DeTTe eR SAkeN:N

TILBAKEBETALT: Åsmund Ueland har fått pengene tilbake fra SiT.
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Historisk toalettbesøk
Hvorfor ikke tenke litt annerledes når du velger tema for masteroppgaven? 

Melissa Rudi ble nominert til en pris for å skrive om et pissoar.

TEKST: Ida Nord Holmer  Illustrasjon: Åshild Mikalsen egelid

Ikke bare glansbildet
Rudi tok også for seg selve ideen med å 
frede bestemte objekter.

Rudi skrev i vår en analyse av et pis-
soar i Oslo, og ble med det nominert 
til prisen for fjorårets beste masteropp-
gave ved Det humanistiske fakultet 
ved NTNU.
I anledning kulturminneåret 2009 ble 
et pissoar i Stensparken i hovedstaden 
fredet av Riksantikvaren. Det ble ut-
gangspunktet for avhandlingen til den 
ferdigutdannede studenten ved Insti-
tutt for historie og klassiske fag. 

– Jeg var nysgjerrig på praksisen og 
tankene som ligger til grunn for hvor-
for man fredet et pissoar. Mange spurte 
seg hvorfor man i alle dager ønsket å 
bevare dette stygge objektet. Jeg var 
opptatt av å se det som er vanskelig å 
forstå, sier Rudi.

erotisk møtested
I avhandlingen tok hun for seg tre as-
pekter ved pissoaret – arkitekturen, 
sanitærhistorien og norsk homofilipo-
litikk.
 At et fredet urinal kan fortelle om sa-
nitærhistorie er muligens lettere å for-
stå enn hvilken rolle det har spilt i den 
homopolitiske utviklingen.

– Pissoaret symboliserer et aspekt 
ved homofilipolitikken som vi ikke er 
så stolte av, hevder Rudi.

På 70-tallet var det fortsatt ulovlig 
å være homofil i Norge. Pissoaret ble 
mange et erotisk møtested, til tross for 
at den var designet nettopp ha kontroll 
med såkalt «lyssky virksomhet».

 – At Riksantikvaren godkjente pis-
soaret som et kulturminnesmerke gjør 

det politiske aspektet ekstra tydelig. Det 
viser hvordan samfunnet har endret sy-
net på homofilie, sier hun. 

– Det er i seg selv et fascinerende 
fenomen. Det handler om mennes-
kers forhold til materielle ting, sier 
hun.

Historisk sett skulle et kulturmin-
ne representere den nasjonalroman-
tiske bygdekulturen. I senere tid har 
man imidlertid fått et bredere per-
spektiv på hva som er verneverdig. 

– Tradisjonelt skulle et frednings-
objekt ha en estetisk verdi, samtidig 
som det skulle formidle en historie. 
I dag trenger ikke fredete objekter 
nødvendigvis å være estetisk vakre, 
forteller Rudi.

Likevel tror hun den allmenne 
befolkningen ristet litt på hodet da et 
pissoar ble fredet.

– I mediene ble det omtalt som 
merkelig og kontroversielt. Jeg har 
snakket med flere som synes det er 
tullete å frede et pissoar. Likevel er 
fredningsobjekter viktige, da det sier 
noe om hvem vi er som nasjon. Det 
skal ikke bare være glansbildet, sier 
hun.

– Tenk annerledes
Rudi vant ikke kåringen av årets 
beste masteravhandling, men hun 
viste at det er mange muligheter for 
hva man kan skrive om. Selv tror hun 
ikke at det finnes noen grense for 
hvilket tema man kan velge.

– Jeg tror det lønner seg å tenke 
litt annerledes. Dessuten er det spen-
nende å fordype seg i noe som ikke er 
tenkt gjennom fra før, sier hun. UD

Lykkebørs på Twitter
Ved å følge oppdateringene til 2,4 
millioner twitterbrukere fra 84 land 
over 2 år har forskere ved Cornell 
University i USA funnet ut av vi er 
glade om morgenen, og mer depri-
merte etter hvert som arbeidsdagen 
går.

Science Daily skriver at forskerne 
bak undersøkelsen oppdaget at bru-
kerne kvitret i mest positive ordelag 
tidlig om morgenen og igjen nær 
midnatt. Det kan bety at humør i 
stor grad påvirkes av arbeidsrelatert 
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stress. At de aller fleste positive kvit-
ringene kom i helgene underbygger 
også denne teorien.

Såpe vasker 
vekk problemer
kroppslig renhet har en effekt på fø-
lelsen av psykisk urenhet, antyder 
en vitenskapelig artikkel publisert i 
Current Directions in Psychological 
Science.

I et forsøk skulle deltakerne be-
dømme andre menneskers «umoral-
ske» handlinger. Resultatene viste at 

deltakerne så mest ned på andres 
handlinger dersom de oppholdt seg 
i et uryddig rom eller luktet vondt. 

I et annet forsøk skulle deltaker-
ne fortelle en løgn, enten muntlig 
eller over epost. Resultatene viste 
at de som løy muntlig verdsatte en 
munnvask høyere enn en håndvask, 
mens de som sendte en epost, og slik 
brukte hendene, prioriterte motsatt. 

Språkmektig med musikk
Musikk har en betydelig effekt på 
barns verbale intelligens, viser en 

ny studie omtalt i Forbes. Studien tok 
for seg 48 barn i alderen fire til seks 
år, hvorav halvparten fikk opplæring 
i grunnleggende musikalske begre-
per, som rytme og melodi. Den andre 
halvparten ble undervist i grunnleg-
gende visuell kunst, som former og 
farger.

effekten av undervisningen viste 
at de musikalske barna hadde en 
språklig fremgang på nitti prosent fra 
før forsøket, mens de som var opplært 
i kunst ikke viste noen tegn til frem-
gang.

Da jeg var sju år, fikk jeg 43 kroner
av pappa for å ikke grine hos tannlegen.

Nå får jeg 430 kroner i avslag!

“

Kampanjetilbud til alle nye studenter.
Har du ikke vært hos oss? Vi gir nesten 50 % rabatt på undersøkelsen for alle 
studenter. Din pris blir kr. 450,- for undersøkelse med to røntgenbilder og 
enkel tannrens. Fast studentpris er kr. 450,- (ordinært kr. 880,-). Ved ytteligere 
oppfølging får du 10 % på alle tjenester. 
Referer til dette tilbudet når du bestiller time. Vi gleder oss til å ta i mot deg!

Ansvarlig tannlege: Arnt Einar Andersen MNTF

Besøksadresse:
Trondheim Torg
Kongens gate 11
7013 Trondheim

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

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

Studere på Svalbard?
Universitetssenteret på Svalbard tilbyr studier i 

biologi, geologi, geofysikk og teknologi

Søknadsfrist: 15. oktober
Mer info: www.unis.no
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Ifjor dro totalt 21 811 norske 
studenter på utveksling.

1314 av studentene utvekslet til land 
i Afrika sør for Sahara.

77 av studentene tok hele graden 
sin der, og hele 75 av disse i 
Sør-Afrika.

Sør-Afrika, Tanzania, Namibia og 
Ghana er de mest populære landene 
for norske studenter.

Kilde: Lånekassen

FAkTA OM AFRIkA
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Det satses mye på utdanning i Afrika, og universitetene vokser i rekordfart. 
Likevel velger svært få norske studenter å utveksle til kontinentet.

kurs holder en lav standard. Norske 
universiteter har en veldig høy kva-
litet i forhold. Derfor tror jeg ikke 
norske studenter ønsker å utveksle 
til afrikanske universiteter, sier han.

Spennende og annerledes
Student Sigrid Schiager Folkestad 
ved afrikastudier ved NTNU er en 
av få norske studenter som har vært 
på utveksling i Afrika. Hun er klar 
på at det ikke var forelesningene el-
ler det akademiske hun lærte mest 
av.

– Den beste læringen besto av 
bare å være der. Det var kjempe-
spennende, men samtidig veldig 
skremmende og annerledes. Du kan 
bli oppgitt over hvor dårlig ting på 
universitetet fungerer, og sure på 
romkameratene dine fordi de har 
en helt annen grensesetting enn 
deg, sier hun.

Folkestad utvekslet våren 2010 
til Tanzania og University of Dar-
es-Salaam. Hun forteller at det var 
et stort studentopprør på campus 
mens hun bodde der. Studentene 
demonstrerte mot lave økonomiske 
støtteordninger. De var i en desperat 
situasjon. 

– Vi valgte å flykte fra campus i 
én natt da det ble sagt at opprøret 
ville nå nye høyder. Men situasjonen 
roet seg ned og det var aldri farlig 
for oss. Mange norske studenter vil 
nok synes det virker skummelt å rei-

se til en helt annen verden enn hva 
de er vant til. Men jeg var aldri redd, 
sier hun. 

Ikke høy nok standard
 President kristiane Roe Hammer i 
Association of Norwegian Students 
Abroad (ANSA) mener det er flere 
grunner til at det er få norske stu-
denter i afrikanske land. 

– Først og fremst er det få land 
som har veletablerte universitets-
miljøer, og flere steder holder ikke 
studiene høy nok standard, sier hun.

Hammer legger til at universi-
tetene må bli godkjent av NOkUT 
(Nasjonalt organ for kvalitet i ut-
danningen) for at norske studenter 
skal få støtte fra Lånekassen. Det er 
hovedsakelig studenter som tar hele 
graden sin i utlandet som velger bort 
Afrika. De fleste utvekslingsstuden-
tene i Afrika tar et semester som en 
del av praksisen sin, for eksempel i 
forbindelse med sykepleier- eller læ-
rerutdanning i Norge. 

Kulturbarrierer
Hammer trekker frem flere årsaker 
til at studenter ikke velger Afrika.

– Det kan oppstå språkbarrierer 
der engelsk ikke er førstespråk. kul-
turforskjeller kan også gjøre at man-
ge norske studenter velger andre stu-
diesteder, sier hun.

Geremeskel fra etiopia tror at 
mange norske studenter er redde for 
å reise til en kultur med mye mer 
åpenhet.

– Her i Trondheim kan det gå en 
hel dag uten at jeg snakker med folk, 
forteller han. 

Når Geremeskel er ferdig med 
mastergraden er planen å reise til-
bake til etiopia for å undervise på 
et universitet. 

– Jeg vil gi noe tilbake til landet 
mitt. Mange jeg kjenner tar en sivil-
ingeniørgrad og har ikke mulighe-
ten til å jobbe i hjemlandet sitt, rett 
og slett fordi det ikke finnes jobber 
til dem der, sier han UD

Bare seks prosent av de over 20 
000 norske studentene som var på 
utveksling i fjor dro til afrikanske 
land sør for Sahara, dette til tross 
for at høyere utdanning opplever 
en enorm vekst på det afrikanske 
kontinentet. Afrika sør for Sahara 
hadde den største veksten av studen-
ter i hele verden fra år 2000 til 2005. 
I perioden vokste antall studenter 
som tar høyere utdanning i regionen 
med ti prosent hvert år.

Studenter må undervise
Resultatet av veksten er imidlertid 
ikke uten problemer. etiopia har 
gått fra ett universitet med 5 000 
studenter i 1995 til 33 universiteter 
med til sammen over 120 000 stu-
denter i år. Landet har nå en stor 
mangel på kvalifiserte forelesere.

– Bachelorstudenter må under-
vise selv, og kvaliteten på studiene 
er fortsatt lav, sier Teklehaymanot 
Geremeskel fra etiopia.

 Han studerer Development Stu-
dies ved NTNU, og er en av mange 
afrikanske studenter som tar utdan-
ningen sin i Norge. Geremeskel me-
ner dårlig infrastruktur ved univer-
sitetene er den største årsaken til at 
norske studenter ikke velger Afrika. 

– Det er bare Addis Ababa, ho-
vedstaden i etiopia, som tilbyr in-
ternasjonale studier i landet. I til-
legg finnes det få studieretninger. 
Man kan for eksempel ikke velge fag 
innenfor en bachelorgrad, sier Gere-
meskel.

Universitetene 
ekspanderer
Pedro Bengui Samuel fra Angola 
studerer også ved NTNU. Master-
studenten forteller at det for to år 
siden fantes bare ett offentlig uni-
versitet i hjemlandet. etter en enorm 
satsing på høyere utdanning finnes 
det nå rundt tjue universiteter i lan-
det, både private og offentlige. I lik-
het med i etiopia har den kraftige 
veksten ført til et underskudd av 
forelesere.

– kvaliteten på studiene vari-
erer. Vi har gode forelesere, men 
problemet er at de må deles mel-
lom universitetene. Særlig tekniske 

kakemonstre
I anledning Harvard 
Universitys nært forestående 
375-årsjubileum har 
universitetet bestilt en 
kake som skal mette 
4000 mennesker. Den 
marsipankledde kaken skal 
formes som en H, og være 5,5 
ganger 4,5 meter stor, melder 
Harvard Gazette.
I andre kakenyheter har en 
republikansk studentgruppe 
ved University of California, 
Berkeley, startet et kakesalg 
med priser basert på rase 
og kjønn, skriver Reuters. 
Salget er ment som en satirisk 
protest mot at universitetet 
kvoterer studenter basert på 
nettopp kjønn og rase. Hvite 
studenter må betale mest, 
mens kvinnelige studenter 
med indiansk bakgrunn får 
billigst bakverk.

Stoler på pistoler
Stadig flere amerikanske stater 
åpner nå for at studenter 
kan bære våpen på campus, 
melder internettmagasinet 
Inside Higher Ed.

Forkjemperne 
for opphevelsen av 
våpenforbudet hevder at 
håndvåpen er essensielt 
for studentenes sikkerhet. 
De mener det er viktig at 
studentene selv kan bære 
våpen, da campus-politi ikke 
gjør dette. De påstår også at 
retten til å bære våpen er vel 
fundert i grunnloven.

Motstandere av den 
liberale våpenpolitkken kaller 
de nye lovendringene et 
tilbakesteg i kampen for et 
trygt campus.

Færre vil
til Sverige
Sverige har opplevd et drastisk 
fall i antall utenlandske søkere 
til landets studieplasser, 
etter at de i høst innførte en 
søknadsavgift for søkere fra 
andre land. Fra 8000 søkere 
i studieåret 2009-2010, var 
det kun 1400 søkere ved årets 
opptak. Dette er en nedgang 
på åtti prosent. Den svenske 
regjeringen har reagert med å 
øke mulighetene for å studere 
på statlige stipender.

VErdEN  
ruNdTVelger bort Afrika

TeKST:  Marie Sigstad
 marisig@underdusken.no

AFRIkA

Bachelorstudenter 
må undervise selv, og 

kvaliteten på studienen 
er fortsatt lav.

Teklehaymanot Geremeskel
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Den beste læringen 
besto av bare 

å være der.
Sigrid Schiager FolkestadI UTVIKLING: Tanzania er et av få afrikanske land som tiltrekker seg norske studenter. Her representert ved University of Dar-es-Salaam. (FOTO: Sigrid Schiager Folkestad)
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andre ferdigheter å være hyggelig, 
snill og interessant i sofaen til Fredrik 
Skavlan. Nå er det viktigere å se bra 
ut og viktigere å kunne konversere 
enn å argumentere. 

I Europa har Geert Wilders høyreek-
streme Nederlandske Frihetsparti fått 
mye oppmerksomhet. Er det lettere for 
slike partier å slå gjennom fordi
det er nyhetsverdi i ekstreme stand-
punkter?

– Det ligger veldig mye mediedek-
ning i å forfekte ytterliggående stand-
punkter. Men det gjelder bare innen 
visse grenser. Blir du bare dekket som 
en kuriositet, blir du fort oppbrukt. 
Ytterliggående standpunkter kan gi 
deg mye oppmerksomhet så lenge 
noen faktisk deler dem.

venstre, vil møte motforestillinger. 
Mediene har en egen type logikk som 
er helt løsrevet fra den partipolitiske 
høyre- og venstreaksen.

Er valgkampen i dag preget av at 
mediene framhever partiledernes per-
sonligheter og lar de politiske sakene 
komme i bakgrunnen? 
– Personfokuset har definitivt blitt 
større. Personlighetene har alltid 
vært der, men ikke på samme måte 
som nå. Ta for eksempel einar Ger-
hardsen. Han var en personliggjøring 
av partiet sitt og levde partiets liv. 
Gerhardsen ville ikke ha noen stats-
ministerbolig, og var aldri ekstrava-
gant med noe. Det man får nå er at 
man dyrker partilederne som noe 
annet enn partiet. Man dyrker dem 
som celebriteter, og de dukker opp 
på talkshow og i andre settinger som 
ikke har noe med politikk å gjøre. Li-
kevel overdriver nok partiene betyd-
ningen av å ha populære partiledere 
ganske mye. Det henger sammen med 
at partilederne i mindre grad enn før 
er levendegjøringer av partiene sine. 
Ta Jens Stoltenberg, hva er han en le-
vendegjøring av? Faren har vært både 
ambassadør og utenriksminister. Det 
er ikke industriproletariatet som er 
levendegjort i ham.

Hvilke personlighetstrekk må partile-
derne besitte for å bli lagt merke til i 
dagens mediebilde?
– Debattformen har endret seg. 
Retorikken er mye mer affektiv 
nå. Før var ansikt-til-ansikt-talen 
det viktigste kommunikasjons-
mediet. Det er klart at det krever 

– Da Fremskrittspartiets 
(Frp) Bård Hoksruds kjøp 
av en prostituert ble slått 
opp i media, anklaget Siv 
Jensen norsk presse for å 
blåse opp saker om Frp 
som ikke handler om po-
litikk, men personer. Hun 
mente at oppslaget om 
Hoksrud ville sett annerle-
des ut dersom han tilhørte 
et annet parti. Er Frp et 
offer for norsk presses poli-
tiske motiver?

– Frp får veldig mye oppmerksom-
het. Det er ikke sånn at all pr er god 
pr, men oppmerksomheten de har 
fått har nok også hjulpet dem fram. 
Mange mener at det henger sammen 
med medienes hang til å fokusere på 
sensasjoner. Frp vokste på slutten av 
nittitallet på grunn av sin innvan-
dringspolitikk. Til tross for at de sto 
for et ytterstandpunkt, hadde de en 
større del av befolkningen bak seg 
enn noen av de andre partiene. Der 
hjalp journalistene Frp mye. Selv om 
journalistene kritiserte Frp, minnet 
de også velgerne på at det er partiet 
som har den mest restriktive innvan-
dringspolitikken.

Ville Hoksruds prostitusjonssak blitt 
slått opp like stort hvis han hadde til-
hørt et annet parti? 
– Det har heller med vinklingen på 
artiklene å gjøre enn med antall opp-
slag og førstesider om partiet. Jeg tror 
det er en sammenheng mellom hvor-
dan skandalene beskrives, hvem som 
har gjort overtrampene og hvilken 
avis det er. Jeg var med på en undersø-

kelse der vi så på hvordan 
fire skandaler, derav to 
som involverte høyrepoli-
tikere og to som involverte 
Ap-politikere, ble dekket i 
avisene. konklusjonen var 
at avisens partipolitiske 
tradisjon henger sammen 
med hvor kritiske man er 
til politikerene. I Dagsavi-
sen er de mer kritiske til 
høyrepolitikere, mens Af-
tenposten er mer kritisk 
til Ap-politikere. VG er 

like brutalt skandaliserende overfor 
alle, så de kan sies å være partipoli-
tisk nøytrale.

Støtter dagsavisene fortsatt visse par-
tier?
– Ja, de har fortsatt tydelige partipoli-
tiske synspunkter, også på reportasje-
plass. Frp har ikke gamle partiaviser 
i ryggen, så de blir ikke tatt pent i av 
noen. Det har heller ikke Sosialistisk 
Venstreparti (SV).

En undersøkelse viser at kun én pro-
sent av journalister ville stemt Frem-
skrittspartiet ved neste stortingsvalg, 
mens SV har hele 17 prosent oppslut-
ning. Er norsk presse like venstrevridd 
som mange påstår?

– Journalistene bruker kriterier 
om nyhetsverdi når de velger saker å 
skrive om. De kriteriene er i utgangs-
punktet apolitiske. I stor grad bruker 
journalistene en slags «sunn fornuft»-
vurdering når de velger saker, der 
de tar utgangspunkt i samfunnets 
normer. Det gjør at nye tanker, uan-
sett om de kommer fra høyre eller 

Glansbildepolitikere
Statsviter Anders Todal Jenssen mener det har blitt viktigere for politikere å ta seg godt 

ut i sofaen til Skavlan enn å fremme sine politiske budskap.

         Tekst:  erland  Årstøl                                  Illustrasjon: Nina eide Martinsen

Man klarer altså ikke å omvende noen 
bare fordi man er mye i media?
– Når vi snakker om medieeffekter på 
opinionen, så er det veldig sjelden at 
partienes tale omvender noen gjen-
nom media. Du får ikke noen som 
hele livet har trodd på det frie mar-
kedet til å bli tilhengere av statsin-
tervensjon i økonomien gjennom en 
tv-debatt. Mediene er nok viktigere 
for å forsterke og aktualisere stand-
punkter hos velgerne enn å omvende 
noen. Men media kan også skape 
holdninger om fenomener som folk 
ikke kjenner til fra før. Jo mindre for-
kunnskaper folk har, jo større effekt 
vil mediene ha på folkemeningen. UD

Professor i statsvitenskap, 
ved NTNU

ANDeRS 
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Nok et nuddel-år

For lett ikke å bry seg

Under Dusken følger 
Trondheims studentliv på 
Twitter. Følg oss på twitter.
com/underdusken.

Hvis du ikke kan overbevise dem, 
gjør dem forvirret. 

Harry S. Truman 
(1884 - 1972)

Blant annet på grunn av arbeid ved 
siden av skolen må mange studenter 
gi opp å fullføre studiene på normert 
tid. Dette kan ikke lønne seg for sam-
funnet, og det bør regjeringen forstå. 
Det er skuffende at heller ikke neste 
års statsbudsjett gjør det mulig å stu-
dere på heltid uten å være avhengig av 
støtte fra mor og far eller jobb.

Det hele blir en ond sirkel med stu-
denter som lever dårlig, studerer len-
ger, blir en større økonomisk byrde 
for samfunnet, kommer senere i jobb 
og må jobbe til en høyere alder for å få 
full pensjon. Nok et år blir problema-
tikken med studiestøtten oversett, og 
vi må forberede oss på enda et nuddel-
år. Vi studenter skal være fremtidens 
ledere og ansatte, og fremtiden hviler 
i våre hender. Hvorfor er det da ingen 
som satser på oss? kjære Regjering og 
Storting, vi kommer til å briljere bare 
dere tør å satse.

Da statsbudsjettet ble lagt fram 
torsdag, ble det klart at studiestøtten 
heller ikke i år får noe betydelig løft. 
Prisene på mat og drikke skyter i væ-
ret, mens studiestøtten økes minimalt. 
Dette er støtte som fra før er alt for lav, 
med lavere utvikling enn den normer-
te lønnsveksten. 

Dagens studenter er tvunget til å jobbe 
ved siden av studiene for å få endene 
til å møtes, uten jobb lever studenter 
med dagens studiestøtte under eUs 
fattigdomsgrense. Nok en gang blir 
studentene møtt med «Sånn hadde 
vi det før også!» fra den eldre genera-
sjon, som kaller arbeidet god erfaring 
og cv-fyll. Sannheten er derimot at da-
gens studenter har langt dårligere råd 
enn de hadde før. I velferdssamfunnet 
Norge fortsetter studentene å bli fat-
tigere og fattigere. Arbeidet ved siden 
av studiene tar for lang tid, og i dag er 
heltidsstudenten bare en myte.

Studenttilværelsen skal være mer stak-
karslig enn da du bodde under dine 
foreldres tak, og fikk mors kjøttkaker 
både en og to ganger i uken. Du skal 
spise nudler til middag, bygge hjem-
met ditt på ti knappe kvdratmeter og 
slite med urimelige utleiere. Slik har 
det vært i generasjon etter generasjon, 
og likevel huskes studietiden av de 
fleste som den beste tiden i deres liv.

Når dagens studenter klager over dår-
lig råd, og nuddelmiddag for tredje 
dag på rad, får man et kjapt «Sånn 
hadde vi det før også!» til svar. Det er 
mager trøst når det kommer fra na-
boen din, hvis siste måltid han inntok 
var en saftig biff, servert på kjøkken-
bordet i huset han selv eier.

tidligere i høst var flom på østkysten. 
en endeløs rekke av artikler på netta-
visene dramatiserte hva som kunne 
skje dersom New York ble sterkt ram-
met, hva som skjedde i timene før 
flommen kom og hvordan nordmenn 
i området forberedte seg på uværet. 
Verken medienes eller vårt fokus står 
i forhold til katastrofers omfang i slike 
saker, mener jeg.

Hvordan hadde engasjementet og 
mediedekningen vært hvis USA had-
de blitt rammet av en flom tilsvarende 
den Pakistan må håndtere i dag, eller 
en annen tragisk katastrofe? en ting 
er sikkert, mobiliseringen ville vært 
total. en liten tankevekker i disse da-
ger, mens Pakistan venter desperat på 
hjelp. 

For når lite utviklede land ram-
mes av sult, naturkatastrofer, tørke 
eller andre katastrofer, blir vi stort 
sett ikke overrasket, rystet eller enga-
sjerte. Vi spør først og fremst om det 
er nordmenn i området. I så tilfelle er 
saken en helt annen. Og selvsagt er vi 
opptatt av våre egne, med god grunn. 
Men er det mindre viktig å sende hjelp 
og støtte når det er andre enn oss selv 
som blir rammet?

Og hvorfor blir det lettere for oss å 
bagatellisere eller ignorere mennesker 
i nød når det dreier seg om land som 
igjen og igjen blir rammet av uforut-
sette katastrofer som flom og tørke? 
Det har blitt lett å ta lett på det.

Til sammenligning fikk amerika-
nerne enorm mediedekning da det 

etter at Pakistan i fjor opplevde sin 
verste flom i nyere historie er pakista-
nere igjen fanget av ukontrollerbare 
vannmasser. 413 personer er døde, 
8,8 millioner mennesker er ifølge pa-
kistanske myndigheter rammet av 
flommen og 1,5 millioner lever nå i 
flyktningleire eller midlertidige boset-
ninger. Med dette følger lite tilgang på 
mat, søppel som flyter, elendige sani-
tære forhold og påfølgende sykdom-
mer som sprer seg som ild i tørt gress. 
Rystende dårlige nyheter vil man si, 
men hva påfølger? Lite, stort sett. 

Hilde Helgesen Aslaksen
Statsvitenskapstudent

MEDIEDEKNING

Eirik Amundsen
Student

STATSBUDSJETTET

Studentkvitter
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Ikke alle er i skapet 
Åge Winje Brustad
medlem i Stoltkomiteen

LIKESTILLING Ved å tenke nytt vil man heller set-
te fokus på normene i samfunnet enn 
å sette fokus på normbryterne. 

Den som bryter normer blir ofte be-
traktet som et problem, selv om norm-
bruddet er helt ufarlig. Derfor synes 
Skeiv Ungdom at det er viktig å jobbe 
for hvert enkelt individs frihet til å 
være seg selv, uavhengig av kjønn og 
seksualitet. Vi ønsker en verden der 
alle seksuelle uttrykk basert på sam-
tykke og likeverd er akseptert, og der 
ingen får privilegier på bakgrunn av 
sitt kjønnsuttrykk eller seksualitet. 
Skeiv Ungdom er for mangfold, og 
mot diskriminering.  

Ungdom Trøndelag, og tar sikte på å 
utdanne informanter som reiser ut i 
skolen. Ofte har man reist ut og fortalt 

sin komme-ut-historie, men i dagens 
samfunn må man tenke nytt. Ikke alle 
har en komme-ut-historie, da samfun-
net noen steder har kommet såpass 
langt at man ikke trenger å komme ut 
av noen skuff eller et skap, men bare 
være seg selv (slik som undertegnede). 

Vi er alle mer eller mindre styrt av 
normer, enten vi ønsker det eller ikke. 
Normene er gjerne ikke så synlige 
før de blir brutt. konsekvensene for 
normbryting er også svært forskjelli-
ge.Hvis jeg som gutt plutselig kommer 
gående med rød leppestift en dag, vil 
jeg få en del skrå blikk. Hvis jeg skal 
hilse på noen og strekker frem ven-
strehånda, blir det gjerne et sekund 
med litt frem og tilbake før enten jeg 
skifter til høyre hånd, eller den jeg 
hilser på skifter til venstre. De fleste 

mennesker vil neppe dømme meg i 
lang tid etterpå selv om jeg har brutt 
normen om å hilse med høyre hånd.

Skeiv Ungdom forsøker gjennom me-
todematerialet Restart, utviklet for 
undervisning om kjønn og seksualitet 
for ungdom, å rette blikket mot nor-
mene som styrer måten vi tenker på. 
Med «normkritikk» ønsker vi ikke 
ukritisk å avfeie alle normer som om-
handler seksualitet og kjønn – mange 
normer er der av en god grunn – vi øn-
sker at alle skal være klar over norme-
ne og ta aktive valg i forhold til dem.

Stolt er et kunnskapsseminar som 
arrangeres hver høst i regi av Skeiv 

Foto: Mathilde B. Nordstrand
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Moser og Moser forklarer #Skavlan 
hukommelsesbiologi. Kompliserte 
ting som helst skal formidles 
enkelt på fredagskveld på TV. Flott! 
#NTNU
– MaritArnstad

@sandvaag Fekk frysningar under 
promenadekonserten! Fantastisk 
stemning på #samfundet etterpå! 
#imiti @UKA 
– Gauteaas

Studentene blir fattigere for hvert 
år.. Er det dette som er satsninga 
på høyere utdanning?
– Gunhildheggem

“Based in Trondheim, the Viking 
capital of Norway” Woho! Driter i 
251. plass. Vikinghovedstad! 
– NTNU_Tobben

Nok et hvileskjær? Eller finner 
de på en annen metafor denne 
gangen? Hoftefeste på midtbanen? 
#forskning #statsbudsjettet
– JZGusland

i mi ti´ så blåste promenadkon-
serten av meg håret på hodet og 
hevet alt annet hår på kroppen 
#gåsehud #uka11 #imiti
– Psykoerlend

Statsbudsjettet: Om gaveforster-
kningsordningen blir kuttet betyr 
det 3-4 mill mindre til kreftfors-
kning ved #NTNU
– NTNUmedicine

Masse pils, men lite oksygen back-
stage på Samfundet.
– ToreSagen

Kjære KD. Dere kaller det et 
en satsing på stud.velferd og 
studiekvalitet. Jeg kaller det en 
videreføring av et minimum. 
Karakter: E.
– Lars_erik

Antony, Oktoberfest, Robyn, Snoop 
Dogg, Guetta, Trønderfest og 
“Team Antonsen”... Tror @UKA blir 
ganske bra jeg;)
– Kokeboken

Gratis kondomer på toalettet på 
Samfundet. Så hvis kampanjen 
fra rfsu fungerer, er ikke kjønns-
sykdommer noe tema i kveld. 
#Lørdagsrådet
– Livenelvik

Mange normer 
er der av en god 

grunn.
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Valgkamp som underholdning
Underholdninspolitkken 
må ut av pressen om 
forskjellene mellom 
partiene skal bli klare.

Kristin Fridtun
Leiar av Student-
mållaget i Nidaros

VALGKAMp

FOTO: Chritina Undrum Andersen

innhold presentert subjektivt fra hvert 
enkelt parti. Dette vil føre til at for-
skjellene mellom partiene blir klarere. 
Uansett endringer må vi ta et skritt 
fram for å skape en ryddigere valg-
presse uten underholdningspolitikk. 
Informasjon presentert på en dårlig 
måte er skadelig for demokratiet.

Ifølge offentlige tall fantes det 1 383 
000 personer som sa nei takk til de-
mokratiet, omtrent én av tre stem-
meberettigede, valgdagen 12. sep-
tember. Vårt svar på terrorangrepet 
22. juli ble ikke så overbevisende og 
grandiost som rosetogene skulle tilsi. 
Svaret ble heller et hest skrik i mør-
ket, som nesten ikke overgikk kom-
munevalget for fire år siden.

40 dager senere
Desperate tiltak som stemmerett for 
16-åringer og e-valg ser heller ikke 
ut til å fungere. Av 16- og 17-åringer 
som hadde stemmerett var det57,3 
prosent 
stemte, og i kommuner med e-valg 
var ikke stemmegivningen markant 
høyere enn i andre kommuner. Sett 
i forhold til at gjennomsnittlig én av 
tre førstegangsvelgere har avlagt sin 
demokratiske plikt ved valg de tre 
siste årene, er deltakelsen blant 16- 
og 17-åringer tross alt relativt høy. 
Bildet er heldigvis ikke så dystert 
som man skulle tro.

Da 22. juli sprengte seg inn i våre 
hjerter, ble vi vekket fra den hver-
dagslige rytmen. Avstandene i Norge 
betød ikke noe lenger. Vi stilte opp 
både i rosetog og i minneseremonier. 
Den mørke sommerdagen viste at 
nordmenn stiller opp når det gjelder, 
når vi bryr oss. Litt over førti dager 
senere hadde likevel engasjementet 
stilnet. Hva skjedde på førti dager? 

Underholdning i sprøyta
Under valgkampen satt vi passive 
bak en skjerm og så politikerne for-
telle oss at de alle vil det samme, 
men at alle andre likevel tok feil. 
Programlederne lurte fram sprøyta, 
og politikerne pressa den sakte inn i 
blodårene til de underholdningsnar-
komane som satt foran skjermen. Før 
man visste ordet av det, var rusen 
over, og man var like klok som man 
alltid hadde vært.

Når man leter i NRks arkiver 
finner man utdaterte stoppeklokke-
debatter som er treige og tørre, men 
informative. Forskjellene mellom 
partiene kom tydelig fram gjennom 

kløktige ordspill og prangende pla-
kater. Vi hadde til og med tydelige 
politikere som hadde klare stand-
punkt. Toppen på kransekaka var at 
valgdeltakelsen var betydelig høyere 
enn i dag. 

Folk har kanskje sett seg lei på de 
evige prognosene og de useriøse dek-
ningene, hvor det er valgbodenes ar-
kitektoniske utforming og partileder-
nes terningkast i VG som betyr noe. 

er valgkampen i seg selv så kjede-
lig at den må sprites opp? Hvorfor 

skal politikerne fremstå som realitys-
tjerner, og ikke som ledere? 

Skader demokratiet
Jeg tror ikke at debatten som infor-
masjonsplattform bør være den eneste 
dekningen av valgkampen. Mediene 
bør fokusere mer på hvert enkelt par-
ti. På den måten kan partiene fortelle 
om sine synspunkter, sine viktigste 
saker og sin plettfrie ideologi. 
Fokuset endrer seg dermed fra kran-
glete politikere til meningsfylt politisk 
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Har du Acne? Kviser? Uren hud?
Unikt tilbud! Konsultasjon til lege og sykepleier som 
skreddersyr behandling til dine behov: kun kr 490,-
Kort ventetid, ring oss nå og du kommer raskt inn.
Timebestilling: 73 80 76 13

Rikke Bræin
Sykepleier

Tom Holthe
Lege

H2 Klinikken Thomas Angells gate 5 (2. etg) • Tlf 73 80 76 13 • www.h2.no
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Vil du se 
en Björn?

Det er ikke alle bjørner som liker å være alene. Møt Anne 
Frank, bjørnebinna som leker med värjen.

TEKST: cherry cola  FOTO: Fotograf
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Stigende blodtrykk
Aleksander Lothe er en av mange som ikke hadde overlevd uten blodoverføring. 
Halvparten av oss vil i løpet av livet trenge en transfusjon. Likevel er nordmenn 

blant de dårligste på å gi blod.

TEKST: Benedicte Midthaug Torsvik og Kaia Holen Lovas 
FOTO: Lars Erlend Leganger

han ble født to måneder for tidlig og måtte ligge i kuvøse. 
Han hadde for lite blod i kroppen, og fikk overført blod for 
å klare seg. Aleksander har med andre ord måttet kjempe 
hardt hele livet. 

– Jeg har en vilje av stål, og var i full jobb fram til opera-
sjonen, noe som er uvanlig for personer rammet av cystisk 
fibrose, forteller han. 

Med en lungekapasitet ned mot én liter, en fjerdedel av 
det som er normalt for en frisk person, ble han i fjor sommer 
ført opp på ventelisten for transplantasjon. Nå ble han nødt 
til å gi opp jobben som lastebilsjåfør.

NORDMENN PÅ BUNN. Vi er blant de dårligste i 
den vestlige verden til å gi blod. Seksjonssjef Kjell Rune 
Logan-Halvorsrud ved Blodbanken på St. Olavs Hospital 
forteller at blodgivingen startet som en solidaritetsbevegelse 
i Europa etter andre verdenskrig. Dugnadsånden er ikke 
lenger like sterk.

– Nå ligger vi på linje med østblokklandene i hvor mye 
vi gir per innbygger. 

Logan-Halvorsrud tror det kan skyldes egoisme.
– Kanskje har vi blitt for opptatt av å få noe tilbake. Mens 

vi stresser rundt i jobbene våre, opptatte av å tjene penger, 
er det lett å glemme andre.

NYTT LIV. Aleksander beskriver tilværelsen før og etter 
operasjonen som to forskjellige liv. ?

– Før operasjonen ble jeg veldig fort sliten. Når jeg hadde 
vært på butikken og handlet mat, og skulle gå fra garasjen 
opp til huset, ble jeg skikkelig andpusten. Jeg kaldsvettet, og 

V I haR fUNNET et par nye lunger til deg. 
En varm junidag får Aleksander Lothe 

en telefon fra transplantasjonslegen ved 
Rikshospitalet. Noen få timer senere ligger han på operasjons-
bordet. Livet hans er i ferd med å få en ny start. Aleksander 
ble født med den sjeldne sykdommen cystisk fibrose, og har 
levd med dårlige lunger hele livet. Han har alltid visst at 
dagen ville komme da han måtte bytte dem ut. Denne dagen 
kom for fire måneder siden.

– Jeg ble trillet gjennom en lang gang med mange opera-
sjonssaler. Så kom vi til enden av gangen, og jeg måtte si 
ha det til familien. Det var veldig spesielt å se dem stå igjen 
mens jeg måtte trilles videre inn. Jeg visste jo ikke om jeg 
noen gang kom til å se dem igjen, forteller Aleksander. 

Etter operasjonen forsvant mye av blodet i kroppen til 
Aleksander på mystisk vis, og han fikk dermed overført 
mellom fire og fem liter blod. Ved siden av organdonasjonen 
er blodoverføring den viktigste årsaken til at han lever i dag. 

BLODKRISE. Hadde Aleksander levd ti år fram i tid, er 
det imidlertid ikke sikkert han hadde fått den livsnødvendige 
blodoverføringen. Skal vi tro professor emeritus Hans Erik 
Heier ved Oslo Universitetssykehus står vi nemlig overfor 
en påtroppende blodkrise.

– Vi kjøper allerede plasmaprodukter fra det kommersielle 
markedet i Europa. Om ti års tid vil vi også være avhengige 
av å importere andre blodprodukter som blodplater og røde 
blodceller, sier Heier.

Regnestykket er enkelt. Blodforbruket øker, samtidig 
som færre og færre gir blod. Den kommende eldrebølgen, 
flere kreftpasienter og kronisk syke er grunner til at blod-
bruken eskalerer. Dersom ikke noe blir gjort, kan det få 
alvorlige følger.

– I verste fall blir vi nødt til å innføre rasjonering av 
blodet. Da må man begynne å prioritere hvem som skal få 
blod og ikke, sier Heier.

KJEMPET haRDT. Aleksander hadde behov for blodov-
erføring også før lungeoperasjonen. Livet startet dramatisk, 

I verste fall blir vi nødt til 
å innføre rasjonering av 

blodet.
Hans Erik Heier, professor emeritus ved 

Oslo Universitetssykehus

–
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FRaFaLL: Etter 22. juli meldte rundt 1500 potensielle nye blodgivere seg. Nå sliter blodbanken med å få tak i en tredjedel av dem. 
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REnT BLOd i pOSEn: Kjell Rune Logan-Halvorsrud ved Blodbanken støtter det strenge reglementet rundt blodgiving.

det var helt jævlig, om jeg kan bruke det uttrykket. Skikkelig 
«versting-andpusten», som om jeg hadde løpt hundreme-
teren, sier han. Aleksander er usikker på hva som skal til 
for å få folk til å gi blod.

– Kanskje må de oppleve at det skjer noe med venner eller 
familie for å skjønne viktigheten av blodgiving. 

Dette viste seg tydelig i sommer. I timene og dagene etter 
terroren 22. juli meldte rundt 1500 potensielle nye blodgi-
vere seg. 30. september kunne Nrk.no imidlertid avsløre 
at Blodbanken ikke har lyktes med å få tak i 500 av disse 
i ettertid.

TRaNGT NÅLØYE. Enda en faktor som bidrar til blod-
mangelen er at reglene for hvem som får lov til å gi blod 
i Norge av mange blir oppfattet som svært strenge. Menn 
som har hatt sex med andre menn en eller annen gang i 
løpet av livet er automatisk utelukket. Utenlandsopphold, 
partnerbytte, piercing og tatoveringer er andre forhold som 
kan føre til lengre karanteneperioder. Retningslinjene, som 
er utviklet av Sosial- og helsedirektoratet utelukker derfor 
mange unge mennesker. 

Hans Erik Heier er en av de som har tatt til orde for et 
mildere reglement.

– Disse reglene har blitt til fordi vi er alt for redde. De er 
både for strenge og for sexfikserte, sier Heier som har jobbet 
innenfor området i over 30 år.

Han mener reglementet må gjennomgås på nytt, og at 
man må være mindre restriktive på de områdene der det 
ikke finnes noen ren smitterisiko. 

fORSTÅR IKKE aRGUMENTaSJONEN. 
Legestudenten Sverre Myren er homofil, og hadde ønsket 
å gi blod dersom han fikk lov.

– Jeg skjønner at reglene må være strenge, men ikke at 
de må være så strenge som de er i dag. Det er vanskelig å 
se de gode argumentene for at en mann som en eller annen 
gang har hatt sex med en annen mann, skal utestenges på 
livstid. Det hadde vært bedre med et system der kriteriene 
går på eksponering for smitterisiko, mener han.

I for eksempel England har lovgivningen blitt endret 
de siste årene. Der har man i stedet karantenetid på tolv 
måneder for menn som har hatt sex med andre menn. 

– Da utelukker man ikke en gruppe på samme måte som 
man gjør her i Norge. Det er en litt mer rasjonell tilnær-
ming, sier Myren.

LEGITIMERER DISKRIMINERING. Marie-Anne 
Ramuz Evensen har 35 års erfaring med seksualundervis-
ning, skrevet lærebok i faget og jobbet mye med seksuelle 
rettigheter. Hun er opptatt av hvilke signaler man gir unge 
gjennom regelverket slik det er i dag. 

– Det skal være trygt å både gi og få blod, men vi må 
likevel tenke over hva vi formidler. Ved å henge fast i en 
gammeldags betraktning av problemstillingen rundt seksu-
alitet og HIV-smitte, der man spør om identitet og ikke 

individuell praksis og risikofylt adferd, legitimerer man 
diskriminering av homofile i andre sammenhenger også, 
sier hun. 

I dagens seksualundervisning jobbes det aktivt for å 
komme bort fra denne gruppetenkingen, og Evensen mener 
det er uverdig av norske myndigheter å legge opp til å opprett-
holde den. 

– Det er en etisk side ved saken, som man burde kunne 
ta hensyn til uten at det skal gå ut over sikkerheten. Kanskje 
skremmer man vekk mange som man heller kunne fått med 
seg i den edle kampen for å få flere til å gi blod, speku-
lerer hun. 

MOTTaKER I fOKUS. Seksjonssjef Logan-Halvorsrud 
ved Blodbanken i Trondheim mener imidlertid det er god 
grunn til at reglene er så strenge.

– Pasienten skal alltid være i fokus. Det skal være helt trygt 
å motta blod i Norge. For pasienter som er veldig syke kan en 
overføring av infeksjonssmittet blod få store konsekvenser. 

Selv en lett forkjølelse kan være svært alvorlig for en med 
nedsatt immunforsvar.

– Jeg tror det er stort potensiale for givere blant folket. 

Systemet for å kartlegge  
blodgivere i dag er svært 

kritikkverdig.
Kjell Rune Logan-Halvorsrud, seksjonssjef 

ved Blodbanken på St. Olavs Hospital



– Det var ingen vei tilbake. Det er jo som å vinne i Lotto, 
en sjanse man får bare en gang. Jeg måtte bare følge en rød 
stripe som jeg ikke kunne vike fra ved å gå tilbake eller til 
siden, akkurat som at jeg ble fraktet videre på et transport-
bånd, sier han i et forsøk på beskrivelse. 

For å gi de nye lungene en myk start lå han i respirator 
de første timene etter inngrepet, men denne ble fjernet rett 
før han våknet. 

– Jeg var så trøtt at jeg ikke klarte å bry meg, men da de 
fjernet den begynte jeg å hoste. Mamma sa at det var som om 
jeg ble født på ny, for jeg gjorde det akkurat det samme den 
dagen for 34 år siden, forteller han med bristende stemme. 

POSITIV OPPLEVELSE. I Blodbanken i Trondheim 
ligger Mona Reitan fra Frøya i hyggelige omgivelser og tappes 
for blod for andre gang.

– Jeg har lenge tenkt på å gi, jeg har bare aldri kommet 
meg avsted, sier Reitan.

De ansatte i Blodbanken er opptatt av at det skal være en 
positiv opplevelse å gi blod, og at donoren skal føle seg godt 
ivaretatt. Deres oppgave er også å luke ut personer som av 
hensyn til egen eller mottakerens sikkerhet ikke bør være 
givere. Det er derfor man må gjennom et kort intervju og 
fylle ut et spørreskjema hver gang man er der. 

– Stort sett handler det om at man glemmer hva man har 
gjort eller ikke tenker over at det kan ha noen betydning. 
Kanskje har man klort av en sårskorpe eller tatt en paracet 
kvelden før, sier Logan-Halvorsrud.

VÆSKEINNTaK. På bordet ved siden av seg har Reitan 
et glass juice. Når man gir blod er det viktig at man får i seg 
nok væske og næring, slik at kroppen bruker kortest mulig 
tid på å komme seg igjen. Derfor får man rikelig å drikke 
og noe å bite i.

– De som jobber her er veldig hyggelige, og jeg føler at 
de passer godt på meg, forteller Reitan. 

Hun kjenner flere som har vært avhengige av å få blod. 
For henne var det et enkelt valg.

– Det er helt ufarlig, og det kjennes ikke vondt. Jeg vil 
absolutt anbefale andre å gjøre det samme, sier hun.

VIL REDDE aNDRE. Aleksander har nylig vært på 
kontroll på Rikshospitalet, og fikk generelt svært gode 
tilbakemeldinger. Lungekapasiteten er normal, og oksy-
genopptaket nærmer seg verdiene til en toppidrettsutøver. 

– Ja, nå er alt bare fryd og gammen. Jeg er utrolig takk-
nemlig overfor donor og blodgivere som har reddet livet 
mitt, sier han. Aleksander trener hardt for å kunne komme 
i arbeid igjen, og har store planer for framtiden.

– Dersom jeg ikke kan fortsette som lastebilsjåfør, vil jeg 
bli redningsmann av et eller annet slag. På den måten kan 
jeg gi noe tilbake. UD
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LagER: Eldrebølge, flere kreftpasienter og kronisk syke er grunner 
til at blodforbruket øker. Selv et fullt lager varer ikke evig.
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TREngTE BLOd: 
Aleksander Lothe 
var avhengig 
av blodover-
føring etter en 
lungeoperasjon. 

Jeg vil heller begynne i den enden, sier Logan-Halvorsrud. 
Han understreker viktigheten av at unge melder seg selv 

om de er usikre på om de er egnede givere. 

NYE TILTaK. Selv om de er uenige om hvor strengt 
reglementet skal være, er Logan-Halvorsrud og Heier 
enige om noen felles tiltak for å løfte blodsaldoen over 
fattigdomsgrensen. Blant annet ønsker begge seg en felles 
blodgiverdatabase for hele Norge.

– Systemet for å kartlegge blodgiverne i dag er svært 
kritikkverdig. Datatilsynet har nemlig satt stopp for et sånt 
register, sier Logan-Halvorsen.

Dermed må givere registrere seg på nytt hver gang de 
flytter til et nytt sted. Dersom du har gitt blod i Oslo før 
og kommer til Trondheim, må du altså gjennom ny første-
gangsundersøkelse og intervju.

– Dette er svært ugunstig, dyrt og tungvint, sier 
Logan-Halvorsrud. 

Viktigst av alt er selvfølgelig å rekruttere flere givere.
– Det drypper litt på oss når det skrives artikler om dette 

temaet, men vi sliter nok litt med markedsføringen, sier 
Logan-Halvorsrud. 

En god og effektiv løsning for å heve det lave givertallet 
har man imidlertid ikke.

STERKE fØLELSER. Aleksander forteller om følelsene 
rundt det å skulle gå gjennom en så stor operasjon. 

FAKTA OM:R

Enkelte fagfolk mener vi står overfor en blodkrise i 
Norge. Vi bruker per i dag mer blod enn vi donerer.

Sett i forhold til befolkningstall har Danmark fire ganger 
så mange blodgivere som Norge.

Selv en lett forkjølelse kan være alvorlig for en pasient 
med nedsatt imunforsvar. En overføring av infeksjons-
smittet blod kan få store konsekvenser for mottakeren. 

Mange mener likevel at regelverket er for strengt.
Menn som har hatt sex med andre menn en gang i løpet 
av livet får ikke gi blod.

Partnerbytte, piercinger, tatoveringer og utenlandsopp-
hold er andre forhold som kan gi karantene fra å gi blod.

I dagene etter 22. juli meldte det seg 1500 nye blod-
givere, men en tredjedel av disse har ikke Blodbanken 
lyktes å få tak i.

Blodgiving
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FREMfOR MEG sitter en av Norges best 
trente kropper, men gjemt inne i den 
tykke jakken er det umulig å se. Økono-

mistudenten Nora Sivertsen Mathisen er pent 
kledd, med solariumsbrunt ansikt møysom-
melig påført sminke og glitterdekte negler. 
Skjult bak klærne virker hun liten og nett. 
Nora måler 157 centimeter på strømpelesten, 
og ser ikke ut som ei jente som ville slått de 
fleste gutter i benkpress. Hun kunne vært en 
hvilken som helst trondheimsstudent. Det 
eneste som avslører det motsatte er at hun 
pent takker nei når hun blir spurt om hun 
vil ha noe å drikke eller spise.

– Vi fitnessfolk kan ikke drik-
ke kaffe latte akkurat, sier hun 
smilende, som om hun vet at jeg skal til å 
spørre. 

Det er siste oppkjøring før NM i body-
fitness, og hver eneste kalori teller. Om et 
par dager skal Nora stå på scenen i Oslo 
sammen med mange andre håpefulle jenter, 
for å få kroppen sin beglodd og bedømt. Vin-
neren av NM får muligheten til å konkur-
rere mot de beste i verden.

BEINa I VÆRET. Nora går siste året på 
Trondheim Økonomiske Høgskole og skal 
snart i gang med å skrive en bacheloropp-
gave i økonomi og administrasjon, men idrett 
har vært hennes store lidenskap gjennom hele 
livet.

– Jeg har holdt på med alt mulig rart, 
egentlig. Riding, sykling, fotball og slalåm. 
Jeg klarer rett og slett ikke sitte stille lenge 
av gangen. Jeg begynte å trene på trenings-
senter for noen år siden, men fikk ikke de 
resultatene jeg ønsket. Da drev jeg med sal-
trening og spinning, som jenter flest, fortel-
ler Nora. 

Inspirasjonen kom da hun så kroppene 
til jentene på styrkerommet. «Slik vil jeg 

bli», tenkte hun. For halvannet år siden be-
stemte hun seg for å satse på bodyfitness. Bo-
dyfitness er en idrett som har sitt utspring i  
kroppsbygging, men i stedet for bare å fo-
kusere på å bygge muskler er det lagt til en 
rekke kriterier. 

– Man skal være feminin, men samti-
dig sterk og atletisk. Man dømmes ut fra 
muskelmasse, drakt, posering, hud, hår, og 
selvfølgelig om man har en x-faktor. Scene-
performancen er veldig viktig, sier Nora. 

Entusiasmen hennes er tydelig når hun 
prater om bodyfitness, men hun har også 
selvironi og ler av de litt særere sidene av 
sporten. Som for eksempel at deltakerne 
ligger med beina i været hele dagen for å 
redusere væskemengden i beina før en kon-

kurranse. Eller de litt spesielle draktene de 
må gå med. 

Når det er konkurranse blir deltakerne 
sprayet med en spesiell brunfarge slik at 
musklene virkelig skinner på scenen. De har 
på seg minimale bikinier, og må utføre en 
rekke poseringer for å vise fram kroppen fra 
alle mulige vinkler, slik at hver eneste mus-
kel kan bedømmes. Da Nora begynte med 
bodyfitness tok det ikke lang tid før hun 
gjorde seg bemerket i miljøet.

– Da jeg hadde trent i noen måneder ble 
jeg fortalt at jeg virkelig hadde potensial, og 
da bestemte jeg meg for å satse skikkelig på 
idretten, sier hun. 

Superkvinnen
TEKST: Bård  Jahnsen FOTO: Eirik indergaard

Nora vil ut i verden for å vise frem kroppen sin.

Jeg begynner å bli litt lei 
av å spise torsk og brokkoli 

fire ganger om dagen. 
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Satsingen har allerede gitt resultater. 
Nora deltok i sin første konkurranse tid-
ligere i oktober, hvor hun tok tredjeplass i 
Stavanger Open. 

LEI aV UNNSKYLDNINGER. Det 
krever mye å være blant de beste. Nora trener 
hver dag – hun løfter vekter fem dager i uka og 
kjører kardio- og mageøvelser de to andre. Å 
kombinere trening med studier ser hun imid-
lertid ikke på som et problem.

– At studenter ikke har tid til å trene er 
det verste jeg hører. For en dårlig unnskyld-
ning. Når alenemødre med tre barn og jobb 
får det til, må det være mulig, som student, 
å få til en halvtimes treningsøkt om dagen. 
Det handler om prioriteringer. De lurer bare 
seg selv, sier hun bastant.  

Hun ler av påstanden om at man kan bli 
overtrent av å trene hver dag.

– Folk som sier at «fordi de trente i går, 
så må de ta pause i dag» hører jeg ikke på. 
Det skal ekstremt mye til for å bli overtrent, 
og profesjonelle idrettsutøvere trener flere 
timer om dagen. Så lenge man får i seg nok 
mat kan man stort sett trene så mye man vil, 
mener Nora. 

Med erfaring som personlig trener er det 
ingen tvil om at hun vet hva hun snakker 
om. Mange studenter kjenner nok på den 
dårlige samvittigheten etter en helg full av 
gode unnskyldninger for å hoppe over tre-
ningen.

KaLORITELLING. Kostholdet er selvføl-
gelig en viktig del av bodyfitness. Spesielt er 
de siste ukene før en konkurranse ekstremt 
viktige, og hver eneste kalori er nøyaktig målt 
opp og kalkulert inn i et regnskap som skal 
føre til den perfekte kroppen på konkurranse-
dagen. Nora spiser hver tredje time, og hvert 
eneste gram med mat veies opp.



     Med 900.000 medlemmer får 
     vi til svært gode avtaler, også for 
deg som er student. Les mer 
om fordelene på
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– Matbudsjettet mitt er rimelig heftig. 
Sammenlignet med andre studenter kan 
man si at jeg spiser pengene i stedet for å 
drikke dem opp. Akkurat nå begynner jeg 
å bli litt lei av å spise torsk og brokkoli fire 
ganger om dagen, innrømmer hun.

 For henne er det imidlertid uaktuelt å 
sprekke på dietten. Det er ingen tvil om at 
Nora er en person med mye viljestyrke og 
store ambisjoner.

– Drømmen er jo å dra til utlandet for 
å konkurrere. Selv om miljøet i Norge er i 
vekst, er det veldig smått i forhold til hva 
man ser for eksempel i USA. Man kan ikke 
leve av bodyfitness i Norge.

SELVSENTRERT. Å drive med body-
fitness på høyt nivå krever mye. Nora 
innrømmer at hun har måttet ofre litt. 

– Man blir jo veldig selvfokusert når det 
nærmer seg konkurranser. Det blir veldig 
mye «meg, meg, meg» når man bare konsen-
trerer seg om seg selv, og det blir lite tid til 
venner og familie. Jeg liker å dra ut på byen 
og være sosial, men jeg må innrømme at det 
ikke er helt det samme når man ikke kan 
drikke. Venninnene mine var i begynnelsen 
litt skeptiske til hvorvidt de skulle invitere 
meg på pizzakveld, men det er ikke noe pro-
blem. Jeg tar bare med min egen mat, sier 
Nora. 

Hun forteller at de siste ukene før en kon-
kurranse er tunge.

– Da er matinntaket på det laveste fordi 

folk har fått øynene opp for at det ikke bare 
er gutter som kan løfte vekter.

– Det er jævlig mange fordommer mot 
kroppsbygging generelt, men det er mange 
som synes at det er kult at jentene blir med 
på styrkerommet. Jeg føler at det er et vel-
dig positivt miljø rundt meg, og det er flere 
jenter som har skrevet til meg at de har blitt 
inspirert til å begynne å løfte vekter, fortel-
ler Nora. 

Nora brenner for å få engasjert flere jen-
ter til å våge å ta steget inn på styrkerom-
met. Hun tror det er mange som er engste-
lige for å bevege seg inn på dette tradisjonelt 
mannsdominerte området. 

– Mange jenter er nok redde for å gjøre 
feil, men man må bare begynne en plass.

hOGD I STEIN. På Kaliber trenings-
senter, kjører Nora gjennom poseringene hun 
skal gjøre i NM. Det er nå hun skal legge siste 
hånd på verket. Hun står foran et speil i en 
liten bikini, balanserende på skyhøye hæler, 
mens treneren gir instruks fra siden. Han er 
kroppsbygger, like lav som Nora, men veier 
dobbelt så mye.

– Rettere i ryggen. Løft venstrearmen 
litt. Stram magemusklene. Der ja, hold den 
posituren, bjeffer han.

Dagens trening har gitt henne mye blod i 
musklene slik at de formelig spretter ut. Re-
sultatet er en fysikk som kunne vært hentet 
ut av en bok om anatomi. Det er rundt 650 
muskler i en menneskekropp, og på Noras 
er det mulig å skjelne hver eneste en. Om et 
par dager skal halvannet års arbeid avgjøres 
i løpet av ti minutter med posering. 

– De minuttene kan føles som en evighet, 
men det er der motivasjonen ligger. Når jeg 
står der på scenen i NM skal jeg vite at jeg 
faen meg ga alt. UD

man skal kvitte seg med de siste fettprosen-
tene. Energinivået synker, og det blir lite 
overskudd. Derfor gleder jeg meg til å bli 
ferdig, så jeg får tilbake energien.

KVINNEIDEaLET.Det er ikke til å stikke 
under stol at mange rynker på nesen når de 
ser veldig muskuløse jenter. En del satt kaffen 
i halsen da VG trykket bilder av den ekstremt 
veltrente kroppen til Marit Bjørgen i forkant 
av ski-VM i fjor, og Fredrik Skavlan høstet en 
del kritikk i media for hans fokus på musklene 
hennes da hun besøkte programmet hans. «Du 

har jo Skipper’n-armer», utbrøt Skavlan under 
intervjuet.

– Altså, jeg synes ikke at kvinneidealet 
i media er så fint. Ifølge media skal man jo 
være syltynn, uten en muskel på kroppen. 
Det er sikkert mange som ikke synes min 
kropp er så fin heller, men i bunn og grunn 
må man være fornøyd med det man ser i 
speilet. Jeg er stolt over å ha formet kroppen 
min selv, sier Nora. 

Reaksjonene hun har fått synes hun stort 
sett har vært positive. Det virker som om 

Født 25. juni 1989

Oppvokst på Frøya

Studerer økonomi og administrasjon 
ved TØH på 3. året

Deltar i bodyfitness-NM 8. oktober

Nora Sivertsen Mathisen

FAKTA OM:R

At studenter ikke har tid 
til å trene er det verste jeg 

hører.



sjokoladen, men den har vi heldigvis en maskin som 
tar seg av, forklarer Åstum Hildrum og peker mot 
beholderen som det røres automatisk rundt i.  De 
har flere maskiner som tar seg av ting. Den nyeste 
anskaffelsen er «sementblanderen» som skal brukes 
til å riste nøtter i. 

Der skal de slenge inn vann, sukker, nøtter og masse 
godsaker som de ikke helt har bestemt seg for ennå.

– Det kommer til å smake mye bedre enn sement, 
lover Andersen.

PÅ EN KORKTaVLE på veggen henger det post-it-
lapper med påskrifter som «havbris», «irish» og «créme 
bruleé». Det er prioriteringslista over konfektbiter 
som må lages. Alt over den røde streken er førstepri-
oritet, alt under kan vente en stund. Det er fortsatt 
lenge til jul, men her jobbes det allerede tolv timer 
om dagen. Sjokoladejuletrærne må pyntes, kamasutra-
konfekten må pakkes inn og kaffechili-ganachen må 
kjøres gjennom sjokoladefossen. På bakrommet står 

foreldrene til Åstum Hildrum og pakker konfektesker 
til den store gullmedalje. De synes det er hyggelig å 
hjelpe til iblant. Nærmere jul pleier de å være rundt 
ti personer i den lille fabrikken. 

– Det hele er jo egentlig en stor dugnad, sier Åstum 
Hildrum.

– Får dere ikke dårlig samvittighet av å lage ting som folk 
får dårlig samvittighet av å spise?

– Nei, egentlig ikke. Det er jo sunt for sjela. Folk 
blir glade av å spise sjokolade. Dessuten spiser man 
en mindre mengde av sjokoladen vår fordi den er så 
kraftig på smak og så rik på opplevelser. Så man kan 
spise den med god samvittighet.
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Sjokoladen skal  
spises med andakt.

Kris Åstum Hildrum, 
sjokolademaker
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og har nå to egne sjokoladeutsalg i Trondheim, samt 
forhandlere i flere norske byer.

– Is er veldig sesongbetont. Det er to måneder 
sesong og ti måneder pause. Sjokolade, derimot, 
selger hele året, forklarer Åstum Hildrum.

 Det er likevel bare en del av forklaringen, ifølge 
Andersen. 

– Egentlig begynte vi med det fordi vi rett og 
slett digger sjokolade. At det selger bedre er bare en 
fornuftig unnskyldning, bemerker han og ler.

Inspirasjonen til å starte egen is- og 

sjokoladeproduksjon fikk de på reiser i den store 
verden, blant annet i Italia. Der fikk de også 
opplæring i bruk av utstyr og grunnleggende 
produksjonsteknikk.

– Vi lærte mye, men glemte mesteparten, sier 
Åstum Hildrum.

Derfra har veien mot sjokoladesuksessen gått 
gjennom prøving og feiling – og smaking. For det 
er smak som er guttas store kjepphest. «Terping på 
smak», som Åstum Hildrum kaller det, er en evigva-

rende prosess. Navnet Cielo, som betyr himmel på 
italiensk, er myntet på nettopp dette. 

– Vi skal strekke oss mot himmelen. Det skal 
smake himmelsk.

SELVE faBRIKKLOKaLET ER bygget inn i en 
gammel traktorgarasje på Nardo. Traktorsporene kan 
fortsatt skimtes i det blåmalte gulvet, men ellers er 

VI BLIR OfTE kvalme, men det 
går over, forsikrer Ståle Andersen.
Han står ved siden av et høyt tralle-

stativ med over tusen små former fylt av konfekt. Til 
venstre for seg har han en stor beholder med flytende 
sjokolade som blir eltet rundt av en maskin. Rommet 
er fylt av en søtlig kakaoduft, med et lite hint av chili 
og kaffe. Det er lukten av dagens produksjon som 
fyller neseborene. 

VI haR VUNNET gullbilletten og fått bli med 
inn i lokalene til det som må være en av verdens 
minste sjokoladefabrikker. Her finnes verken låste 
gitterdører, merkelige menn med flosshatter eller 
umpa-lumpaer som synger arbeidsviser. 
Derimot blir vi møtt av to trivelige trøndere med 
hårnett: Ståle Andersen og Kris Åstum Hildrum 
holder fortet mens tredje og siste kollega, Mats 
Paulsen, er på Tysklands-turné med bandet 22. 
Sammen er de gründerne bak Cielo, som lager noe 
så sjeldent som håndlaget trøndersk konfekt.

TRIOEN STaRTET OPP mens de fortsatt var 
elever på videregående i 2002, men da med hjem-
melaget italiensk is som hovedgeskjeft. I 2005 byttet 
de ut kjølige fristelser med lysebrune lekkerbiskener, 

det lite som vitner om at de samme lokalene en gang 
har dunstet av diesel og motorolje. Langs veggene står 
det hyller med ulike ingredienser som cayennepepper, 
blåbærsyltetøy og lynghonning. Det er her Cielo-gutta 
utvikler de hemmelige oppskriftene sine.

– Vi har et irriterende fokus på nyanser, og blir aldri 
ferdige med en smak. Vi kan endre en konfekt ganske 
mye uten at kundene kjenner forskjell, sier Andersen.

Selv synes han det morsomste med hele sjokolade-
makingen er å utvikle nye konfektsorter. Helst noen litt 
sære, som den gangen de prøvde seg på olivenkonfekt.

– Det skar seg. Den ble absolutt spennende på 
smak, men jeg tror ikke mannen i gata ville ha likt 
den, sier han.

SELV OM NaVNET og teknikkene er hentet fra 
Italia, er det trønderske særpreget tydelig. Gründerne 
opererer med egenutviklede fagtermer for de ulike 
delene av produksjonen. Vi får være med på «klæk-
kinga» av konfekten, som er øyeblikket der de snur 
konfektformene på hodet og banker ut et dusin fortryl-
lende fristelser. «Fjutting» refererer til å fylle knøttsmå 
muffinsformer med sjokolade, mens «gnoming» er et 
begrep for nøye detaljarbeid som krever høy konsen-
trasjon. De er enige om at det er vanskelig å holde seg 
alvorlig når man har sjokolade som levebrød. 

– Vi er joviale, med noe seriøst inni, sier Andersen. 
Åstum Hildrum er av en annen oppfatning.

– Æ føle at æ bare e toillbaill heile mæ. 

TULLBaLL TIL TROSS: Man kan ikke komme 
bort fra at sjokolademakeri er en avansert kunst, som 
krever nitidig arbeid. Sjokolade skal knekke mellom 
tennene og smelte på tunga. Fuktighet og temperatur 
er elementer som må tilpasses med perfeksjon både 
under produksjon og oppbevaring av konfekten. Det 
er kjølig i den lille fabrikken. 

– Det må være 17 grader her, hvis ikke går det til 
helvete, forteller Andersen. 

Det er en temperatur de har regnet seg fram til 
ved hjelp av den evinnelige prøve-og-feile-doktrinen. 

– Det vanskeligste er tempereringen av selve 

Visste du at Willy Wonka har et søsterselskap på Nardo?
TEKST: Line Hammeren  FOTO: anette Morvik Robberstad 

En himmel full av sjokolade

Som en ekstra bonus til samvittigheten er sjoko-
laden også fairtrade-merket, som den første 
sjokoladen i Norge.

– Vi var lenge lykkelig uvitende om hvordan mye 
av kakaoproduksjonen foregår, sier Andersen.

 Etter å ha sett filmen The dark side of chocolate, som 
viser at menneskehandel og barnearbeid er en vanlig 
del av praksisen på kakaoplantasjer i Elfenbenskysten, 
endret de kurs. 

 – Etter at vi ble klar over forholdene var det ingen 
tvil om at vi måtte begynne med produkter basert på 
rettferdig handel, sier Åstum Hildrum.

SJOKOLaDEMaKERIET PÅ NaRDO har aldri 
rukket å legge noen av konfekteskene sine på lager. 
Alt de produserer blir solgt før sjokoladen rekker å 
bli gammel. 

Det betyr at de tre flittige gründerne ofte må røre, 
pynte og smake fra morgen til kveld. I tillegg til selve 
produksjonen må de ta av seg bestillinger, betale 
regninger og drive markedsføring. De mener arbeids-
mengden er et luksusproblem. 

– Det er jo dette vi synes er artig, sier Andersen. 

SJOKOLaDEMaKERNE haR TaTT seg en 
velfortjent røykepause. Samtalen beveger seg over i en 
diskusjon om hvorvidt rødvin fungerer som tilbehør 
til sjokolade. Konklusjonen blir at en rødvinskonfekt 
må utvikles. Deretter skifter samtaletemaet over til 
generell sjokoladefilosofi.

– Sjokoladen skal nytes. Den skal spises med 
andakt, mener Åstum Hildrum. 

Det er tydelig at han mener alvor.
– Men hvis du har lyst til å gomle skal du få lov 

til det også, innvender Andersen.
Konfektspesialistene må tilbake til arbeidet, og 

vi må tilbake til virkeligheten. Døren lukkes bak oss 
og vi står plutselig ensomme på en parkeringsplass 
utenfor en traktorgarasje.

 Det eneste beviset på herligheten vi har fått 
oppleve er en størknet sjokoladerest i munnviken. 
UD

nØTTEBLanding: «Sementblanderen» brukes ikke til 
å blande sement, men til å riste nøtter.

FEST i MunnEn: Sjokolade skal knekke mellom tennene og smelte på tunga. For å oppnå et perfekt resultat kreves nitidig arbeid.

Det må være 17 
grader her, ellers går 

det til helvete. 
Ståle Andersen, sjokolademaker

–



36 SIDESPORR

ingen hindring. Lange blikk, tafsing og 
kyssing så intens at den egentlig kun hører 
til bak en låst soveromsdør, utøves selv i de 
mest upassende settinger. 

Opptil flere ganger har jeg hatt lyst til å 
reise meg opp og si: «Heihei, dette går ikke 
altså. Dere går på universitetet, dere kan 
ikke sitte og sleike på hverandre på denne 
måten. Jeg spyr faktisk litt her borte, altså.» 

NOE SOM IMIDLERTID hadde vært 
mer upassende enn det disse parene driver 
med, var å avbryte den utøvende, vakre 
elskoven.

Disse kjærlighetsbekreftelsene skal helst 
ikke bare skje ute i det offentlige. Kabalen 
legges, og de unge, nyforelskede finner 
gjerne fort ut at «hei, vi skal jo tilbringe 
resten av livet sammen, la oss bare flytte 
sammen med én gang!»

Frem og tilbake er like langt, er det ikke 
det man sier? Brått er idyllen over, like 
brått som eksamenstiden ønsker seg selv 

JODa, GRYENDE kjærlighet 
mellom unge, nyforelskede par er 
vel hyggelig. I alle fall for dem. Ikke  

          alltid for oss andre. 
Det er selvfølgelig mange som finner 

hverandre i studietiden. Nye studenter får 
lovnader om kjærestegaranti kastet etter seg 
omtrent i det de går av flyet på Værnes. En 
helg på byen er som å entre et kjøttmarked, 
bugnende av elskovshungrige studenter. 

I mange tilfeller treffer amors piler 
blink. De jeg her sikter til er de som 
finner hverandre. Og da mener jeg finner 
hverandre. 

JEG SNaKKER OM de parene 
som pokker ikke kan holde den jævla 
kjærligheten sin for seg selv. De er overalt, 
og henger sammen som klissete drops. De 
vil ha hverandre, og det så intenst. Dette 
skal på ingen måte holdes skjult. 

At de står på busstoppet sammen med 
tjue andre, eller sitter midt i kantinen, er 

Par i hjerter
Kjærlighet er jo noe av det vakreste to mennesker kan dele. Eller?

TEKST: Monica Michelsen iLLuSTRaSJOn: anna-Klara Samuelsson

velkommen ved enden av hvert semester.
Som singel slipper jeg iallfall doblede 

flytteutgifter, samt gnagsår på baken fordi 
jeg må spoone med noen hver natt. 

Jeg kan også kline med så mange jeg 
vil på byen (vel, nesten), spise hva jeg vil 
til middag og jevnt over kjøre mitt eget løp. 
Så fantastisk befriende og deilig. Akkurat 
slik studentlivet skal være, spør du meg.

DETTE BLIR JO to ytterkanter av en sak. 
Forskjellige mennesker ønsker forskjellige 
ting. Men vær så snill, ikke fortell meg at 
dere skal flytte sammen etter én måned. 
Til nå har året 2011 kunnet på by 10 200 
skilsmisser og 11 700 separasjoner. Ta dere 
heller en bolle, og vent med å leke familie 
til dere blir voksne.

Og når sant skal sies, er jeg lite lysten 
på å se noen så godt som ha seg i kafeen 
på Dragvoll. Det er sikkert kult å spille i en 
pornofilm, men jeg vet ikke hvor gira jeg 
er på å føle at jeg er statist i en.
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Kongen på søppe l hau
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Med barns hjelp forvandler ReMida gammelt materiale til gull.

– Navnet på prosjektet er basert 
på myten om Kong Midas. Alt han 
berørte ble til gull.

Pål Bøyesen, leder for ReMida, 
forteller om filosofien bak prosjektet. 
ReMidas senter holder til på 
Svartlamon og barn i alle aldre kan 
her forsøke seg som kunstnere. Siden 
oppstart i 2009 har nemlig ReMida 
fremmet ideen om at kasserte mate-
rialer kan ses på som ressurser 
istedenfor avfall. Bakteppet til histo-
rien om Kong Midas er derfor vel så 
viktig for ReMidas ideologi. 

– Kong Midas ble jo ikke lykkelig 
av den grunn. Det er en viktig påmin-
nelse om at vi ikke trenger så mye.

Under utformingen av festivalen 
India 2011 fikk ReMida tak i den 
indiske kunstneren Pulak Dutta, 

som til vanlig jobber med grafiske 
uttrykk og undervisning. 

– Dutta har en holdning til læring 
som vi synes er i tråd med vår egen 
filosofi, forteller Bøyesen.

Med seg i bagasjen hadde Dutta 
også den indiske kunstformen 
Rangoli, som består i å lage sirkel-
formede figurer av blomster og 
annet naturlig materiale. Den tradi-
sjonsrike kunstarten endres likevel 
mye når barna kaster seg over den. 
Bøyesen mener den kreative friheten 
er helt nødvendig.

– Det er viktig for oss at barna 
skaper egne uttrykk. Vi vil ikke at de 
skal kopiere det opprinnelige. Dutta 
er der kun for å gi en innføring i hva 
Rangoli er. 

Siden prosjektets oppstart har 

ReMida samarbeidet med flere 
barnehager i Trondheim. Trondheim 
International School fattet også 
interesse for tilbudet tidlig, og elever 
fra skolen deltok aktivt under India 
2011.

– Trondheim International School 
har en pedagogikk som likner på 
ReMidas måte å tenke læring på. De 
har en prosjektbasert tilnærming og 
vektlegger estetiske fag.

Bøyesen mener at norske skoler 
også kunne tjent på å tenke alterna-
tivt. Han er skuffet over at det norske 
skolevesenet undergraver verdien i 
praktiske oppgaver.

– Jeg er overbevist om at man 
skal gå mer i dybden. Det blir litt 
for oppstykket slik det er nå, sier 
Bøyesen. UD

TEKST: Martin T. Johannessen  FOTO: Severin Sadjina
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Kulturpuls – sett og hørt

«Vi har en standard, og våre verdier, men vi ønsker også å formidle Guds tilgivelse når  
de unge selv ser at de har gjort et feil valg.» 

Daglig leder Jarle Haugland i den kristne organisasjonen Familie & Medier til NRK om sexrådgivning for homofile.

Farlig jakt på piratene 
Det nye høringsforslaget som foreligger i Åndsverk-
loven innebærer å blokkere nettsteder som tilbyr 
nedlasting av musikk og å registrere ip-adressene til 
de som deler materialet. Torgeir Waterhouse i IKT 
Norge mener dette kan være starten på overvåkning 
av nettaktivitet. 

– At noen har gjort noe galt fra din ip-adresse, betyr 
ikke at det er du som står bak. Noen kan ha hacket 
nettet ditt uten at du vet det, sier Waterhouse til NRK. 

Nerdrum kjører egotripp
Utstillingen til Odd Nerdrum i Sverige førte til pub-
likumsrekord for det aktuelle galleriet. Likevel møter 
utstillingen kritikk fra svenske kritikere. 

– Man lærer ingenting om ham bortsett fra hvordan 
ansiktet hans i et utall varianter ser ut, sier kunstkri-
tiker Ulrika Stahre i Aftonbladet til NRK.

Hun mener utstillingen til den nylig straffedømte 
kunstneren ligner en egotripp.

Gråt seg til bok
Karl Ove Knausgård forteller i et intervju med 
Bokprogrammet at skriveprosessen rundt siste bok i Min 
Kamp-serien ble en hard affære. 

– Når jeg skrev slutten på bind seks, gråt jeg sånn at jeg 
ikke kunne se tastaturet, sier forfatteren.

Boken, som har blitt utsatt flere ganger, er klar for å utgis 
i november. Forfatteren forteller i samme intervju at han 
etter utgivelsen vurderer å legge forfatterkarrieren på hylla.

Slår ikke an hos söta bror
Norske artister mener det er utfordrende å slå gjennom 
i Sverige. 

– Skal man slå igjennom i Sverige, som er et så stort 
og sterkt musikkland, må man jobbe og kjøre på live, sier 
artist Ane Brun til nettstedet Ballade.no.

Hun mener Sverige er et land som har mye bra musikk 
fra før. Derfor må norske artister jobbe hardt for bli lagt 
merke til.

45.
...plassen gikk til platen The Return of the 

Raga Rockers i Morgenbladets kåring av Norges 
beste plater

Uavhengighetens gevinst
I forbindelse med Cinematekets Argentina-fokus 
framhevet forfatter og regissør Øystein Stene 
betydningen av statlige støtteordninger, produsenter og 
distribusjonsselskap med artikkelen Da støtten forsvant 
i Rushprint. Stene forteller om hvordan Argentinas 
økonomiske kollaps på 90-tallet var ensbetydende med 
en drastisk økning i filmproduksjon og kunstnerisk 
frihet. Å lage interessant og dagsaktuell film er ifølge 
Stene ikke avhengig av å bli støttet av staten.

Ingen pris til Zimmerman
Selv om Robert Allen Zimmerman, bedre kjent som Bob 
Dylan, var storfavoritt til Nobels litteraturpris stakk den 
svenske forfatteren og psykologen Tomas Tranströmer av 
med seieren. Musikeren var antatt som en mulig vinner 
med låtmateriale som har inspirert musikkelskere verden 
over. Dette var tilsynelatende ikke nok til å oppfylle prisens 
kriterie, hvor vinneren skal være «den som innenfor 
litteraturen har produsert det mest utmerkede i idealistisk 
retning».

Ved et endepunkt
I en kommentar i Aftenposten hevder Inger Mar-
grethe Lunde at norsk samtidsdans har kommet til et 
endepunkt med påfallende former for eksibisjonisme. 
«Rumpehullet var et tilbakevendende tema på den 
internasjonale dansearenaen i fjor sommer.», skriver 
kommentarforfatteren. Hun spår at fremtiden vil by på 
det som andre kunstformer har fått erfare: å bruke det 
gamle på nye måter.

MIN ANBeFALINg

Utdannet billedkunstner og 
redaksjonsleder for nettmagasinet 
ArtSceneTrondheim

Per Kristian Nygård

–  Hva er ditt kulturelle bidrag til 
Trondheim?
– At jeg sammen med mine kol-
legaer i ArtSceneTrondheim bidrar 
til å sette kulturpolitisk dagsorden, 
gjennom kompromissløs debatt og 
dekning av kunstlivet.

–  Hvordan kan Trondheim 
forbedres som kulturby?
–  Gjennom frie midler til kunst og 
kultur! Kommunen og fylkeskom-
munen må begynne å prioritere 
støtte til drift, og prosjekter og 
initiativer som kommer fra kunst-
miljøene selv. 
Ordningen med Kunst i Offentlige 
rom må forandres. Det vi sitter igjen 
med etter mange år med kunst-
neriske utsmykninger i barnehager, 
skoler og kirkegårder har ikke bidratt 
til å skape et aktivt og levende 
kunstmiljø i Trondheim. Snarere 
tvert imot.

–  Hvis du hadde en million kroner 
å gi til et kulturelt formål, hva ville 
du brukt det på?
– Jeg ville gitt ut ti betingelsesløse 
stipender på 100 000 kroner hver til 
gode kunstprosjekter i Trondheim.

–  Anbefal tre kulturopplevelser, 
sjanger velger du fritt.
– Mot slutten av sommeren så jeg 
utstillingen Snorre Ytterstad. Squared 
Target på Museet for samtidskunst, 
det var en höydare.
– To kunstnere som jeg ikke slutter 
å la meg fascinere av er Tori Wrånes 
og Erik Pirolt, som begge insisterer 
på å følge sine ideer til sin ytterste 
konsekvens uten å kompromisse 
med konform estetikk.
– Dokumentaren The Wild and Won-
derful Whites of West Virginia er den 
siste filmen jeg så. Den var kanskje 
noe av det sykeste jeg har sett på 
lenge, om vi ser bort fra japansk 
porno i alle sine sjangre.

Av: Hilde Ørbo
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(Illustrasjon: Simen August Askeland)

fisketur, og takket ja til de artistene som tilfeldigvis bet 
på kroken. Dette viste seg i den sene annonseringen 
av festivalens rockealibi, White Lies, som skyldtes 
at bookerne hadde lett høyt og lavt etter et hvilket 
som helst band som kunne oppfylle sjangerkriteriet. 

Bredden gjenspeiles i spennet mellom de mindre 
artister som UKA har å by på. Bookinger som kriti-
kerhyllede Kitchie Kitchie Ki Me O, hardcore-bandet 
Fucked Up og elektronikabaserte gold Panda er 
alle artistnavn som kunne vært med på å bygge en 
troverdig profil utad. Da man derimot fyller på med 
norske artister som allerede besøker byen én eller flere 
ganger i året, som Kaizers, Sivert Høyem og John 
Olav Nilsen og gjengen, eksemplifiserer dette hvor 
gitte rammene er allerede før festivalen braker løs. 

gjennom årene har UKerevyen mistet sin posi-
sjon som hovedattraksjon under festivalen, og  utad 
promoteres nå festivalens headlinere og resten av 
konsertprogrammet. Der festivalen promoterer seg 
selv som en genuin musikkfestival, seiler de likevel 
under falskt flagg. 

For det har åpenbart ikke vært noe særegent mål 

Som Per Olav Alvestad påpekte i sin tale under 
Bypremieren til UKerevyen, har formålet med 
UKA siden 1917 vært å bedre den økonomiske situ-
asjonen på Samfundet. I dag er festivalen livlinjen 
som betinger videre drift på Huset. Samtidig er UKA 
Norges største kulturfestival, hva gjelder lengde og 
bredde, billettsalg og ølsalg. Men hva definerer UKA 
utover det å være lengst, størst og bredest?

Der landets fremste festivaler livnærer seg på en 
klar og målrettet profil, er UKA preget av rollen som 
økonomisk forsørger av Samfundet. For å kunne fylle 
denne rollen har målet også i år vært noe så identitets-
løst som å favne bredt. Når UKesjef Tore Falkenberg 
under åpningen påpeker at de i år har hatt et «bredt 
fokus» blir paradokset matet inn med teskje. De 
tilnærmede antonymene vitner om mangel på kunn-
skap om hva det vil si å favne bredt, som i seg selv 
vil si å ikke fokusere på noe bestemt i det hele tatt. 

Å si at profilen er å favne bredt, er det samme som 
å si at den er ikke-eksisterende. Bookerne har vært på 

Et definisjonsspørsmål
UKA seiler under falskt flagg med «et bredt fokus». 

 Å si at profilen er å favne bredt, 
er det samme som å si at den er 

ikke-eksisterende.

Hilde Ørbo
Kulturredaktør
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om å være størst, bredest eller best, men derimot å 
selge. Å booke kommersielle artister for å gå i pluss er 
ikke feil i seg selv, spesielt ikke for en festival som har 
Studentersamfundets fremtid hvilende på sine skuldre, 
men viser manglende vilje til å utrette noe større. 

Øyafestivalen er et eksempel på en festival som 
heller ikke ble bygget utelukkende på en genuin inter-
esse for musikk og kultur. etter flyttet fra Kalvøya til 
Middelalderparken og gjennom en hyperkommersiell 
profil, har de likevel klart å skaffe seg et navn som en 
av Norges mest interessante festivaler. Dette med et 
aksjeutbytte på mange millioner kroner. 

Spørsmålet er om ikke UKA hadde tjent på å få en 
virkelig profil, der de faktisk maktet å ha en bredde 
som de åpenbart søker på årets festivalplakat og 
samtidig booket artister som var eksklusive for festi-
valen. Risikoen ville vært større, men det samme ville 
gevinsten. De villle da hatt muligheten til å skape seg 
et faktisk navn, utover det å være «størst». et våge-
stykke som ville gitt UKA en identitet utover å være et 
pengemaskineri på lik linje med en landbruksmesse. 

Det ligger et enormt uforløst potensiale i å ha 
både kapital og frivillige ressurser på størrelse med 
UKA. At de da velger å følge den samme og trygge 
oppskriften år etter år med enkle løsninger som 
artister på gjennomreise, eller artister som allerede 
trakterer Trondheim, viser manglende baller hos 
bookerne, så vel som hos UKestyret. At de knebles av 
forsørgerrollen er ikke et argument som holder vann.
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lars Fredrik  
lund Godbolt
Kulturjournalist

Nytt år - nytt budsjett. Hvert år står 
instituttene som spente barn på jule-
aften og venter på hva de får under 
treet. I år må derimot trønderne se 
misunnelig på de andre barna. I år 
må vi ha en imaginær julefeiring 
med imaginære gaver, for i år får ikke 
midtnorsk film en krone ekstra. 

Om vi følger tradisjonell juletro så 
har ikke Midt-Norge oppført seg pent 
nok. Kulturdepartmentet har uttalt at 
endringene i budsjettet er ment for å 
honorere de som skaper aktivitet. Av 
dette kan vi ikke tolke annet enn at 
Trøndelag tydeligvis ikke skaper nok 
aktivitet.

Kulturdepartementet legger 
i begrepet «aktivitet» antallet 
registrerte bedrifter innenfor filmnæ-
ringen. Her kan man altså «lure» seg 
til flere penger ved å registrere flere 
bedrifter. Yrja Flem-Waage fra midt-
norsk filminstitutt gjør riktig i å sette 
spørsmålstegn ved denne målanord-
ningen. Siden når betydde kvantitet 
nødvendigvis kvalitet?

Om Midt-Norsk filmsenter velger 
å basere seg på færre, men bedre 
bedrifter så må det være et legi-
timt argument for å få støtte. 
Kulturdepartementet må ha tiltro 
nok til de lokale institusjonene at 
de selv vet hva som er best for sin 
region. En budsjettildeling basert 
på et overordnet tankesett med «jo 
flere jo bedre» er intet annet enn 
bekymringsverdig. 

Hvilket valg står Midt-Norge igjen 
med da? Populasjonsforholdet i 
Norge er så og si konstant, valget her 
står mellom å masseprodusere små 
trøndere eller å skape flere filmbe-
drifter. Den tidligere ordningen med 
skjønnsvurderinger var for ukon-
kret, og filmsentrene ønsket klarere 
retningslinjer. Forslaget som regje-
ringen la fram ble satt til høring 
og samtlige filmsentre i Norge var 
uenige. Likevel går regjeringen fram 
med det. Dette er enda et eksempel 
på at Kulturdepartmentet i denne 
saken har hatt en ovenfra-og-ned 
holdning til budsjettfordelingen og 
mangler tiltro til at de lokale insti-
tusjonene har tilstrekkelig med 
kompetanse til å vite hva som er best 
for seg selv. 

Dette er en endring gjort, får vi 
håpe, i god tro. Jeg sitter uansett med 
en smak i munnen av at det er gjort 
endringer bare for å gjøre endringer. 
Det er vanskelig å se at forandrin-
gene skal gagne filmsentrene. Nå må 
filmsentrene arbeide for at neste års 
ønskeliste får bedre gehør, og håpe 
på bedre gaver under treet. 

KOMMeNTAR

– Tallene som baserer seg på befolk-
ningstall er vektet, slik at en nordlen-
ding teller fire ganger så mye som en 
østlending. Dette for å gi en jevnere 
fordeling til distriktene, sier statsse-
kretær Roger Solheim i Kulturdepar-
tementet.

Den delen av vurderingene som 
vektlegger aktivitet i distriktet base-
rer seg på tall fra Statistisk Sentral-
byrå, som måler aktivitet og produk-
sjon. I tillegg vektlegges aktivitet på 
prioriterte områder som likestilling 

– Skal stimulere vekst

Tankeløs endring
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Midtnorsk film nedprioriteres

NEgaTiv iNvirKNiNg: Midtnorsk film får ikke økt støtte til neste år. – De fryste bevilgningene vil påvirke produksjonen negativt, sier daglig leder Stig Bech ved Midtnorsk filmfond. 

Hun poengterer at Midtnorsk 
filmsenter gir sin tilslutning til at 
kriterier for tildeling av filmpenger 
er bra, men er kritisk til forslaget 
som foreligger. 

– Det er ikke sammenheng mel-
lom kvalitet på filmproduksjon og 
antall registrerte bedrifter. Dette er 
feil måte å tenke vurdering av kultur 
på, og det er synd at midler fordeles 

på denne måten, sier hun. 
Hun poengterer at Midtnorsk 

filmsenter er opptatt av å bidra til 
stadig økt kvalitet og robuste film-
miljø i regionen.

Vil ikke få mindre
De nye kriteriene inneholder en 
klausul om at ingen av filmsentrene 
i distriktene skal få redusert sine 
tildelte midler. Bech tror dette er 
grunnen til at midtnorsk film opp-
rettholdt budsjettposten sin i årets 
statsbudsjett.

– Dersom denne regelen ikke 
hadde eksistert, ville midtnorsk 
film, basert på innbyggertall, fått 
mindre tilskudd enn tidligere, sier 
Bech.

Regissør Dag Hoel jobber i sam-
arbeid med Midtnorsk filmsenter. 
Han mener det er uheldig at det er 
innbyggertallet i Trøndelag som 
skal være tungen på vektskålen.

– Dette har å gjøre med hvordan 
man evaluerer arbeidet, vi er rett og 
slett for få innbyggere i Trøndelag, 
sier Hoel.

Han mener det nå blir viktigere 
for Midtnorsk film å produsere kva-
litetsfilm for å bli vurdert fordelak-
tig i fremtiden.

– Når vi er i ferd med å bygge opp 
et produksjonsmiljø er dette uheldig, 
siden vi blir hengende etter i forhold 
til de øvrige filmsentrene. Det er vik-
tig for midtnorske filmprodusenter å 
lage gode filmer for å gjøre oss skik-
ket for fremtidige vurderinger, sier 
Hoel. UD

I statsbudsjettet for 2012 fryses be-
vilgningene til Midtnorsk filmsenter 
og Midtnorsk filmfond. Regjerin-
gen har økt budsjettposten for film 
i distriktene med 5,4 millioner, men 
midtnorsk film får ikke ett øre av til-
skuddet i det nye statsbudsjettet.

– De fleste andre regionale film-
sentrene får mer enn før. Av de mid-
lene som er øremerket film i distrik-
tene, får Midt-Norge ingenting, sier 
daglig leder Stig Bech i Midtnorsk 
filmfond.

–I vår disfavør
Under Dusken skrev i vår om hvor-
dan nye fordelingskriterier kan bli 
et dødsstøt for midtnorsk film. Tidli-
gere var tildelingen av midler basert 
på skjønn. Nå er 60 prosent basert 
på innbyggertall, og de resterende 
40 basert på vurderinger om «aktivi-
tet i regionen». Dette måles i antallet 
bedrifter.

Samtlige norske filmsentre var i 
høringssvarene kritiske til regjerin-
gens forslag om endring av forde-
lingskriteriene. Med frysingen av 
midlene til midtnorsk film, mener 
daglig leder Stein Bech at forde-
lingsforslaget har blitt snikinnført.

– Statsbudsjettet faller helt klart 
i midtnorsk films disfavør. De fryste 
bevilgningene vil påvirke produk-
sjonen negativt, sier Bech. 

Konsekvenser av kriteriene
Fungerende daglig leder Yrja Flem-
Waage i Midtnorsk filmsenter er kri-
tisk til en tildeling av kulturmidler 
basert på kvantitative vurderinger.

– Hvis de tror at talent henger 
sammen med antallet registrerte be-
drifter, tar de feil, sier Flem-Waage.

Av 47 millioner kroner i økte bevilgninger til norsk 
film, får midtnorsk film ikke én krone mer. Daglig 
leder i Midtnorsk filmfond mener regjeringen  
snikinnfører nye kriterier.

TeKST:  Kristoffer  Svendsen
 krisven@underdusken.no 
FOTO:  anette Morvik robberstad

STATSBUDSJeTTeT

Midtnorsk filmsenter og Midtnorsk filmfond har fra før en samlet 
støtte på 5 750 000 kroner. 

På tross av en økning på 5,4 millioner til film i distriktene på statsbud-
sjettet for 2012, får ikke midtnorsk film økte bevilgninger.

Et høringsforslag om fordelingskriterier som vekter folketallet i regi-
onen og  vurderinger i form av antallet bedrifter i regionen ligger til 
grunn for støtten. 

En klausul i dette forslaget innebærer at ingen av landets filmmiljøer 
skal få mindre støtte enn før.

Fordelinger til midtnorsk film

FAKTA OM:K

Statsbudsjettet faller helt 
klart i midtnorsk films 

disfavør. 
Stig Bech

Daglig leder i Midtnorsk filmfond

og arbeid med barn og unge. 
– Vektingen tar hensyn til distrik-

tene og vi har mangedoblet bevilg-
ningene, men det er samtidig viktig å 
ha standardiserte kriterier for forde-
ling av pengene, sier Solheim.

Solheim forteller at man har lagt 
om kriteriene for å skape mer forut-
sigbarhet og jevnere fordeling i tilde-
lingene. 

– Målet er å stimulere filmproduk-
sjonen og honorere de som skaper ak-
tivitet, sier Solheim. UD

 Dette er feil måte å tenke 
vurdering av kultur på. 

Yrja Flem-Waage
Daglig leder ved Midtnorsk filmsenter
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Setter dagsorden
Programmet til Trøndelag 
Teater for 2012 farges av 
maktsyke verdensherskere, 
løsslupne hippier og  
borgerskapets hykleri.

sier hun har funnet drømmerollen i 
Helene Alving.

– Jeg opplever at jeg møter meg 
selv når jeg går inn i en så stor rolle. 
Helene Alving er en av disse sterke, 
stolte kvinneskikkelsene hos Ibsen, 
som også har en skyggeside, sier eggen. 
Ibsen er denne gangen flyttet ut av 
Hovedscenen og over i studioscenen, 
noe Seltun tror vil gi en interessant 
ramme til stykket.

– På studioscenen er det større 
grad av nærhet melllom skuespillere 
og publikum, og jeg ser for meg at 
vi skal kunne bruke den som en 
illusjonsmaskin, heller enn en «black 
box», sier han. 

Tradisjonen tro skal det også settes 
opp en våroperette, og valget har falt 
på Broadway-musikalen Hair. Seltun 

Trøndelag Teater har også i år favnet 
bredt, og mye er overraskende likt 
dette årets program. Det kan virke 
som at teatersjef Kristian Seltun og 
hans ensemble har funnet en mal med 
Ibsen, Brecht og musikal som funge-
rer godt på trondheimspublikummet.

Hitler og hans likemenn
Seltun forteller at valget om å spille 
den høyaktuelle Brecht-komedien Ar-
turo Ui - og hans knirkefrie vei til makten, 
som er en satire om hvordan høyreek-
stremister kan vokse fra småkriminel-
le til verdensherskere, ble tatt før ter-
roranslaget fant sted i sommer. Han 
tror likevel den vil gi et tilleggsmo-
ment til stykket.

– Det er helt klart langt mellom 
Hitler og Breivik, men det at dette 
har skjedd gjør at tematikken i større 
grad er blitt en del av vår hverdag. 
Skuespillet vil likevel på ingen måte 
innrettes mot tragedien på Utøya, sier 
Seltun.

Studio Ibsen og svett hår 
Av Ibsen er det Gengangere som står 
for tur. Skuespiller Hildegunn eggen 

aKTuElT prOgraM: Brecht-komedien Arturo Ui - og hans knirkefrie vei til makten belyser dagsaktuelle temaer.

TeKST:  ingrid anna Teigen
 ingrite@underdusken.no
FOTO:  lars Erlend leganger

TeATeR
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Verden til 
Trondheim

TeKST:  lisa  Enes
 lisen@underdusken.no

FeSTIVAL

Transporterer musikk fra 
alle verdenshjørner 
til byen. – Det er dønn 
ekte råvare, sier styrele-
der for Transformfestiva-
len.

– Vi ønsker å presentere musikk 
som innbyr til høy partyfaktor og 
entusiasme – presentert av ver-
densstjerner som vi sjelden hører 
på radio og TV eller omtalt i me-
dia, forteller styreleder Hill-Aina 
Steffenach.

Ønsket om å gjenspeile det 
kulturelle mangfoldet som finnes 
i Trondheim, blir for åttende gang 
manifestert gjennom Transform 
fra 2. til 5. november. På tvers av 
etnisiteter, kulturer og grupperinger 
samler musikere seg om å spille 
kvalitetsmusikk uten landegrenser. 

Immigrant-punk
Transform er den eneste festivalen 
i Trondheim som utelukkende har 
disse sjangrene på programmet, og 
styret ønsker å bygge opp en stor 
fanskare av nysgjerrige musikkel-
skere.

– Kulturlivet i Norge er i stor grad 
spunnet rundt den nord-europeiske 
musikktradisjonen, men det er så 
mye spennende å oppleve om en 
åpner øynene og ser litt lengre, sier 
Steffenach.

Rettet mot studenter
Hun mener det ikke skal bli noe 
problem å lokke studentene til 
Byscenen og Dokkhuset i de inten-
se novemberdagene.

– Det er full innlevelse fra 
publikum på festkonsertene 
våre sent på kveldene, og det er 
trondheimsstudentene best på.

I år kan festivalen lokke med 
blant annet sigøynerbandet Taraf 
de Haidouks fra Romania og 
norske Farmers Market som spiller 
speedbalkanboogie. Startskuddet 
for hele festivalen er en kick-off 
konsert 19. oktober med No Border 
Orchestra. 

– Transform er en unik festival. 
Den er ekte, og gjennomsyret av 
kvalitet. Den presenterer musikk 
som er ment å skape fest og 
begeistring. Festivalen bringer 
verden til Trondheim, mener 
Steffenach. UD

Tlf. 74028040 | post@falstadsenteret.no | falstadsenteret.no | 7624 Ekne

Mastergradsstipend
Falstadsenteret utlyser to mastergradsstipend på 20 000 kr 
høsten 2011. Stipendet går til studenter som skriver master-
oppgave om undervisning i menneskerettigheter, knyttet til 
Falstadsenterets faglige profil.

Søknadsfrist 1. desember 2011 
Se www.falstadsenteret.no for mer informasjon.
Kontaktpers.: Sanna Brattland, sanna.brattland@falstadsenteret.no

tror selv det blir en spektakulær og 
annerledes Hair-forestilling.

– Vi har ikke lyst til å kjøpe inn 
ferdige sjablonger og sette opp en kopi 
av originalen. Hair har et åpent manus 
med mye frihet, så vi kommer til å sette 
vårt eget preg på stykket, sier Seltun.

Nedslående statistikk
Seltun vil spesielt oppfordre studenter 
til å gå på de smalere forestillingene. 
Han forteller at han selv gikk på styk-
ker med sær profil da han var student.

– Det er nedslående at statistikken 
viser at trondheimsstudentene i stor 
grad går på de store mainstream-
produksjonene, heller enn å 
utforske det mer eksperimentelle 
scenekunstlandskapet, mener Seltun.
UD
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India på tråden
India 2011 byr på nærkon-
takt med indere. Selv de 
som befinner seg 11.745 
km unna.

fepause. I baren sitter Asbjørn Tiller, 
prosjektleder for «India på film».

– Filmskaperen som snakket for 
oss heter Shambhavi Kaul, og bor for 
tiden i USA. Vi ønsker å presentere folk 
som henne, som kan belyse de ukjente 
sidene ved indisk film. For det er ikke 
bare i India det er vanskelig å få vist 
eksperimentell film. I Norge vises 
slike filmer i kunstsammenhenger, i 
galleriene, sier Tiller.

Han er professor i filmvitenskap 
ved NTNU, har et mildt ansikt, rolig 
lynne og ringer i begge ørene. 

– Dette er den breieste satsningen 
på indisk film noensinne i Norge, 
mangfoldet er stort, og vi merker 
interessen blant publikum. Til dette 
symposiet har det ikke bare kommet 
fagfolk og filmstudenter, men også 
generelt kulturinteresserte, noe som er 
overraskende med tanke på hvor faglig 
tungt det er, sier Tiller.

Dokkhuset er ikke akkurat stapp-
fullt, de fleste av publikummerne 
hadde fått plass i en personbil. Tiller, 
som har sett sin dose av disse filmene, 

presiserer at det i alt mangfoldet like-
vel finnes et minste felles multiplum 
innen indisk film.

– Dette er filmer som er mye mer 
spirituelle og mystiske enn vi er vant 
til i vesten, og det har med kulturen og 
religionen å gjøre, sier Tiller.

Fast forward til Det Norske Oljesel-
skap. Jeg entrer den strengt bevoktede 
inngangen og viser billetten i resepsjo-
nen. Jeg skal på teater. Call Cutta in a 
Box, heter det. Arrangørene er Trøn-
delag teater og Teaterhuset Avant gar-
den, scenen er et kontor i femte etasje. 
Hos oljeselskapet er alt nakent og kaldt 
og sikkerhetsvakten bruker øyescan-
ner både utenfor og inne i heisen som 
fører meg opp i riktig etasje og riktig 
kontor, der jeg tar av meg jakken og en 
telefon plutselig begynner å ringe.

– Hei jeg heter Harmeet Singh 
Rajpal, jeg ringer fra Kolkata i India, nå 
skal vi bli litt bedre kjent. Du kan kalle 
meg Rishi. Jeg er Rishi blant venner.

Rishi er en 26 år gammel mann 
som snakker flytende engelsk og ler 

Det krever sin mann å forklare hvor-
for jeg nå står alene inne på et kontor 
hos Det Norske Oljeselskap og danser 
til indisk musikk så svetten renner, 
med masse fargerikt stæsj rundt hal-
sen. 

La oss begynne med indiadagene. 
India 2011 har vært et ukelangt arran-
gement med NTNU som hovedarran-
gør. På campus har vi merket oss dress-
kledde indere med besøkskort, flere 
indiske flagg enn før, og indisk mat 
hver dag i kantinen, dog til den samme 
vante ågerprisen. Rundt om i byen har 

vi kunnet ta del i et bredt kulturtilbud. 
Alt fra indisk poesi og film til foredrag 
om cricket.

India 2011 skal poengtere sannhe-
ter og avkrefte myter om India. Bol-
lywood, for eksempel, er ikke en fel-
lesbetegnelse på all indisk film. Som 
med Hollywood er Bollywood-filmen 
et geografisk og sjangermessig avgren-
set fenomen: Kommersiell film fra 
Mumbai med innslag av sang og dans. 
Dokkhuset er åsted for avkrefting av 
myter, og vi ramler hodestups inn i et 
symposium om indisk film.

– Jeg er influert av den amerikanske 
avantgarden. Uheldigvis er det ingen 
steder i India som viser eksperimentell 
film. Filmene mine blir heller vist 
internasjonalt, sier en pur ung indisk 
filmskaper fra oppe på scenen.

Noen i publikum spør om hun med 
den amerikanske avantgarden mener 
Brakhage. Ikke egentlig Brakhage, 
svarer hun. Hva da? Mye forskjellig. 
Fortell meg hva du liker, sier publi-
kummeren utålmodig, og så er det kaf-

TeKST:  asgeir Hovdelien Midthaug
 amidthaug@underdusken.no
FOTO:  Hanna-Emilie Kværner
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Dette er den breieste  
satsningen på indisk film 

noensinne i Norge 
Asbjørn Tiller

Professor i filmvitenskap ved NTNU

hele tiden. Han ringer fra et callsenter 
han selv eier, vet alt om kontoret jeg 
befinner meg i, mye om Trondheim, og 
ett og annet om meg. etter et par runder 
med småprat er jeg varm i trøya, noe han 
merker, og han begynner å snakke om 
mer dyptpløyende ting. er jeg tilfreds 
med det livet jeg lever?

– Hva er det du angrer mest på i livet 
ditt, spør han, og jeg vet ikke hva jeg skal 
si, men begynner å tenke høyt.

Samtalen går bra mye takket være 
Rishi, det er åpenbart at dette er jobben 
hans. Han forteller at han er troende og 
snakker om gjenfødelse.

– Hvis jeg skulle blitt født på nytt 
ville jeg vært en fugl, eller aller helst en 
fisk. Jeg ønsker å leve på et annet nivå 
enn jeg gjør som menneske, aller helst 
under vann. Lukk øynene, jeg skal synge 
en sang for deg, sier Rishi og begynner 
å synge på punjabi. Når han er ferdig 
er det min tur, men jeg kommer ikke 
på noen sanger. Det ender med at jeg 
synger Öppna Landskap og later som 
om den er norsk, mens jeg ser ut vinduet 
på Olav Tryggvason-statuen på torget.

Hensikten med indiadagene er å 
styrke samarbeid og kontakt mellom 
miljøer i Norge og India. Men også å 
vise frem «Indias mange ansikter», 
som det står på plakatene rundt i byen. 
Indere på callsenter er kanskje det 
mest gjenkjennelige ansiktet for man-
ge vestlige. Anne-Kari Risom Olsen er 
kommunikasjonsansvarlig ved Teater-

huset Avant garden og har vært med 
på å arrangere teateret som nå utspiller 
seg hos oljeselskapet.

– Vesten outsourcer mange tjenes-
ter til India, og mange i vesten har kan-
skje vært i telefonsamtale med en inder 
før, selv om de aldri har besøkt India 
eller vet så mye om landet. Call Cutta 

in a Box spiller på denne opplevelsen. 
Som publikummer vil du merke at 
personen i andre enden bruker navnet 
ditt mye, og spør hvordan du har det, 
sier hun.

Risom Olsen sitter i kafeen på Av-
ant garden, den er stengt, hun har 
tatt bakveien. Både ved denne og en 
tidligere anledning har hun jobbet 
med skaperne av teateret.

– De er fra Tyskland, kaller seg 
Rimini Protokoll, og har spesialisert 
seg i noe de kaller ekspertteater. Det 
vil si teater med mennesker som er 
eksperter på det hverdagslivet de le-
ver, slik som egyptiske bønneropere 
eller callsenteroperatører fra India. 
Rimini Protokoll har regien på og har 
satt rammene for Call Cutta in a Box. 
Men hendelsesforløpet bestemmes i 
stor grad av publikum, forteller hun.

Selv har hun vært med på en fore-
stilling, og snakket med andre publi-
kummere som har.

– Jeg har hørt om folk som har 
holdt kontakten i ettertid, sier Risom 
Olsen med et smil.

På kontoret i femte etasje beordrer 
Rishi meg ned ved datamaskinen og 
ber meg skrive inn passordet «india». 
Nå er vi på webcam. Rishi har hel-
skjegg og turban, han er sikh. Han 
viser meg rundt i lokalet. Over alt 
sitter det indere med telefoner. Han 
viser meg gudeikonene på skrivebor-
det, og, i et smått absurd øyeblikk, da-
men som sitter på kontoret ved siden 
av meg hos oljeselskapet. Hun er med 
på samme teater og vises på dataskjer-
men til sin egen telefonoperatør.

– Nå skal du åpne nederste skrive-
bordskuff og se hva du finner.

Der ligger det masse fargerike 
halskjeder. Kontoret fylles av indisk 
populærmusikk og vi begynner å 
danse. Jeg gjør som han gjør.

 Lenge holder vi på slik, helt til en 
nedtelling på skjermen avslører at det 
bare er sekunder igjen av forestillin-
gen.

– Send meg mail, roper han. Hold 
kontakten. UD

EN SMaK av iNdia: Under India 2011 ble  sannheter poengtert og myter avkreftet. På programmet var blant annet smal indisk film og  ekspertteater satt i fokus. 
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Frontmann einar Stokke Fadnes i Jim Stärk er sauen i ulveklær 
som tar nachspielet alene, foran tv-en, i senga på hotellet.

TEKST: Amund Rolfsen FOTO: Kristine Kolstad

– Alle kan ta seg en fest hvis de vil, 
men når vi er ferdige med en konsert 
er alle slitne og glade for at vi har fri. 
Så det blir til at en kaster seg ned på 
senga på hotellet og ser på tv.

Fadnes kan riktignok påpeke at han 
har noen gode historier fra sine over ti 
år med bandet. 

– Hvor skal jeg begynne, sier han 
med et bredt glis og glimt i øyet.

Ironien er slående fra den kaffedrik-
kende melankolikeren. Skuffelsen over 
at den gode historien aldri kommer blir 
derfor ingen overraskelse.

Ingen diktator
Fadnes tenner seg en sigarett, tar et par 
trekk, og svarer så på hva han synes om 
det nye albumet. 

– Som bandmedlem føler du alltid 
du har gjort noe nytt på hvert album. 
Det gjorde vi på det forrige også. Vi var 
kanskje de eneste som mente det da, 
men her synes jeg vi har klart å tenke 
litt utenfor boksen. 

Videre slår han et slag for 

demokratiet og poengterer viktigheten 
av at alle skal bli hørt, og hvor viktig 
prosessen med hele bandet i studio er. 

– Jeg hadde spilt inn alle låtene på 
forhånd, og sendt de rundt for gjennom-
høring. Ved slutten av innspillingen var 
noen nesten like, mens andre virkelig 
var rista i. 

På spørsmål om de noen gang 
er uenige, må Fadnes trekke på 
smilebåndet.

– Vi er en målrettet gjeng, så vi kan 
ikke akkurat kaste bort verdifull studi-
otid med å være uenige. Det kan jo bli 
dyrt også.

Ingen rotløs ungdom
Jim Stärk er egentlig James Deans 
rotløse rollefigur i 50-talls-klassikeren 
Rebel Without a Cause. Fadnes påpeker 
at de fleste bandnavn blir til ved at en 
tar det som høres kult ut, og at de ikke 
er noe unntak.

– Husker ikke helt hvem som sa det, 
men husker jeg tenkte «der har vi det». 

Med sin psykologaktige stemme 

forklarer Fadnes at alle som en gang 
har vært ung vil ha et forhold til James 
Dean og rollefiguren Jim Stark. Den 
rebelske tilværelsen ligger nok noe 
skjult i bandets fortid. Nå er gutta 
ironisk nok så langt unna du kan 
komme rebeller uten årsak. 

Når kaffen er drukket opp, og 
sigaretten stumpet, reiser den korte 
mannen seg.

– Kommer du i kveld eller? Hadde 
vært hyggelig det. UD

– Vi er egentlig en veldig streit gjeng. 
De noe skuffende ordene ytres av 

vokalist og låtskriver einar Stokke 
Fadnes i Jim Stärk. Mannen som før 
han åpner munnen virker som en hard-
barket gammel rocker, som på ingen 
måte tenker to ganger før han sniffer 
kokain fra en kvinnes barm. Mannen 
som viser han er sjefen ved å iaktta 
sine undersåtter mens de bærer gitar-
kasse på gitarkasse, og forsterker på 
forsterker. Alfahannen som på fem 
minutter får en kattunge til å virke 
som den verste forbryter.

– Hvis vi får velge hva vi skal gjøre 
etter en konsert, så velger vi å slappe av.

Dyrebar fritid
Jim Stärk spiller egentlig ikke musikken 
som forbindes med knuste hotellrom 
og storstilt brenning av norske stav-
kirker. Fadnes kan tross sitt røffe 
utseende bekrefte at denne antagelsen 
stemmer, men skylder på ingen måte 
på at halvparten av medlemmene er 
pliktoppfyllende familiefedre.

En ganske snill mann
iNgEN rEbEll: Vokalisten i Jim Stärk bærer få likhetstrekk med rollemodellen i 50-talls klassiskeren Rotløs Ungdom.

alder: 36 år

Yrke: Vokalist og låtskriver i 

Jim Stärk

aktuell med: Det nye 
albumet Rainy Love Sounds, 
og konsert på Familien

 Einar Stokke
 Fadnes

22.

27.

13.DANCE NIGHT
s. møller m/vidar busk
pris: 170/210

rAsk fEsT
pris: 90/120

1969 på 
sAmfuNDET
pris: 90/120
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Må vi erotisere historiske personer 
og kunstverker for å aktualisere dem 

 i vår egen tid?

TeKST:        Marte ingebrigtsen
       maring@underdusken.no
ILLUSTRASJON: Marit aasmoe albrigtsen

KUNST

Tillagt tafsing

ligger skjult i underteksten. Men når forfattere og 
kritikere går inn i verkene og biografiene til opphavs-
mennene og i tillegg legger på litt ekstra, kan det 
være vanskelig å svelge for noen.

– Hvorfor må de store døde alltid erotiseres, spør 
Dagbladets litteraturkritiker Cathrine Krøger.

Det er i forbindelse med espen Haavardsholms 
siste roman, Besøk på Ekely, Krøger tar opp debatten 
rundt biografisme i fiksjonen. 

I klinsj med kildene
I Haavardsholms roman skildres en aldrende edvard 
Munch og hans forhold til en ung, kvinnelig modell. 
Han har tatt utgangspunkt i brev, skissebøker og 

I dag er det ikke uvanlig å se oppslag om avslø-
ringer rundt biografien til kjente, historiske 
personer. Forskere, kritikere og kunstnere går 
inn i verk og biografi og finner nye momenter 
som setter det i et helt nytt lys. Særlig stort 
slås det opp når det er kontroversielle funn, 
som seksualitet, som avsløres. Man vil finne 
nye, og gjerne kontroversielle, elementer som 

biografen Pola gauguins opplysninger, og ikke minst 
Munchs malerier av den unge modellen.

– Jeg har jobbet ut ifra ytre, historiske fakta. 
Men selv om det finnes biografiske elementer, er 
det framfor alt en fritt oppdiktet roman.

I sin anmeldelse av Haavardsholms roman i 
Dagbladet tredje oktober tar Krøger først og fremst 
opp spørsmålet om hvorvidt Munch hadde et erotisk 
forhold til modellene sine. 

– Hva vet vi? Kari, Dorothy og Munch er døde. 
Det står Haavardsholm fritt å dikte. Det er sånn 
romanbiografisjangeren er. Det kan en like eller ei, 
skriver Krøger.

Haavardsholm mener han har gitt klare premisser 
for sin tekst, og at dette er et av romanbiografisjan-
gerens grunnprinsipper.

– Man må undersøke så mye fakta man kan. 
Resten må man dikte, sier han.

Likevel vil det historiske forelegget forme 
lesingen.

– Noe av det mest spennende i litteraturen nå 
foregår i grenseland, sier Haavardsholm i en kronikk 
i Klassekampen åttende oktober.

Han mener at det i litteraturens skjæringspunkter 
med andre disipliner finnes mye god kunst som ikke 
faller inn under offentlige systemer som Kulturrådets 
innkjøpsordninger

Avhenger av hvordan det er løst i 
teksten
Bokvennen-redaktør og forfatter gabriel Moro har 
selv skrevet en roman der han har fiksjonalisert histo-
riske personer i teksten.

– Det seksuelle behøver ikke være en ingrediens 
for at historiske personligheter skal reaktualiseres, 
sier han.

Selv har han kun brukt fragmenter av det histo-
riske i sin roman Der lyset slipper inn. Han mener at å 
bruke biografiske og historiske forelegg for romaner 
kan være veldig interessant, men at det kan være 
vanskelig å finne en form som takler et slikt stoff.

– Mange romaner som går inn i dette er for 
konservative i formen. Det har jeg selv bommet på. 
Det er lett å gå inn kronologisk og episk i oppbyg-
ningen. Det blir lett utilfredsstillende, sier han.

Han nevner nobelprisvinneren J. M. Coetzee og 
svenske Sara Stridsberg som eksempler på forfattere 
som har lyktes i å gi romanbiografien en effektiv 
form.

– Stridsberg har funnet et språk og en metode 
som gjør det mulig å bruke historiske skikkelser 
i fiksjonen. Hun når fram til poetiske sannheter 

gjennom å dyrke visse motiver og 
hendelser.

Når han slår opp i Coetzees 
romanbiografi om den russiske attenhun-

dretallsforfatteren Dostojevskij snubler han 
umiddelbart over en erotisk scene.

– Det er jo en del seksuelle referanser 
her. Det er basert på minimalt med histo-

riske fakta, den sier vel så mye om forfatterens 
syn. Dostojevskij brukes først og fremst som et 

talerør. en god roman kan forsvare veldig mye, 
både forfalskning og påstander, sier Moro.

Han mener at romanbiografienes betingelser 
burde være å forsøke å oppnå andre innsikter.

– Sjangeren handler kanskje mest om å leve seg 
inn i karakterene på et dypere plan. Jeg stoler på 
fortellerstemmen i Coetzees roman. Han har kommet 
til innsikter som går på tvers av det biografiske, 
sier Moro.

Han synes det er positivt når det blir mer ekspe-
rimentelt i formen. I en roman som Coetzees kan 
han godta veldig mye.

– Det finnes ingen grenser. Da kan man gå svært 
langt inn mot det intime.

Går inn i det erotiske
Å gå inn i det intime er nettopp hva Haavardsholm 
gjør i sin siste roman. et grep som både kan oppfattes 
som oppmerksomhetssøkende og som et forsøk på 
å oppdage nye sider ved en kjent historisk person.

– Jeg skjønte at erotiseringen kunne oppfattes 
som kontroversiell, sier Haavardsholm.

Han forteller at han var veldig i tvil om hvordan 
han skulle skrive ut romanen. Men stoffet og kilde-
grunnlaget var han sikker på. Både biografiene og 
maleriene nevner Haavardsholm som klare kilder.

– Du kan se på bildene at han er forelsket, sier han.

erotisk tolkning av frelsen
Det er ikke bare i litterære framstillinger spørsmålet 
om vi overfører vår tids syn på seksualitet til historiske 
kilder stilles. Professor Lasse Hodne i kunsthistorie 
ved NTNU trekker fram skulpturen Den hellige Teresas 
ekstase i Santa Maria della Vittoria-kirken i Roma som 
et eksempel på overføring av vår tids holdninger til 
seksualitet til eldre kunstverk.

– Den hellige Teresa var kjent for sine visjoner, 
men i dag han man en tendens til å tolke skulpturen 
erotisk, sier han.

Teresa ligger med halvt lukkede øyne idet hun 
blir overrumplet av en liten engel som holder en pil i 
høyre hånd. Han stikker pilen inn i Teresas venstre 
side. Hodne forteller at denne kan tolkes som Cupido, 
som stikker pilen sin inn i hennes svake, kjødelige side.

– Mange forskere ser dette som en orgasme, men 
man skal være klar over at i den perioden verket ble 
utført, var ekstase et uttrykk for at man ble hevet opp 
på et nivå som overskrider den menneskelige erkjen-
nelse, sier Hodne.

Han bemerker også at kjærlighets- og ekteskapsme-
taforer var vanlige som uttrykk for enhet med gud.

– Frelse ble derfor beskrevet på en måte som man 
i dag gjerne vil oppfatte som erotisk, sier han.

Å forstå fortiden
Debatten rundt erotiseringen av «de store døde» kan 
kanskje sies å basere seg på den mer grunnleggende 
debatten om hvordan vi skal gå fram for å forstå histo-
rien. Historiestipendiat Jan Frode Hatlen ved NTNU 
mener vi er nødt til å ta utgangspunkt i vår egen tid 
for å forstå fortiden.

– Fortidens språk og praksiser er ikke våre, og for 
å få noen mening ut av dem må vi bruke vårt språk og 
våre begreper for å forklare dem, sier han.

Hatlen trekker fram forskning på antikken som et 
eksempel på at vårt syn på seksualitet ikke nødven-
digvis overføres til historien når vi skal forsøke å 
forstå den.

– Annerledesheten i den antikke seksualiteten har 
lenge blitt poengtert, sier han.

Han forteller at det finnes litteratur helt tilbake 
til antikken som tar for seg erotikk. Samtidig trekker 
han fram kjønnsstudienes forskning på seksualitet 
for å poengtere at vi i dag har bedre tilgang til disse 
kildene enn hva vi har hatt tidligere.

– Dette har ført til langt mer omfattende kunn-
skap og forståelse av omfanget seksualitet har i ethvert 
samfunn. Dermed oppdager man nok mer innenfor 
denne tematikken nå, sier han. UD
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være selve inkarnasjonen av barokkpop. Etter et 
par låter begynner parene å snurpe seg sammen. 
Venninner holder rundt hverandre. Kan vi bære 
dette? Det er da Antony begynner å snakke. Han 
har spist multer i dag. Det må være en paradisisk 
matvare, sier han. Og nå skal han synge en sang 
om et slags paradis. Han begynner å danse. Det 
blir hallelujastemning, særlig på scenen. Kanskje er 
det ikke til oss Antony synger. Han synger oppover 
eller til siden og løfter hendene eller veiver med 
den grønne og rosa ponchoen.

Man kan komme unna med mye når man synger 
så bra som Antony. Det forutsigbare, det merkelige 

og det oppskriftmessige betyr ingenting når låtene 
og arrangementene er så gode. Et par kleine taler og 
et langt og fjasete a capella improviseringsnummer 
blir deilige pustehull mellom alle de sviende såre 
låtene.

Han gir oss alt vi håper på. Noen griner, og når 
han blir klappet tilbake på scenen setter Antony 
seg ned foran pianoet og spiller «Hope There’s 
Someone». Det er kanskje forutsigbart og patos-
fylt, men jeg kan ikke la være å tenke at dette må 
være paradis. Jeg vil bli her for alltid.

antony ga oss akkurat det vi forventet: ekstase.

Det er fullt i salen og ventemusikk over høytta-
lerne. Over scenen henger en abstrakt tøydings 
med glitter på. Vi venter på Antony. Hva forventer 
vi egentlig? Vi har hørt ham på plate. Vi har sett 
bildet av Candy Darling på platecoveret. Så kommer 
han altså tuslende inn på scenen og stiller seg alene 
foran et hvitkledd kringkastningsorkester (KORK). 
Han er så liten; det pistrete håret, grønn og rosa 
poncho rundt hengslete skuldre. Er dette alt? Så 
begynner han å synge.

Scenen lyses opp og er plutselig noe helt annet. 
«Det ser ut som et futuristisk maleri,» sier side-
mannen. Det er ton i ton lyse farger, et hvitkledd 
KORK smelter nesten inn i scenebildet. Kanskje 
handler det ikke om Antony, der han står i mørke 
foran orkesteret, knapt synlig. Det handler om 
musikken.

KORK og Antony & The Johnsons utgjør et fabel-
aktig lag. Selv om vokalen desidert står i sentrum, 
får orkesteret mye plass. Orkesteret spiller i kjent stil 
med stort overskudd og lekenhet, og veier godt opp 
mot patosen i vokal og arrangement. I samspillet 
mellom bandet og orkesteret viser det rene fokuset 
på musikken seg aller best. Antony står helt framme 
på scenen eller sitter bak pianoet som en solist på en 
klassisk konsert. Han håndhilser på konsertmesteren 
og gløtter på dirigenten fra pianokrakken. Dette må 
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mørke klær, som en slags Dracula, briljerer han med 
både komikk og skremmende kroppsspråk.

Det er også imponerende hvor lett stykket glir fra 
den ene scenen til den andre. Kulissene er bare en 
vegg som skuespillerne selv dytter. Til tider går det 
nesten litt for fort, og jeg må innrømme at jeg falt litt 
av historien i begynnelsen. Heldigvis blir den røde 
tråden etter hvert såpass klar at både kloke barn og 
senile ungdommer forstår konteksten. Dessuten er 
den kjappe progresjonen et klokt trekk med tanke 
på publikummets komfort. Teltet bak Samfundet byr 

nemlig på både tung luft og vonde sitteplasser. Dette 
glemmes når det skjer såpass mye på scenen.

Med de kritiske brillene på bør det nevnes at 
musikken noen ganger bærer preg av litt for høyt 
volum. På enkelte sanger var det rett og slett umulig 
å høre hva personene på scenen sang om. Morsomme 
poeng kan derfor fort falle i grus. Likevel er dette 
en bagatell som lett kan rettes opp ved senere 
framføringer.
bare slapp av, pensjonister har det meget bra. ikke 
overbevist? Se Seniorskvadronen!

Av og til lurer jeg på hva mine besteforeldre gjør på 
fritiden. Av barneteateret til UKA fikk jeg et meget 
interessant svar. Ikke bare finnes det en hemmelig 
klubb som pensjonistene immatrikuleres i. Det finnes 
også en ond fyrste ved navn Knokkelbekk, som pensjo-
nisten må overvinne i kongens navn.

Den morsomme historien styrkes enda noen 
hakk av det fine samspillet mellom skuespillerne og 
bandet på sidelinjen. Dette kommer til uttrykk alle-
rede i begynnelsen av stykket. Når bestefar Wexel 
synger om bedre tider for lille Erta, er munnspillet 
vel så viktig for stemningen som teksten. Sangen er 
rørende i seg selv, men det er den melankolske melo-
dien som gjør at hårene reiser seg litt ekstra i nakken.

Etter en trist begynnelse løftes humøret til et nytt 
nivå for både bestefar Wexel og de andre karakterene 
på scenen. Av skuespillerne er spesielt Kaja Aas Ahnfelt 
meget god som lille Erta. Den ekstatiske prestasjonen 
smitter over på oss publikummere, og jeg tok meg selv 
i å underbevisst kopiere de barnslige ansiktsuttrykkene 
hennes flere ganger. Likevel er det herr Knokkelbekk, 
spilt av Erling Elias Ekelund, som stjeler showet. Ikledd 

Moro med senile
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Trygge rammer, lite fyll
Han er nesten ufrivillig morsom, og 
publikum faller pladask. 

 Andre akt er en stor skuffelse. De 
fleste sketsjene er for lettbeinte, og 
noen har ganske drøye og upassende 
punchlines. Det synges om rasisme, 
tatere, blind vold og ulovlig innvand-
ring. Det satiriske fungerer ikke, og 
det merkes på publikum at å synge om 
SS og Anne Frank ikke går helt hjem.

Det er få lattermomenter i den 
siste delen av forestillingen, og 
avsluttningssangen «Imiti» fremføres 
lunkent. Heldigvis har skuespillerne 
god energi hele revyen gjennom, med 
unntak av sluttscenen. Dette kan 
skyldes den substansløse teksten i 
avslutningslåten, og det som frem-
står som dårlig innøvd koreografi. 

Det er påfallendene få av jentene 
på scenen som utmerker seg. Dette 
skyldes først og fremst at de nesten 
utelukkende spiller stereotypiske 
roller som vanskelige kjærester, 

skravlekjerringer og travle mødre. 
Rollene er kjedelige og sketsjenes 
innhold forutsigbare. Unntaket er 
emma Sigridsdatter Jones forrykende 
godt spiller en drittunge som presser 
sine klassekamerater til å spise store 
mengder frukt. guttene har langt flere 
spennende roller å briske seg med.

Ingen tørket lattertårene etter 
Bypremieren på lørdag, og selv teater-
sjefen virket litt misfornøyd når hun 
etter forestillingen beklaget lydproble-
mene som oppstod. Årets revy skulle 
handle om vår tid. Da er det litt depri-
merende å tenke på at smalltalk på 
bussen, syklende finansmenn og for 
lite saus på potetene var det beste 
forfatterkollegiet kunne komme på 
for å beskrive den.

Imiti kan by på gode skuespillere, 
god timing og spennende koreografi. 
Men innholdet forsvinner til fordel for 
musikk og dans.

I 1917 bestemte trondheimsstu-
dentene seg for å sette opp en revy 
for å samle inn penger til å drive 
Studentersamfundet. Revyen gikk i 
én uke, og slik fikk festivalen sitt navn. 
Siden den gang har det blitt satt opp 
revy annethvert år, kun med unntak 
av krigsårene. I år har revyen fått 
navnet Imiti, og det er nettopp vår 
tid her og nå som er tema for revyen. 
grunnet et variert publikum synes 
tekstforfatterne å ikke ha satset på 
brennende dagsaktuelle sketsjer.

Scenografien er enkel, men gjen-
nomarbeidet, der spesielt en scene 
utmerker seg. Det er nemlig et uventet 
estetisk nummer, der skuespiller 
Simen Hovd forteller om vanskelig 
kjærlighet. Kjæresten hans er nemlig 

ikke interessert i å prøve ut nye ting 
på soverommet. I bakgrunnen snurrer 
skuespillerne rundt, omringet av et 
rødt lys, mens de i par demonstrerer 
forskjellige sexposisjoner.

Kostymene som blir brukt er impo-
nerende, og det går i nyanser av grønt. 
Skiftene går i et forrykende tempo som 
gjør at publikum ikke får særlig tid 
til fordøyelse. Orkesteret sørger for 
glidende overganger som redder oss 
fra å faktisk tenke over det poengløse 
vi akkurat har sett. For det er tydelig 
brukt mye mer tid på sang og dans 
enn det tematiske innholdet i denne 
revyen. Likevel fungerer noen nummer 
slik de skal, spesielt når skuespiller 
Vegard B. Marken forteller bekymret 
om trønderdialekten han har mistet. 
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11. oktober - 25. oktober / da trener ullen kuk

19.

kombinasjon av norsk folke-
musikk og amerikansk country 
i Edgar. Samfundets discoor-
kester Leisure Suit Lovers slår seg 
sammen med Trondhjems Kvinnelige 
Studentersangforening i Storsalen. 
På Knaus spiller det danske indieun-
dergrunnsbandet Sleep Party People. 
Nidarosdomen: Fiolinist Arve 
Tellefsen og pianist Jørgen Larsen 
spiller i forbindelse med UKAs 
samarbeid med tv-aksjonen.
Byscenen: Luftforsvarets Musikkorps 
tar deg med på en reise til romantik-
kens Italia. 
Byscenen: Luftforsvarets 
Musikkorps tar deg med på en reise 
til romantikkens Italia.

MANDAg 24. OKTOBeR
Samfundet: Til Klubben kommer 
performance-artisten Kate Pendry, 
mens Dag Solstad, Olaug Nilssen 
og Anne B. Ragde stiller til bokbad 
i Storsalen. Senere spiller britiske 
White Lies i samme sal.

TIRSDAg 25. OKTOBeR
Et flunkende nytt nummer av Under 
Dusken blir å finne i stativene.

Spinning, som en del av konseptet 
«På en torsdag».

Nova Kino: Cinemateket viser 
Stanley Kubrick-klassikeren Dr. 
Strangelove or: How I Learned to 
Stop Worrying and Love the Bomb.
Avant Garden: Urpremiere på fore-
stillingen KAZAK: ekspedisjonen.

FReDAg 21. OKTOBeR
Dødens Dal: La barten gro i 
anledning Trønderfest, og få med 
deg blant andre DDE og Dag 
Ingebritsen. Så er det Trøndernach 
på Samfundet.
Ila Brainnstasjon: Kari Harneshaug 
spiller konsert.
Byscenen: Det er finale i Bandkrieg 
2011, en bandkonkuranse for unge 
artister og band.

LØRDAg 22. OKTOBeR
Samfundet: E-Type er plutselig 
tilbake og spiller Eurodance for 
Storsalen. 
3B: Nina og Stine inviterer Kjell 
Furuset til å holde kurs i hvordan 
man lager islandsk skyr.
Byscenen: Byr på kattejammer i 
form av Katzenjammer

SØNDAg 23. OKTOBeR
Samfundet: Lohn spiller en 

TIRSDAg 11. OKTOBeR
Dødens Dal: Dobbel dose danse-
vennlig musikk i dalen - både Robyn 
og John Olav Nilsen & Gjengen inntar 
samme scene i løpet av samme 
kveld. 

ONSDAg 12. OKTOBeR
Samfundet: Tror du på kjærlighet 
ved første blikk? Bli med på speed-
dating på Selskapssiden. 
Etterpå kan du få med deg det itali-
enske rockebandet Drink To Me på 
Knaus.
Familien: Det inviteres til slippkon-
sert i anledning trønderrockeren 
Sigurd Julius’ debututgivelse.

TORSDAg 13. OKTOBeR
Samfundet: På Huset blir det 
norsk aften. Først spiller Vidar Busk 
sammen med S. Møller Storband i 
Storsalen, før oslobandet Casa Murilo 
underholder på Knaus. 
Byscenen: Veteranene i bandet The 
Savage Rose inntar byen, ett år etter 
at de var her sist.
Fotofagskolen: Innviterer til mini-
festival med utstillinger og foredrag 
med blant annet Olivero Toscani og 
Eirik Almås. Åpningen av det hele er 
idag med vernissage kl: 1300

FReDAg 14. OKTOBeR
Blæst: Tungrock-bandet Elephantine 
spiller konsert.
Dora: Nypremiere på soloforestil-
lingen Reisen i fangenskap - Cirkus 
Konzentrazani, om en reise gjennom 
konsentrasjonsleire. 
Olavshallen: Polfarer Børge Ousland 
holder motiverende foredrag.
Blæst: Om UKA-programmet ikke 
frister kan du heller dra på Blæst og 
se Tôg med flere.
Byscenen: Frister derimot med 
Maria Mena
Fotofagskolen: Avslutter med et 
pang og presenterer på løpende 
bånd Eirk Almås, Simon Cederquist, 
Claire Rosen og Oliviero Toscani. 
Såklart blir det fest og. Hei. hurra!

LØRDAg 15. OKTOBeR
Samfundet: På Selskapssiden 
vises dokumentaren Kjærlighetens 
Hus, som handler om Samfundets 
historie. 
Utover kvelden blir det irsk 

folkemusikk med The Dirty Old Band 
i Daglighallen og høylytt alt-rock 
med Heroes & Zeroes i Klubben. 
Dødens Dal: Den gatesmarte vest-
kystveteranen Snoop Dogg inntar 
kunnskapsbyen.

SØNDAg 16. OKTOBeR
Samfundet: Duoen Bye & Rønning 
forsøker å more studentene i 
Storsalen.
Olavshallen: Musikkteateret 
Czardasfyrstinnen fremføres.

MANDAg 17. OKTOBeR
Samfundet: Bandet Sitting Ducks 
spiller på Knaus. Kanskje ser du også 
en pupp når det arrangeres strip-
tease på Klubben. 
Sverresborg Trøndelag 
Folkemuseum: Kjell Furuset fra 
DMMH snakker om «Tettemelk og 
tettegras og islandsk skyr».

TIRSDAg 18. OKTOBeR
Samfundet: Her blir det nok av 
konserter å velge blant. Sivert 
Høyem spiller i Storsalen, folkpop-
bandet Sepia Penguin i Edgar, 
sørstatshiphopperne G-Side i 
Klubben, og duoen Highasakite på 
Knaus.
Rockheim: Foretrekker du røffere 
saker kan du headbange til Mayhem.

ONSDAg 19. OKTOBeR
Samfundet: NM i stolleken arran-
geres i Storsalen. Møt opp tidlig, det 
er begrenset med sitteplasser. 
I Samfundets bibliotek leser trond-
heimslyrikerne Marte Huke og Arild 
Vange sine dikt. Etterpå byr Chili 
Vanilla på et jazz-potpurri på Knaus. 
Familien: Hanne Kolstø fra elektro-
nikaduoen Thelma & Clyde spiller 
konsert med glemte spilledåser og 
kasserte synthesizere.

TORSDAg 20. OKTOBeR
Dødens Dal: For tiden verdens 
mest populære DJ og UKAs største 
headliner, David Guetta, fyller dalen 
med bass og dansebeats. Ta med 
glowsticks.
Samfundet: Stjerneskuddet Anana 
spiller forførende undervannspop på 
Knaus.
Cafe Løkka: Plateselskapet Kakao 
Musikk arrangerer konsert med Like 
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Det må påpekes at Crystal Fighters 
bryter med de fleste sjangerkonven-
sjoner og båser musikk oftest settes i. 
Her er ingen fellesnevner. Når det er sagt 
er det vanskelig å kritisere det britiske 
musikk-kollektivets evne til å lage liv. For 
er det noe som er til stede i Storsalen 
denne søndsagskvelden er det smilende 
og dansevillige mennesker. 

Man får med en gang en fornem-
melse av hva som skal skje når bandets 
gitarist har kastet skjorta allerede før 
konsertens start. Resten av medlem-
mene kommer så ut i tur og orden. Den 
ene mer uflidd og hengslete enn den 
andre, bortsett fra det anonyme kvin-
nelige medlemmet.

Sirkuset sparkes i gang med den elek-
tronisk-inspirerte låten «Solar System». 
Den setter standarden når det gjelder 
dansevennlighet, mens den påtatte 
spanske aksenten som bandet holder 
gjennom hele konserten heller føles flau, 

enn som en morsom gimmick. Når voka-
list Sebastian Pringle drar fram ukulelen 
på neste låt, får man virkelig et inntrykk 
av at dette kommer til å bli en salig blan-
ding. For det er ikke dagligdags med en 
trykkende dubstep-bass liggende under 
en ukulele og en energisk vokal.

Det at Crystal Fighters blander folk-
rock, fuzz-gitar, dubstep og gammel 
baskisk perkusjon er nytt, men ikke alltid 
vellykket. Det merkelige baskiske rytme-
instrumentet er det som gir det negative 
inntrykket mest brensel. Bandets gitarist 

slår sammen med bandets altmuligmann 
hardt fra seg med pinner av tre på instru-
mentet som også er av tre. Dette gir en 
lite orginal tre mot tre-lyd, og kunne like 
godt ha blitt framført av et hyperaktivt 
barn, som av profesjonelle musikere.

Energinivået til bandet er det derimot 
lite å sette fingeren på. Vokalist Pringle 
gjør sitt for å få publikum med, og med 
sine voldsomme armbevegelser og kjær-
lighetserklæringer mestrer han dette 
på utmerket vis. De som fortsatt sitter 
blir møtt med buing fra det stående 

publikumet, og festen heves ytterligere 
to hakk. Begge hitene «Plage» og «At 
Home» blir levert strålende, og stem-
ningen er elektrisk når bandet går av 
før ekstranummerene. Dette redder 
på mange måter konserten, og Crystal 
Fighters ender opp med å gi samtlige i 
publikum godt humør og lyst til å danse 
seg ut av storsalen.
Crystal Fighters gjør et sirkus som blir 
en elsk-hat-opplevelse, der topp- og 
bunnpunktene til sammen gir en god 
opplevelse.

Dagsavisens tegner Siri Dokken drar 
igang foredraget med en svak vibrato 
i stemmen, som står i kontrast med 
hennes faste og selvsikre tegnestrek. 
Vibratoen forsvinner gradvis, samtidig 
som tegningene hennes gjør sterkere 
og sterkere inntrykk på de oppmøtte, 
en sal fullstappet av tegneinteresserte 
studenter

Det satiriske tegnegeniet går gjennom 
punkter hun anser som sentrale for å 
tegne satiriske tegninger. Herunder 
nevner hun typer, og hvordan alle avis-
tegnere kvier seg for å tegne de mest 
velbrukte, som sparegris og fredsdue. 
Likevel kan en tegning bli bra om man 
utnytter disse symbolene på en ny måte, 
og det akter hun nå å tvinge oss til. 

Nå ber hun oss faktisk tegne en 
fredsdue, men et kriterium er at duen 
nettopp skal være krigshissende. 
Stereotypien skal derfor lide sine egne 
kvaler. Kriteriene følges opp av råd 
som at vi bare bør benytte oss av tre 
elementer, for den vanlige leser bruker 
nettopp kun tre sekunder på å titte på 
tegningen før hun eventuelt går videre.

Menneskehetens tidvis mørke 
fortid kan være til hinder også i dagens 

satiriske tegneverden. Dokken forteller 
om hvordan mange av landets avisteg-
nere fikk panikk da Barack Obama ble 
valgt til president. Nedsettende karika-
turer av svarte, med blant annet store 
lepper, er noe som hører fortiden til, 
og mange finner det vanskelig å kari-
kere afroamerikanere uten at de ligner 
på disse fortidens vederstyggeligheter.

Mens lysbilde på lysbilde farer forbi, 
etterfulgt av innblikk i livet som grafisk 
satiriker, får vi inntrykk av at det er mange 

fallgroper og såre tema man må passe 
seg for, stereotyper man bør unngå, situ-
asjoner og personer man bør vise respekt 
for. I den forbindelse kommer vi over på 
22. juli, og stemmen begynner å vibrere 
igjen. En satiriker skal sette tingene på 
spissen og tidvis opptre på grensa til 
ufinhet, men Dokken hevder hun får 
få klager på tegningene sine. Ut i fra 
hvordan hun snakker, skjønner vi også 
at hun tar hensyn til sakene og perso-
nene hun billedgjør.

Hun er ferdig med å snakke, og åpner 
for en spørrerunde. Trass den litt skjel-
vende starten har Dokken vist seg å være 
en utadvendt og underholdende taler, 
som inspirerer andre tegneaspiranter til 
å jobbe for å oppfylle drømmen om å 
leve av pennestrekene sine. 

dokkens tegninger uttrykker stor 
patos, men er tegnet med særs lite 
føleri, noe som en over 16 år lang 
karriere kan lære en tegner.

Krystallklart

I symbolets tegn

SaTiriSKE TEgNiNgEr - SElSKa-
pSSidEN - 9. OKTObEr / TeKST OG 
ILLUSTRASJON: HÅvard KarlSEN Og 
ÅSHild MiKalSEN EgElid

KurS

CrYSTal FigHTErS - STOrSalEN - 
9. OKTObEr / TeKST:  aMuNd rOlFSEN 
amrol@underdusken.no
FOTO:  MadS OFTEdal SCHwENCKE

KONSErT
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... at Revyen er en pølsefest.
... at alt den mangler er en jøde-
sketsj, så har alle brysomme mino-
riteter fått sine pass påskrevet.
... at jommen sa jeg smør.
... at studenttrondheimsjødene 
skal få det vanskelig nå som de 
ariske styrer skuta
... at klinings!
... at Knokkelbrekk har kommet!
... at Pirum fortsatt er på feil side 
av veien.
... at apropos skvip, Jagland kom 
på noe i år også.
... at vi lurer på å tilby ham et en-
gelskkurs.
... at the vårld is gåwing to be a bæt-
ter pleis.
... at nobelprisen var morsommere 
#IMITI.
... at med det mener vi typ ifjor.
... at imiti shimiti shmuti schmutt-
hull. Er det egentlig Kobberstad 
som har funnet på UKE-navnet?
... at der var vi morsomme, dere.
... at drittblekkas superhipster 
har sett seg lei av klining og porno.
... at på biblioteket, i kantina, på 
busstoppet...
... at vi er lett med, vi.
... at statsbudsjettet har kommet.
... at takk skal du ha, Tora. 
... at vi skal ut og pante flasker.
... at kanskje har den skalla pante-
gründeren noen ledige stillinger.
... at statsbudsjettet og fredsprisen 
ikke er godt nok for Dagbladet, 
som heller vil se på «Skal vi danse».
... at det er tøft å være kvinne med 
muskler.
... at vi ska bank livsskiten ut 
a dæ blir nok fortsatt forbeholdt 
gutter.
... at livsskit er nesten det samme 
som UKA-revyen.
... at oi, der gikk vi over den berømte 
streken.
... at apropos over streken - Pirum.
... at Adressa HATER revyen. 
... at selv ikke trekant mellom na-
zist, Anne Frank og kakkelovn 
kunne redde den.
... at hva mer kan man gjøre, lik-
som?
... at folk fra 1997 prøver å få seg 
slettet fra Internett.
... at hvem skulle tro at den derre 
internettgreia skulle vise seg å slå 
igjennom?
... at både Albin og Steve har gått 
inn i den evige solnedgangen.
... at fortsatt lever Axl Rose i beste 
velgående.
... at han har i det minste blitt 
tjukk, da. 
... at gamlisungdommen dro på 
bingo. 
... at bare én var gammel nok til å 
klage på trekken. 
... at mye gamling- og nostalgifo-
kus på UKA, egentlig.
... at alt var bedre før.

Spit(frå lågtysk), 

Spitposten registrerer:

Ingen blodgivere i Pirum
Til tross for mye blod 
samlet på ett sted, fikk 
ikke Pirum tømt seg hos 
Blodbanken.

Torkil Sevjemo Scatlein. 
Veskebærer Thor Johan 

Go’lem stemmer i: 
– Nå blir nødt til å gå tilbake 

til de gamle deltidsjobbene 
våre. Heldigvis har vi bred 
arbeidserfaring. Marius Aidsaa 
her, for eksempel, tilbrakte hele 
sommeren på knærne i en åker 
sammen med tjue polakker; 
Semen Stavwank er profe-
sjonell laksestryker; og Axel 
Nymannhverdag har nappet løk 
for sin onkel siden han var åtte. 

Plutselig er dirigent Mundfuld 
oppreist. 

– Skal du gå? Du kom jo 
nettopp. 

– Ja, og nå må jeg hjem og 
skifte. SP

– Vi føler oss rævkjørt av 
reglementet, sier Pirums dirigent 
Eirik Mundfuld, med en morsk 
mine som snart glir over i et 
drømmende blikk.

Spitposten treffer pirumittene 
idet de kommer hånd i hånd 
ut av Blodbanken. Mundfuld 
hytter med sin ledige neve mot 
blodbygget. 

– Her forsøker vi å skaffe oss 
noen lette patospoeng for å 
trekke oppmerksomheten vekk 
fra at vi ikke kan synge, men så 
blir vi stoppet i døren.

– Men dette er da ikke 
inngangen til Blodbanken? 

– Nei, dette er bakdøren. Vi 
foretrekker å ta oss inn her, selv 
om åpningen er trangere. Men, 
slik vi alltid sier: gjør døren høy, 
gjør porten vid, traller Mundfuld 
amelodisk mens han polerer 
dørkarmene med vaselin.

 – Legen ville ikke stikke 
sprøyten sin i oss, selv om vi 
tryglet på våre knær, ynker side-
mann Sirius, med et solid grep 
om sjefens dirigentstokk.

De er skuffet over at de ikke 
får dele sin livgivende væske 
med andre.

 – Dette er vanskelig å svelge, 
sier Mundfuld og slikker seg 
rundt munnen til sidemannen.

– Vi skjønner ikke hvorfor 
vi ikke får gi blod. Vi er jo en 
positiv gjeng. Skuffelsen er til at 
vi måtte ta og føle på hverandre, 
skyter Sirius inn. 

Rusk i trompeten
Skuffelsen svulmet til ytter-

ligere tykkelse da det viste seg 
at pirumittene uansett ikke ville 
få betalt for blodet. Planen var 
å kjøpe inn nye instrumenter til 
mannsqueeoret. 

– Ja, det var skikkelig dritt. Vi 
som hadde planer om å handle 
inn fagotter og kjøttfløyter for 
å tette alle hull i blåserekka. 
Hvordan skal vi få gjort en blåse-
jobb nå, tuter 1. kosebass 

#Imysti Falkeblikk for de nære ting

HJEMME HOS!

GAPER OVER FOR MANGE: Pirum, her fotografert i en avslappet sosial situasjon, ville gi av seg selv, men blod-
banken ville ikke ta imot. 

– Halluuu. 
UKEsjef Tore Lie Falkenberg 

gnir søvnen ut av øynene og 
hilser på Spitpostens utsendte, 
som har stått ved av sengen hans 
og iakttatt ham nøye. Nå står 
han opp skifter ut av den rutete 
pysjamasen. Han åpner kles-
skapet, og blir stående lenge 
mens hans forsøker å velge 
antrekk. 

– Her er det et bredt utvalg – 
noe for alle og enhver. 

– Du har ikke en rocka skinn-
jakke, da? 

– Nei, det har jeg ikke gått inn 
for å skaffe. 

Men brått er det på tide å gå. 
Lie Falkenberg lener seg frem-
over og gir Spitpostens utsendte 
en klem, og prøver iherdig å 
favne om både journalist og foto-
graf. I forsøket ender han bare 
med å famle ut i luften, mens 
hårlokkene hans irriterer begges 
ører.

VILL PUBLIKUMSFLØRT!
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