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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.

Midler til selvtillit
De humanistiske fakultetene lever av smulene i 
utdannings-Norge.

Nedbygging av fag, studieplasser, fore-
lesere og undervisningstilbud. Tre prosent 
av Norges forskningsråds totale budsjett. 
Undervisningsopplegg som halveres på grunn 

av manglende midler til vikarer. Obligatorisk arbeid 
som enten forsvinner eller reduseres til et minste 
lovlig minimum. Veiledning og oppføling overlatt til 
studentene. 

Resultatet blir som forventet: Lav gjennomsnittlig 
studieprogresjon, høyt frafall og mistillpassning i 
arbeidslivet – til sammen mer enn nok til å knekke selv-
tilliten til både studenter og en hel vitenskapsdisiplin. 

 De humanistiske fakultetene er fanget i en ond sirkel 
hvor økte midler er nødvendig for å kunne levere fors-
kningsresultater og høyere studiekvalitet/-progresjon. 
Og forskningsresultater og studieprogresjon er de to 
sentrale kriteriene for økte midler. 

 At man siden 2007 har kuttet 500 studieplasser 
og bygget ned humanistutdanningene kan likevel 
forsvares. Man har drevet en overproduksjon av huma-
nister, men slike nedskjæringer bør resultere i et bedre 
utdanningstilbud for de gjennværende. Istedenfor ser vi 
en nedbyggingen av humaniora også som en autonom 
og egennyttig disiplin. Det er mer alvorlig enn mange-
lene på lesesalplasser.

 Den farligste trenden er ikke nedgangen i antallet 
humanister som utdannes, eller manglende økonomiske 
midler, men det altoppslukende fokuset på integre-
ring med andre vitenskapsdisipliner. Som igjen så alt 
for ofte handler om å gjøre humaniora til et støttehjul 
for naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige eller 
realfaglige disipliner. 

Eller som det heter i Forskningsrådets strategi: «Det 
er gjennom å integrere humanistiske perspektiver i 
sosial og teknologisk innovasjon at samfunnet kan få 
nytte av den humanistiske forskningen». En formule-
ring som går langt i å avskrive enhver egennytte ved 
de humanistiske fagene. At studenter møtes med en 
slik holding fra utdanningstoppene i Norge (humanister 
er urovekkende fraværende blant dem) er verre enn 
de rent økonomiske utfordringene.

Skal man reise humanioras status må noen forsvare 
fagenes rett til å eksistere og prege samfunnet. Kanskje 
er det premissleverandørene som mangler i de huma-
nistiske udanningene like mye som pengene? Med det 
ene vil man uansett se det andre. Foreløpig er det 
manko på begge deler.
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Reportasje

Studentparlamentet 
ved HiST har  
få strategier for  
å gjennomføre  
politikken sin. 
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For Anana var det lettere å finne opp en 
ny musikksjanger enn å uttale sitt eget 
navn.

Forfatter Tore Renberg er alltid og aldri på 
jobb. Noen Jarle Klepp er han i hvert fall 
ikke. Foto:  Severin Sadjina

Foto: Christina Undrum Andersen 

Foto: Studentparlamentet



Ingenting tilsier at situasjonen er bedre nå. Til 
sammenligning virker kampen om å være fulltids-
student i Norge direkte latterlig. Det sier seg selv at 
en slik arbeidsmengde går utover studiene, og gir 
studentene med solid økonomi en urettferdig fordel. 
Jobbene er sjeldent relevante for studiene heller. Den 
høye arbeidsledigheten i USA gjør at de fattige må 
ta til takke med jobbene de får. Relevant erfaring 
blir heller gitt som ulønna lærlingstillinger, som de 
fattige aldri kan ta. De har ganske enkelt ikke tid. 
Man kan ikke være heltidsstudent, heltidsarbeidende 
og frivillig. For arbeidsgiverne blir valget lett. De vil 
heller ha studenter med relevant frivillig erfaring enn 
utmattede søkere med dårlige karakterer og lang erfa-
ring bak disken på McDonalds.

Problemet er at det ganske enkelt koster for mye å 
studere i USA. Det må universitetene selv ta skylda 
for. De krever urimelig høye summer i skoleavgifter. 
Disse inntektene brukes imidlertid ikke på studen-
tene. Ifølge Cato institute bruker private universiteter 

i gjennomsnitt 8000 dollar på å gi studenter en 
bachelorgrad. Det kostet imidlertid over 13 000 dollar 
for studentene å ta denne utdannelsen. 40 prosent av 
pengene går dermed rett i lommene på universitetene. 
Pengene går til å finansiere forskning. Nobelpriser 
er åpenbart mer prestisjetunge enn studenter med 
trygge fremtidsutsikter. De faktiske kostnadene ved 
å studere har tredoblet seg på tretti år, en økning 
som ikke kan forklares med noe annet enn universi-
tetenes grådighet. Den eneste løsningen er at staten 
begrenser hvor mye skolepenger som kan kreves inn, 
og setter krav til at inntektene brukes på studentene.

Myndighetene bør utvilsomt gripe inn, men de 
mangler handlingsvilje. Økte bevilgninger til offent-
lige universiteter vil senke prisene, og gjøre det mulig 
å ta en utdanning uten å risikere fremtiden sin på 
forutsetningen at man får jobb. Private universiteter, 
med unntak av eliteuniversitetene, vil bli tvunget 
til å senke prisene for å holde seg konkurransedyk-
tige. Det er imidlertid tvilsomt at noe slikt vil skje i 
USA, et land hvor politikerne kriger om hvem som 
klarer å holde skattenivået lavest. Å bruke penger på 
å forbedre situasjonen til de fattige er dessverre poli-
tisk selvmord slik den økonomiske situasjonen er i 
dag. Resultatet er at «the land of the free» binder sine 
fattigste innbyggere til gjeldsslaveri. 

I Norge bedømmes studenter etter et enkelt krite-
rium: karakterer. Amerikanerne har slengt inn en 
ekstra variabel: Hvor mye tjener foreldrene dine? 
Du blir ikke Harvard-student hvis foreldrene dine 
er industriarbeidere. Gode karakterer hjelper lite 
hvis du ikke kan betale for deg. Kun de heldige og 
meget ressurssterke får stipender, men flertallet av 
befolkningen er ingen av delene. 
Studielån blir vanlige menneskers livlinje. Høyere 
utdanning uten lån er praktisk talt umulig for de 
fleste amerikanere. Studielånet gir deg muligheten 
til å finansiere en bachelorgrad på et middelmådig 
universitet. Problemet er at skoleavgiftene er så 
høye at man risikerer å drukne i lånet. Statistikk 
viser at 8,8 prosent av amerikanere med studielån 
ligger mer enn ni måneder på etterskudd med beta-
lingen. Disse risikererer å forbli gjeldsslaver resten 
av livet.

I 2004 jobbet en tredjedel av alle bachelorstu-
denter over 35 timer i uken for å finansiere studiene. 

Tilbake til slaveriet
USAs eksploderende skoleavgifter gjør de fattigste studentene til gjeldsslaver. 

Universitetene og politikerne må ta skylda.

Nobelpriser er åpenbart mer 
 prestisjetunge enn studenter med 

trygge fremtidsutsikter.

Erland Årstøl
Nyhetsjournalist

KoMMENTAR

Nyhet 3

(Illustrasjon: Nina Eide Martinsen)



www.underdusken.no
5

SAIH provoserer Iran
Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond 
(SAIH) får kritikk av den iranske ambassaden i Norge, 
melder Aftenposten. Årsaken er en plakat SAIH har hengt 
opp i alle norske universitetsbyer, som viser seks av verdens-
historiens mest kjente diktatorer flyktende i panikk fra 
protesterende studenter. Blant Adolf Hitler og Kim Jong-il er 
Irans avdøde politiske og åndelige leder ayatollah Khomeini 
avbildet. 

 – Dere har fornærmet følelsene til en stor nasjon, skriver 
pressesjef Mohammad Javad Hosseini ved den iranske 
ambassaden i oslo.

Ambassaden ønsker plakatene fjernet. Leder Anette 
Remme i SAIH finner reaksjonen provoserende og 
uakseptabel.

 – Vi forsvarer studentenes ytringsfrihet. Derimot er det 
tydelig at ambassaden ikke respekterer vår ytringsfrihet 
når de ber oss om å fjerne bildet, sier hun til Aftenposten.

 
hendt:

UD FoR

25 ÅR SIDEN
De demon-
strerer i 
kampen mot 
diktaturet. 
De løper når 
sirenene 
hyler og ar-
resteres på 
åpen gate. 

De fengsles i hemmelighet på 
ubestemt tid. De tortureres og 
brennes. De er studenter i Chile.
«Folk som prater om men-
neskerettighetene og denslags 
MÅ enten utvises fra landet 
eller sperres inn!» Diktatoren 
Augusto Pinochet har i over 13 
år rådet i Chile.

75 ÅR SIDEN
Liker De 
den nye 
møtetiden 
i Samfun-
det?
Fru 
Ingeniør 
Ingeberg
Huffamei 

nei det er et kjas og et mas å 
komme avgårde. Har man noen 
barn å stelle med, og det atpå 
til er lørdag, så blir det bare et 
mas å bli ferdig til klokken åtte. 
Nei den var så deilig den timen 
fra åtte til ni – da rakk en så 
meget. En kunde både spise, og 
ta en cigarett foran peisen og få 
ongene anbragt.

10 ÅR SIDEN
Studentene 
på Moholt 
griser til 
så mye at 
SiT legger 
seg på 
kant med 
loven for 

å få bukt med problemene. 
Mugg, insekter, larver, biller og 
ikke minst rotter virker å være 
hverdagskost. Renholdsleder 
Unni Gjerstad forteller om et 
ekstremt tilfelle der en student 
samlet døde mus på kjøkkenet 
for å avle opp larver, som skulle 
brukes til å fore edderkoppen.

« Sutringen er strategisk. Det må jo se ut som disse milliardærene gir kompromisser  

og konsesjoner. De kan jo ikke la oss forstå at de synes systemet er helt supert. »
Professor i økonomi Kalle Moene ved Universitetet i Oslo mener norske milliardærer egentlig har det svært godt i Norge.

Internhusleie i praksis
Under Dusken skrev for en måned siden om at NTNU 
ønsker å innføre en internhusleie, hvor alle fakultetene ved 
universitetet må betale for arealet de bruker. Fakultet for 
naturvitenskap og teknologi har allerede benyttet seg av 
modellen i to år som et prøveprosjekt. Forsøket har vist seg 
å resultere i 44 ledige kontorer, og et frigitt areal på 1700 
kvadratmeter, skriver Universitetsavisa. Den overflødige 
plassen skal nå tilbakeføres til NTNUs administrasjon. Da 
fakultetet undersøkte fordelingen av arealet viste det seg at 
ett institutt hadde 35 kontorer for mye sammenliknet med 
normen, mens et annet hadde fem kontorer for lite.

Usikker sikkerhetstjeneste
Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) har lansert 
oktober som Nasjonal Sikkerhetsmåned. Ifølge Teknisk 
Ukeblad (TA) har en student ved NTNU sjekket sikkerheten 
på Norsis’ hjemmeside, samt nettsiden sikkert.no, som gir 
råd om hvordan du sikrer datamaskinen. I en e-post til TA 
gir han nettsidene det glatte lag. 

 – Web-serverne som kjører begge disse sidene har ikke 
vært oppgradert på tre år, skriver studenten, og legger til at 
de inneholder flere kjente sikkerhetshull, skriver han.

Dessuten skal programmet som håndterer innholdet på 
sidene være utgått på dato. 

 – Med enkle og lovlige grep kan man hente ut informasjon, 
som for en dyktig angriper gir tilgang til innloggingsinfor-
masjon, forteller studenten videre.

40...
måneder i fengsel ble dommen for den 

amerikanske bankdirektøren Paul Allen, som 
svindlet banker og lånetakere for 3 milliarder 
dollar.

Et norskere Berkeley
Seks norske universiteter, Norges forskningsråd, Norges 
Handelshøyskole og Handelshøyskolen BI har gått sammen for 
å bygge et norsk forskningssenter ved University of California, 
Berkeley, melder Aftenposten.

De norske institusjonene skal sammen bevilge 34 millioner 
kroner til byggingen av senteret, som er beregnet å stå ferdig i 
2012. Senteret skal hete The Norwegian Peder Sather Center 
for Advanced Studies, og er oppkalt etter nordmannen Peder 
Sæther. Han var den eneste utlendingen som var med på å 
grunnlegge universitetet ved Berkeley. Til den offisielle presenta-
sjonen av prosjektet 25. oktober kommer både Berkeley-student 
Kronprins Haakon og forskningsminister Tora Aasland. 

Dette har 

Foto: Siah

Gratisprinsippet består
Norsk Studentorganisasjon får medhold fra 
Kunnskapsdepartementet (KD) i at skolepenger og søknads-
gebyr for internasjonale studenter i Norge er ulovlig. 
Som en respons på den internasjonale trenden med å 
innføre skolepenger for høyere utdanning, gjorde Norsk 
Studentorganisasjon en nytolking av Universitets- og høysko-
leloven. I en høring i Stortinget i forrige uke kom det frem 
at KD bifaller denne tolkingen.

– Dette er helt fantastiske nyheter for oss i NSo. Et av våre 
viktigste poeng er at utdanning skal være gratis, ikke bare for 
norske borgere, men også for utenlandske studenter i Norge, 
sier leder Kim Kantardjiev i Norsk Studentorganisasjon til 
universitas.no.

180...
måneder i fengsel ble dommen for 

hjemløse Roy Brown som stjal 100 dollar 
fra en bank i USA.
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KoMMENTAR

Marte 
Voll
Nyhetsjournalist

At studenter skal påvirke sin hverdag 
gjennom studentdemokrati er en 
selvfølge. At de samme studentene 
tilsynelatende ikke har oversikt over 
hvem det er som taler deres sak, er et 
varseltegn studentpolitikerene bør ta 
til etterretning. 

Praksisordningen ved HiST 
er i dag under enhver kritikk. At 
SP-leder Nils Magne Killingberg 
ikke tar tak i det faktum at studen-
tene han representerer gråter seg 
gjennom praksisen, vitner om stor 
avstand mellom SP og studen-
tene. Dersom Studentparlamentet 
ønsker en valgoppslutning på over tre 
prosent, bør de i nærmeste fremtid 
vise studentene at de er verdt deres 
stemme. 

Da Under Dusken i forrige 
utgave avslørte at HiST bryter 
rammeplanen for sykepleierutdan-
ningen, en plan som er fastsatt av 
Kunnskapsdepartementet, var det 
en gavepakke til SP. At SP-lederen 
til tross for flere oppslag ikke visste 
om problemene på forhånd kan stå 
for hans regning. Men at det to uker 
etter siste oppslag om saken enda 
ikke er kommet sterkere uttalelser 
enn «det kan være riktig å evaluere 
praksisordningen på nytt» vitner om 
en SP-ledelse som forholder seg like 
nøytral til høgskoleledelsen som Sveits 
gjør i internasjonale spørsmål.

Dersom man da ikke evner å ta 
tak i saken og kreve en opprydding 
fra høgskolen, sender dette et kraftig 
signal til studentene om hva student-
politikerne anser som viktig og ikke 
viktig. SP må, med Killingberg i front, 
tørre å ta debatten og legge press på 
høgskolen. En oppfatning om hvordan 
man trodde situasjonen var er ikke et 
frikort man kan legge på bordet når 
ordlyden i debatten tar en ubehagelig 
vending. 

Avstanden mellom studentpoli-
tikerne og studentene er stor også 
ved NTNU. En valgoppslutning på tolv 
prosent for Studenttinget (STi), og 
studenter som ikke vet hva STi jobber 
for, er i beste fall en påminnelse for 
STi-leder Sandtrøen. Studentene 
kan ikke engasjere seg i noe de ikke 
har kunnskap om, langt mindre 
oppsøke en leder de ikke vet hvem 
er. Universitetsjungelen er lett å gå 
seg vill i, både for nye studenter og 
gamle travere. Utadvente og synlige 
studentpolitikere som vet hva de vil 
er et minstekrav. Jeg forventer ikke at 
studentpolitikerne skal få gjennom-
slag for alle sakene de jobber for eller 
utføre mirkaler, men jeg forventer at 
de prøver. «Ingen strategi» er ikke et 
akseptabelt svar, verken til studentene 
de representerer eller til universi-
tets- og høgskoleledelsen som betaler 
lønnen deres.

De usynlige
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Maktesløse studentpolitikere
Studentparlamentet  
ved Høgskolen  
i Sør- Trøndelag har få 
 strategier for å gjennom-
føre politikken sin. 

FÅ PUNKtER: Skrytelisten til Studentparlamentet ved hiST er ikke lang. heller ikke Studenttinget ved NTNU kan slå i bordet med høy valgdeltakelse eller synlighet blant studentene. 

TekST:  Marie Sigstad
 marisig@underdusken.no
 Eivind Digranes  
 eidig@underdusken.no
FOTO:  Lars Erlend Leganger

STUDENTPoLITIKK

N

1. Har du tenkt å stemme 
ved studentvalget?
2. Synes du student-
politikerne er synlige?
3. Vet du hva de viktigste 
sakene deres er?
4. Hva ønsker du at 
de skal jobbe med?

Ola Bergem, 1. år 
økonomi på TØH, 
HiST

1. Nei, jeg har ikke 
tenkt å stemme.
2. De har ikke 
vært synlige på 
avdelingen min i 
hvert fall. 

3. Nei, jeg vet ingenting om hjertesa-
kene deres. 
4. Jeg vil at de skal jobbe mot flyt-
tingen av TØH.

Kathrine 
Mikkelsen, 1. år 
fysioterapi på 
AHS, HiST

1. Nei jeg tror ikke 
jeg kommer til å 
stemme.
2. De har ikke 

vært synlige for min del.
3. Nei, jeg kan ikke nevne noen av 
sakene de jobber med.
4. Jeg ønsker at de skal jobbe for å 
forbedre praksisordningene ved HiST.

Helge Tovslid, 2. 
år bygg- og miljø-
teknikk, NTNU

1. Jeg var ikke klar 
over at det snart 
er valg. Jeg skal 
stemme dersom 
jeg husker det.

2. Nei. Men jeg tror de gjør et godt 
arbeid i bakgrunnen slik at jeg kan 
trives på NTNU.
3. Nei, men jeg har fått med meg at 
de skal være vår stemme opp mot 
ledelsen ved NTNU.
4. Kvaliteten på forelesningene og 
mer plass for å jobbe.

PÅ GATA3

I løpet av de to neste månedene 
skal det velges nye representanter 
til både Studenttinget (STi) ved 
NTNU og til Studentparlamentet 
(SP) ved HiST. De tillitsvalgte 
studentpolitikerne skal kjempe for 
saker som engasjerer studentene 
ved de to institusjonene. Der STi 
nå opplever rekordstor påmelding 
før sitt valg, sliter studentpoliti-
kerne ved høyskolen med å bli hørt. 
Der er valgsoppslutningen langt 
lavere enn ved NTNU. I tillegg 
viser det seg at de har få strategier 
for behandle saker som engasjerer 
studentene.

Lite gjennomslag
For en måned siden uttalte 

leder Nils Magne Killingberg for 
Studentparlamentet til Under 
Dusken at de ønsker å endre eksa-
mensklageretten på HiST. Utover 
uttalelsene har de til nå ikke gjort 
noe aktivt for å innføre sin alter-
native ordning.

– Vi har ingen strategi for hva 
vi skal gjøre nå, ettersom HiST 
står på sitt i denne saken, sier 
Killingberg.

Ifølge han har saken stag-
nert, og SP er usikker på hvordan 
de skal gå frem. Mange HiST-
studenter har i det siste uttrykt 
sterk misnøye med dagens praksis-
ordning. Dette kom overraskende 
på studentparlamentlederen.

– Min oppfatning var at prak-
sisordningen har forbedret seg, 
sier han.

Killingberg mener SP fort-
satt har mye arbeid å gjøre for at 
studenter skal få den praksisen de 
fortjener.

– Det kan være riktig å evaluere 
praksisordningene på nytt med de 
siste ukers hendelser tatt i betrakt-
ning, sier han.

SP har heller ikke vært på 
banen for å prøve å stoppe det nye 
vedtaket om å flytte Trondheims 
Økonomiske Høgskole (TØH) til 
nye lokaler nær Gløshaugen. Dette 

til tross for at flere TØH-studenter 
har uttrykt misnøye med 
flytteprosessen.

– Dette er en sak Studentutvalget 
på TØH har kjempet for. Vi har 
ikke prøvd å påvirke flyttingen, 
sier han

Oppmerksomhet i media
Studenttinget ved NTNU har på sin 
side fått gjennomslag for flere av 
sine saker, blant annet å øke antallet 
ansatte ved internasjonal seksjon. 
I tillegg har de fått studenter mer 
involvert i forsking ved å få NTNU 
til å ansette dem som forskingsassis-
tenter, samt å øke kontakten mellom 
studenter og professorer.

– Her har vi jobbet med å endre 
kulturen til det bedre, blant annet 
gjennom «klem-en-professor»-dagen, 

sier Studenttingsleder Per Martin 
Sandtrøen.

Flere av sakene de har reist har 
fått oppmerksomhet i nasjonale 
medier. 

Killingberg understreker at 
Studentparlamentet også har fått 
gjennomslag for noen saker. Han 
mener SP har stått hardt på for å 
styrke bachelorgradene på HiST, og 
at oppretting av nye master- og doktor-
program ved høyskolen ikke har gått 
på bekostning av grunnutdanningene.

Lite synlighet
oppslutningen ved valgene til 
de to organisasjonene er imid-
lertid lav for begge. Ved forrige 
Studentparlamentsvalg var valgopp-
slutningen kun på tre prosent, 
mens ved Studenttinget var den på 

knappe tolv prosent. Flere studenter 
Under Dusken har vært i kontakt 
med sier at de føler stor avstand til 
studentpolitikerne.

– Jeg har bare så vidt hørt om 
Studentparlamentet. Jeg vet lite om 
hvem de er eller hva de jobber med, 
sier lærerstudent Marius Vågen ved 
HiST.

Usynlighetsproblematikken eksis-
terer også for studenter på NTNU. 
Masterstudent Marte Fosstvedt 
Svendsen ved tverrfaglige kulturstu-
dier skjønner godt at studentene ikke 
stemmer ved valg og engasjerer seg. 

– Studenttinget er lite synlige. De 
bør profilere seg mer ut mot studen-
tene. Jeg visste ikke at det snart er 
valg, sier hun. 

Svendsen mener det er vanskelig 
å få innblikk i hva Studenttinget 

gjør, selv om man prøver å oppsøke 
informasjon.

– Det er lite innsyn i hva de jobber 
med, og hva de får gjennomslag for. 
Etter valgkampen er de lite synlige. 
Det er derfor ikke lett å vite om sakene 
faktisk blir gjennomført i etterkant, 
sier Svendsen.

– Viktig med kontakt
Killingberg innrømmer at lite 
synlighet fortsatt er et stort problem 
for SP, og understreker viktigheten 
av at studenter vet hva SP gjør. Han 
peker på flere tiltak studentorga-
nisasjonen har gjort for å nå ut til 
studentene.

– Vi har benyttet ulike medieka-
naler for å fronte sakene våre mer, 
og brukt fadderuka Quak! som 
en mulighet til å komme i kontakt 

med studentene, sier Killingberg.
Profilering har ifølge Sandtrøen lenge 
har vært et problem, også for STi. 
Han mener de har en stor jobb å gjøre 
for å bli mer synlig blant studentene.

– Det hjelper ikke å drive student-
politikk uten å være i kontakt med 
studentene man representerer, sier 
han.

Sandtrøen trekker fram at STi 
gjennomfører flere tiltak for å øke 
synligheten deres, blant annet ved 
å fronte seg i media, sende melding 
om valg på NTNUs internsider, samt 
å markedsføre hver enkelt kandidat. 
Han mener synligheten har forbe-
dret seg.

– Ved årets valg har vi et rekor-
dantall kandidater som stiller, og 
jeg tror på økt valgdeltakelse, sier 
han. UD
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Samskipnaden skal spare 
millioner på å slå sammen 
kafé- og kioskdriften. 
– Pengene skal selvfølgelig 
tilbake til studentene, sier 
konsernstyrelederen.

Ute med sparekniven
eksempel lavere priser blant annet i 
kafeene, sier Heggem.

VT mener i tillegg at SiT bør bru-
ke deler av midlene på oppussing av 
kafé- og kioskvirksomheten, og til å 
utbedre tilbudet ytterligere.

Verner om studentdemo-
kratiet
Før saken var oppe til behandling i 
VT, ble det reist spørsmål om hvor-
vidt den nye organiseringen ville 
føre til at studentene fikk mindre 
bestemmelsesrett i SiT. Leder ola 
Magnussen Rydje i Velferdstinget 
dro paralleller til en lignende sak 
som skapte debatt for noen år siden. 
Da ble den daværende konsernstyre-
lederen i SiT avsatt av VT fordi han 
hadde stemt mot deres ønske om å 
sikre studentene styreflertall i SiT 
Tapir. I det nye vedtaket er det imid-
lertid full enighet mellom SiT og VT.

– Studentene får mer formell 
makt i den nye organiseringen, og 
den vil ikke ha negative følger for 
studentdemokratiet, sier han.

Rydje forteller at den nye organi-
seringen ble enstemmig vedtatt på 
VTs forrige møte.

– Både vi og SiT føler at den nye 
organiseringen verner om student-
styringen i samskipnaden, under-
streker han. UD

I forrige uke vedtok konsernstyret 
i Studentsamskipnaden i Trondheim 
(SiT) å slå sammen SiT Café og Stor-
kiosk. De mener det finnes klare øko-
nomiske fordeler med den nye organi-
seringen.

– Vi har anslått at SiT vil spare 
rundt tre millioner kroner på sam-
menslåingen, sier Gunhild Foss Heg-
gem, leder av konsernstyret i SiT.

I dag har SiT Kafé et eget styre, 
mens Storkiosk ligger under SiT Ta-
pir. I den nye organiseringen vil disse 
styrenes oppgaver bli konsernstyrets 
ansvar.

Mer penger til studentene
Deler av SiTs overskudd skal be-

vilges til studentorganisasjoner i 
Trondheim gjennom Kulturcash, 
SiT Tapirs sponsorprogram. I år fikk 
blant andre Studentersamfundets 
Symfoniorkester og Amnesty Inter-
national Studentnettverk i Trond-
heim sponsorpenger fra Kulturcash. 
Programmet har et årlig budsjett på 
omtrent én million kroner, men i 

Velferdstingets (VT) behandling av 
saken ble det foreslått at denne sum-
men skal økes med en halv million 
kroner. Dette vil endelig avgjøres når 
SiT har sitt budsjettmøte i november.

I VTs vurdering heter det også 
at innstrammingen ikke må gå på 
bekostning av SiTs tilbud til studen-
tene, men at kuttene skal gjøres i or-
ganiseringen og ledelsen.

– Vi har ennå ikke sett på hvor 
innsparingene skal plasseres, men 
det skal selvfølgelig tilbake til stu-
dentene. Dersom det ikke blir gjen-
nom Kulturcash, vil det likevel bi-
dra til studentvelferd gjennom for 

TekST:  Frida Alexandersen
 fral@underdusken.no
FOTO:  Anette Morvik Robberstad
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FoRNøyDE: Velferdstingsleder Ola Magnussen Rydje og konsernstyreleder Gunhild Foss heggem i SiT er begge tilfredse med den 
nye organiseringen av samskipnaden.
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FoR PREStiSjEoRiENtERtE: Studentrepresentant Åsa Snilstveit hoem i NTNU-styret mener universiteter må åpne for flere universiteter dersom de vil sende flere studenter 
til utlandet.

En ny undersøkelse viser at mange studenter synes 
utveksling krever altfor mye organisering. Det passer 
dårlig med  NTNUs mål om å doble antall studenter 
som reiser utenlands fra tyve til førti prosent innen 
2014.

Innviklet utveksling

vil feste like mye uansett hvor i verden 
de er, sier Årvik. 

Snilstveit Hoem er enig. 
– NTNU vil ikke ha studentene på 

såkalte «surfe-universiteter». Men skal 
målet om å doble antall utvekslingsstu-
denter nås, må flere utvekslingsavtaler 
opprettes, sier hun.

Pakkeløsninger
Prorektor Berit Kjeldstad ved NTNU 
er ikke enig i at universitetet stanser 
studenter fra å dra på utveksling dit de 
ønsker.

– Studentene får selv vurdere hvor 
de vil reise. Vi jobber imidlertid for å 
legge til rette for en viss kvalitet i studi-
ene og vi kan ikke garantere for verken 
kvaliteten ved alle universiteter, eller at 
alle fag blir gjodkjent av oss, sier Kjeld-
stad.

Leder Hilde Skeie for Internasjonal 
seksjon sier at det ligger mye arbeid bak 
et utenlandsopphold, og at mange opp-
lever dette som et hinder. Hun tror flere 
samarbeidsavtaler vil føre til at flere stu-
denter vil vurdere utveksling. 

– Jeg tror det er langt flere som øn-
sker å dra på utveksling enn dagens tjue 
prosent. Med flere «pakkeløsninger» vil 
det bli lettere for studentene. Mange 
drar til Berkeley i California fordi opp-
legget er gjort klart for dem, sier hun. 
UD

En rapport fra Nordisk institutt for 
studier av innovasjon, forskning og 
utdanning (NIFU) viser at en fjer-
dedel av alle norske studenter føler 
seg hindret i å reise på utveksling 
fordi oppholdet ikke vil passe inn i 
studieplanen deres. Til tross for at 
personlige relasjoner og økonomi er 
de faktorene som holder flest tilbake, 
blir også mangelfull assistanse fra 
universitetene fremhevet som proble-
matisk.

Ga opp
Det er en situasjon Marianne Årvik 
kjenner seg igjen i. Hun er student 
ved Institutt for historie og klassiske 
fag ved NTNU.

– Det ble for mye å gjøre på egen-
hånd. Det eneste jeg ønsket var at 
noen kunne vise meg hvilke fag som 

ansvar for veiledningen av sine stu-
denter. 

– Det er et problem at studenter opp-
lever utveksling som et strevsomt tiltak. 
Internasjonal seksjon gjør en respekta-
bel jobb, men de kjenner ikke godt nok 
til det faglige og det skaper mye jobb for 
studentene. Derfor må det opprettes et 
tettere samarbeid mellom Internasjo-
nal seksjon og instituttene, sier hun.

– For opptatt av prestisje
Et av tiltakene i planen er at NTNU 
vil inngå flere avtaler med anerkjente 
internasjonale universiteter slik at 
studentene får kvalitetssikrede uten-
landsopphold. Et annet aspekt ved slike 
avtaler er at det skal bli enklere for stu-
dentene å utveksle fordi de ikke trenger 
å gjøre noe mer enn å søke. 

 Marianne Årvik satt selv som stu-
dentrepresentant i NTNU-styret i fjor 
og jobbet mye med å bedre utvekslings-
mulighetene ved NTNU. Hun mener at 
universitetet er altfor firkantet når det 
gjelder å inngå avtaler med universite-
ter i utlandet. 

– NTNU er for opptatt av at univer-
sitetene de har avtale med skal være 
anerkjente og prestisjetunge. Dersom 
en student ønsker å dra til mer ekso-
tiske land, holder de igjen på veilednin-
gen fordi de er redd studentene skal fes-
te og drikke. Det er tullete. Studentene 

passet inn i bacheloren min, men det 
var håpløst, sier Årvik.

Hun forteller at Internasjonal sek-
sjon ved universitetet hjalp henne 
mye med det utenomfaglige, men at 
instituttet sviktet på den faglige infor-
masjonen.

– Jeg ble sendt frem og tilbake 
mellom Internasjonal seksjon, insti-
tuttet og Studentservice. Det var jeg 
ikke interessert i å bruke tid på. I til-
legg hadde jeg hørt mange skrekkhis-
torier om folk som ikke fikk godkjent 
fagene sine når de kom hjem fra 
oppholdet. Jeg droppet til slutt hele 
greia, sier hun. 

instituttene må ta ansvar
NTNU vedtok tidligere i år en plan 
med mål om at førti prosent av stu-
dentene skal ha et utenlandsopphold 
i løpet av studiene innen 2014. Det 
er en fordobling fra dagens nivå. 
Studentrepresentant Åsa Snilstveit 
Hoem i NTNU-styret mener det vik-
tigste tiltaket for å rekruttere flere til 
utveksling er at instituttene får mer 

TekST:  Karoline Larsen Mork
 karomork@underdusken.no
FOTO:  Hanna-Emilie Kværner

UTVEKSLING

Hvorfor valgte du akkurat det 
studiet?
– Det var et valg jeg tok idet 
jeg skulle begynne å studere, 
og ikke noe som var lenge 
planlagt. Jeg endte med å velge 
administrasjon og ledelse fordi 
det er noe som interesserer meg, 
og fordi det er noe man kan 
bruke til mye. I senere år har jeg 
fått god nytte av utdannelsen 
min.

Hvordan var du som student?
– Jeg var en god student, og 
fulgte undervisningen tett. Jeg 
deltok på prosjektarbeider, 
og passet på å henge med. 

Jeg var ikke spesielt aktiv i 
studentrelaterte aktiviteter 
utenfor studiene, ettersom jeg i 
stedet etablerte familie. Det var 
altså litt beskjedent sosialt, men 
jeg hadde andre forpliktelser.

Hva er ditt beste studieminne?
– Mitt beste studieminne må 
være prosjektarbeidene vi 
hadde. De var spennende og 
utfordrende, og jeg likte veldig 
godt å jobbe på den måten.

Hva er ditt verste studieminne?
– Mitt verste studieminne må 
være maimånedene, hvor vi satt 
og leste intenst til eksamen. På 
den tiden angrer alle på at de 
ikke har lest mer i løpet av året, 
og pensum virker endeløst.

Har du noen råd til dagens 
studenter?
– Ha et positivt syn på det 
du holder på med og det du 
studerer. Vær nysgjerrig og nyt 
det å være student.

Rektor ved NkF Trondheim
administrasjon og ledelse, TØh
Master i ledelse, Bi
Strategi, organisasjon og 
 prosjektledelse, NTh
(Bilde i UD#01)

Stig Erlid

MIN STUDIETID

Studentene får mer 
formell makt i den nye 

organiseringen.
Velferdstingsleder Ola 

Magnussen Rydje

ha et positivt syn på 
det du holder på med 

og det du studerer
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forskNINgsfuNN

Genetisk vekkarklokke
Lurer du på kvifor du vaknar kvar morgon, sjølv utan at vekkerklokka har ringt?  

Forskarar meiner å ha funne svaret.

tEKSt:  karolina Gjelland Lid illustrasjon: anastasia Bakhilkina

Då forsøket vart reversert, fall døgn-
rytmen deira tilbake til normalen.

Nye behandlingsmetodar
 Ifylgje Salk Institute vil neste steg 
no vere å forske på rolla proteinet 
Jarid1a speler når det kjem til søvn-
sjukdommar og kroniske sjukdommar. 

– Ei god natts søvn har utruleg 
mykje å seie for helsa. Når me no 

har identifisert kva som aktiverer 
dagsyklusen til kroppen, opnar det 
for nye måtar å forstå kvifor nokre 
menneskjer slit med dårleg døgn-
rytme. Vonleg vil me òg finne nye 
måtar å hjelpe dei på, seier Panda.

Studiar har vist at menneskjer 
som jobbar skiftarbeid som dreg dei 
ut av 24-timarssyklusen til kroppen, 
til dømes helsepersonell, har ein 
mykje høgare risiko for å utvikle visse 
sjukdommar. 

Det er òg påvist at den biologiske 
klokka vert dårlegare med alderen, og 
at det er difor mange eldre slit med 
søvnvanskar. Målet er å kunne utvikle 
nye behandlingar og medisinar for 
slike sjukdommar basert på funnet 
av Jarid1a. UD

fruktfluger, og fann ut at fruktflugene 
vart døgnville. Flugene viste ikkje 
når dei skulle vere vakne eller sove, 
og enda opp med sove heile døgnet. 

Professor Satchidananda Panda har, 
saman med eit team av forskarar ved 
Salk Institute for Biological Studies 
i San Diego, funne det dei meiner 
er genet som startar kroppen kvar 
morgon. Genet er ein del av den biolo-
giske klokka som fortel kroppen vår 
kvar i døgnrytmen ein er.

– Kroppen er ei stor samling 
av klokker. Me visste på førehand 
mykje om kva som roar ned klokka 
om kvelden, men ikkje kva som akti-
verer den om morgonen. Når me 
no har funne eit svar på det, kan 
me utforske korleis dei biologiske 
klokkene «rustar», seier Panda i ei 
pressemelding frå Salk Institute.

Døgnville fluger
Proteinet «Period» er den viktigaste 
komponenten i eit menneskje sin 
døgnrytme. om dagen aukar mengda 
av Period i kvar enkelt celle i kroppen, 
medan produksjonen minkar om 
kvelden, noko som fortel at ein skal 
slappe av. Kva som set kroppen i gir 
att om morgonen har fram til no vore 
ukjent, og det er dette forskarane 
meiner å ha funne svaret på. Genet 
programmerer proteinet «Jarid1a» 
som fungerer som ein på-knapp for 
kroppen om morgonen. 

– Jarid1a fortel kroppen at no er 
pausen over, og aukar produksjonen 
av Period att, seier Panda.

I studien nytta forskarane både 
menneskjeceller og celler frå mus. 
Ved å modifisere cellene genetisk til å 

produsere for lite av proteinet Jarid1a 
oppdaga dei at cellene òg produserte 
mindre av Period-proteinet. 

Dei utførte òg forsøket på 

UNDERLUPE-N

dårlege, fører til betre fysisk styrke 
og psykisk sjølvkontroll. I eit av 
forsøka skulle testpersonar skrive ei 
forteljing om seg sjølve, samstundes 
som dei måtte løfte ei vekt. Dei 
som skreiv om snille handlingar og 
slemme handlingar var mykje meir 
uthaldande enn dei som omtalte 
seg sjølve nøytralt i forhold til andre. 
Forskarane håpar funnet kan hjelpe 
i behandling av til dømes depresjon, 
ved at pasientane hjelper kvarandre 
for å hjelpe seg sjølve.

No kan alle nyte nøtter
Forskarar ved Northwestern Univer-
sity har funne løysninga for alle med 
peanøttallergi. Utgangspunktet er 
at det ikkje er kroppen som ikkje 
tåler peanøtter, men immunfor-
svaret som reagerer på det. Ved 
å lure immunforsvaret til å «like» 
peanøtter kan ein unngå allergiske 
reaksjonar. Om ein festar spor av 
peanøtter på kvite blodlegemer frå 
allergikaren, og så reintroduserer 
blodcellene i kroppen, vil immun-

systemet godta det fordi det kjenner 
att blodet. I eit forsøk gjort på mus 
vart allergien kurert på to behand-
lingar.

Doktorgradsdans
Science gjennomførte i oktober 
konkurransen «Dans din dokto-
grad» for fjerde gong. Konseptet 
er at doktorgradsstudentar skal 
få presentert arbeidet sitt på ein 
spennande og uvanleg måte. Dei 
einaste krava for å delta er at ein 

har ei doktorgrad eller jobbar som 
doktogradsstudent, og at ein sjølv 
deltek i dansen. I år fekk konkur-
ransen inn 55 bidrag, og vinnaren 
vart ein ingeniørstudent innan 
biomedisin frå University of Western 
Australia i Perth, som dansa om tita-
niumslegeringar.

Moralsk-fysisk styrke
Forskarar ved Harvard University 
har gjort ein studie som tyder på at 
moralske handlingar, både gode og 
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UREttFERDiG: Studenttingsleder Per Martin Sandtrøen vil at Dragvoll-studentene skal 
få det samme tilbudet som studentene ved Gløshaugen.

Dragvoll har ikke råd til veiledningstjenesten  studentene 
ved Gløs haugen får.

Gode råd 
er for dyre

De tre fakultetene ved Gløshaugen 
bruker i dag tjenesten Forvei, som tilbyr 
forberedende veiledning for førstegangs-
studenter, samt kurs og oppfølging. Ved 
Dragvoll har verken det Humanistiske 
fakultet (HF) eller Fakultet for samfunns-
vitenskap og teknologiledelse råd til å ta 
i bruk Forvei, som koster omtrent 700 
000 kroner per veileder.

Ved UiO, ikke Dragvoll
Leder Per Martin Sandtrøen i 
Studenttinget (STi) er kritisk til 
situasjonen.

– At studenter fra Dragvoll ikke får 
tilbud om slik veiledning kan for mange 
studenter oppleves som urettferdig. 
Forvei har hjulpet mange studenter til 
å få mer orden på egen studiehverdag, 
noe både studentene selv og NTNU har 
glede av, sier Sandtrøen.

Forvei ble startet av Studentservice 
ved NTNU høsten 2008, og tilbys fra 
dette semesteret av også ved Universitetet 
i oslo (Uio).

– Jeg synes det er trist at prosjektet 
nå overføres til Uio, uten at NTNU selv 
klarer å etablere dette som en permanent 
ordning på eget fakultet, sier Sandtrøen.

kan bli bedre
Dekanus Kathrine Skretting ved HF 
forteller at tjenesten har blitt vurdert 

TekST:  Atli Bjarnason
 mvoll@underdusken.no
FOTO:  øyvind Aak
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frimurerloGen 2011

5. nov  kl. 18.00 EKSTRA!
9. des  kl. 19.00 UTSOLGT!
9. des  kl. 21.00 FÅ BILLETTER
10. des  kl. 18.00 UTSOLGT!
10. des  kl. 20.00 UTSOLGT!

Kristian Valen 

Sett av over en million  
normenn! Nye og gamle høydepunkter!

”Alle skal få!”

”Terning- 
kast 5”

alex rosen

 “Alex i farta” 
FÅ BILLETTER! Fredag  3. des kl. 19.00
EKSTRA ShOw! Fredag  3. des kl. 21.30

i ljuset aV Cornelis 

JULEBORDET 2011

Bestilling:  
www.billettservice.no 
Tlf:  815 33 133
Sjekk jubilo.no for julebordstilbud!

2. des kl. 19.00 UTSOLGT!
2. des kl. 21.30 EKSTRA!

HonningsVågreVyen

Nordnorsk 
humor & galskap!

”Frustrerte skruer”

hans-Erik  
Dyvik husby 
Lørdag 12. nov.

hank von helvete 
fra Turboneger fyller 
rollen som den 
svenske trubaduren 
Cornelis Vreeswijk. 

ved fakultetet, men ble avslått av økono-
miske årsaker.

– Det er for dyrt. Vi kan ikke priori-
tere det slik budsjettet er nå, sier hun.

Skretting påpeker imidlertid at 
Dragvoll-studentene ikke står uten 
veiledning. 

– Vi har studiekonsulenter som ofte 
utfører veiledning ved de fleste insti-
tuttene. På de minste instituttene er 
det få studenter, og alle kjenner alle. 
Faglærerne bidrar også med veiled-
ning, sier hun. 

– Synes du dette er tilstrekkelig?
– Det kan nok bli bedre. Jeg ser imid-

lertid en fordel med at konsulentene ved 
instituttene muligens kjenner godt til 
studiet og tilgrensende studier. Forvei-
veilederne er nok bedre oppdatert på 
studier generelt, sier Skretting. 

Merker frafall
Sandtrøen mener at veiledningstjenesten 
kunne ha bidratt til å minske frafallet 
ved universitetet, og legger til at STi 
anser tjenesten som et svært effektivt 
tiltak. 

– Jo færre studiepoeng som avlegges 
ved Dragvoll, jo mindre penger mottar 
instituttene. Vi som studenter og NTNU 
har felles interesse av at studentene 
klarer å fullføre studiene sine, sier han. 

Skretting har lagt merke til en 
frafallstendens.

– I noen fag er frafallet betydelig. Når 
vi har undersøkt saken, finner vi ingen 
tydelige mønstre. Man kan jo lure på 
om de hadde trengt studieveiledning, 
sier hun. UD

kroppen er en stor 
samling av klokker.

Satchidananda Panda



Likevel ble Feeney tvunget til å 
droppe ut fra studiene underveis, da 
studieavgiften ble for høy.

– Jeg hadde ingen mulighet til å be-
tale, og måtte jobbe i to år heller enn å 
studere, sier hun. 

Hun mener det er for vanskelig å 
få en grad, og at høyere utdanning 
burde være for alle. 

– Høyere utdanning er en mennes-
kerettighet. Det burde vært helt gratis, 
mener hun. UD

lingvistikk fra City University of New 
York (CUNY), men i dag jobber hun 
som gartner. CUNY er et offentlig uni-
versitet, noe som gjør det billigere enn 
de private utdanningsinstitusjonene. 
Hun er likevel ikke fornøyd med av-
giftsnivået.

– Det er vanskelig å finne penger 
nok til studieavgift, mat og husleie. 
Jeg måtte ta opp lån og jobbe lange 
dager som bartender for å få endene 
til å møtes, sier hun. 
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Høy arbeidsledighet og stigende studieavgifter gjør 
 livet vanskelig for unge amerikanere.

velger å ansette turnuskandidater 
til å jobbe uten lønn i stillinger som 
normalt ville vært tildelt betalte arbei-
dere. 

– For studenter er dette en flott mu-
lighet til å få praktisk arbeidserfaring. 
Har man hatt en slik stilling er det 
mye større sjanse for å få lønnet ar-
beid på et senere tidspunkt, sier hun.

Samtidig gjør det faktum at disse 
stillingene er ulønnet dem uaktuelle 
for de som trenger lønnet arbeid for 
å overleve. 

Utestengt fra samfunnet 
Arbeidsledigheten har steget de siste 
årene, og i 2010 var bare 55,3 prosent 
av befolkningen mellom 18 og 29 år 
i jobb.

– Det er en enorm ulempe å gå ut 
av studiene med stor gjeld, og spesielt 
i de vanskelige økonomiske tidene vi 
har nå om dagen, sier Lewis. 

Hun forteller om personer som 
sliter med å få nok penger til mat og 
husleie etter at månedens avdrag på 
studielånet er betalt, og mener at de 
statene som kutter i bevilgningene til 
universitetene gjør et stort feilgrep.

– Resultatet er at personer som 

ønsker å ta en utdanning og bidra i 
samfunnet ikke får lov, eller ikke har 
råd til det, og da vil det til slutt være 
staten som lider, mener hun. 

Skaper forskjeller
Professor Torberg Falch ved institutt 
for samfunnsøkonomi på NTNU me-
ner at de som blir uteksaminert nå er 
svært uheldige med timingen. 

– Det er en ulempe med å være fer-
dig med studier når arbeidsmarkedet 

I USA er nå den samlede studiegjel-
den over én billion dollar. Dette er 
høyere enn den totale kredittkortgjel-
den i landet. 

– Studieavgiften ble nesten doblet 
i løpet av de fire årene jeg studerte, og 
de har planer om å øke den ytterlige-
re. Man spør seg hvor dette skal ende, 
sier tidligere student Kate Lewis. 

Hun er redd for at avgiftene vil 
fortsette å stige, slik at det til slutt 
ikke vil være noen som har råd til 
utdanning. De private universitetene 
øker avgiftene mest, men man ser 

også den samme utviklingen hos de 
offentlige.

– De offentlige universitetene ek-
sisterer tross alt for å gi et tilbud til 
hele befolkningen, og ikke bare for de 
som har råd til det, sier hun. 

Hun presiserer at selv om de pri-
vate universitetene er mye dyrere enn 
de offentlige, har de private også be-
dre ordninger for økonomisk støtte til 
ressurssvake studenter.

– Jeg var enormt heldig ettersom 
mine foreldre kunne betale studieav-
giften for meg da jeg gikk på college, 
men jeg kjenner mange som ikke er 
like priviligert, sier hun.

Vanskelig arbeidsmarked
Lewis gikk på University of Califor-
nia, Berkeley fra 2007-2011, og har en 
bachelor i politisk økonomi med støt-
tefag i menneskerettigheter. Hun unn-
gikk å bli en av de 365 000 kasseme-
darbeiderne, eller 317 000 kelnerne, 
med høyskolegrad i USA og hun er en 
av de nyutdannede som har en jobb 
som er relevant for utdannelsen. 

– Mange får ikke relevant arbeid 
fordi de ikke velger fag ut i fra reelle 
samfunnsbehov, sier hun.

En annen årsak til at det er vanske-
lig å få jobb er at mange arbeidsgivere 

Revansjelysten 
eksmann
Studentavisa Athenaeum 
News frå Knoxville, Tennessee, 
har i løpet av året publisert 
ein føljetong av artiklar om eit 
forhold mellom ein kvinneleg 
student og ein professor 
ved University of Tennessee. 
Forholdet skal ha byrja i 2006 
då kvinna allereie var gift med 
ein annen mann. Til slutt enda 
det i skilsmisse for kvinna 
grunna sidespranget med 
professoren. Artikkelserien skal 
ha fokusert på at forholdet var 
uetisk ettersom begge hadde 
ei tilknyting til universitetet. 
Det som ikkje har kome fram 
før no er at redaktøren og 
journalisten bak artiklane er 
eksmannen til studenten.

Terror mot 
universitetar
Ei muslimsk fundamentalistisk 
gruppe trugar med å sende 
sjølvmordsbombarar til 
universiteta i Nigeria, melder 
University World News. 
Gruppa Boko Haram vil 
slå ned på det dei kallar 
«vestleg utdanning». 
Universitetsmiljøet i Nigeria 
har samstemt fordømt 
terrortrusselen, men den 
politiske og ideologiske 
tankegangen bak vert no 
diskutert ved universiteta 
landet over. Nokre ekspertar 
påpeikar at det ikkje er vestleg 
utdanning, men vestleggjering 
av kultur og livsstil i Nigeria, 
som kan vere eit problem. 

Satsing i Irak
Den irakiske regjeringa 
har vedtatt ein plan for å 
byggje opp den krigsherja 
universitetssektoren. Blant 
vedtaka er å etablere fagleg 
spesialiserte institusjonar, og 
la utanlandske universitet 
etablere seg i landet. 
American University of Iraq 
har lansert ei storsatsing på 
utdanning av oljeingeniørar til 
den petroleumsrike nasjonen, 
skriv University World News. 
Fleire akademikarar har 
derimot etterlyst auka middel 
til dei statlege universiteta, og 
meiner desse må utbetrast før 
ein kan spesialisere sektoren.

VErdA 
ruNdTFanget i en ond sirkel
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USA

44,7 prosent amerikanske befolk-
ningen mellom 18 og 29 år var ikke 
i arbeid i fjor. 

Man må i gjennomsnitt betale 27 293 
dollar (158 217 kroner) i studieavgift for 
ett år ved et privat universitet i USA. 

To tredjedeler av alle som er ferdig-
utdannet i USA i dag sitter igjen med 
studiegjeld.

Den samlede studiegjelden i USA er 
nå én billion dollar, eller 5,6 billioner 
norske kroner.

I dag lever en av fem amerikanere 
under 30 år under fattigdomsgrensen. 

Kilde: Associated Press, Business Insider, 
The Center for College Affordability and 

Productivity, The Chronicle of Higher 
Education, Daily Finance.
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StUDENtKAMP: Ved University of California, Berkeley, må studentunionen kjempe for studenter som sliter med økonomien.

er dårlig. Forskning viser at det får 
konsekvenser for deres videre lønns-
nivå. En investering er aldri sikker, 
og dette gjelder dessverre også utdan-
ning, sier han. 

Falch mener problemstillingen er 
sammensatt, og at man først og fremst 
må fokusere på konsekvensene.

– For det første vil høyere studie-
avgifter føre til større budsjetter, noe 
som til tross vil bidra til å øke kvalite-
ten på utdanningen. Litt brutalt kan 

man si at bedre universiteter, som er 
finansiert av studieavgifter, fører til 
større forskjeller i arbeidsmarkedet, 
sier han.

Han forteller også at foreldres inn-
tekt vil bli viktigere for hvem som stu-
derer. Han påpeker imidlertid at den 
offentlige studiestøtten har økt, og da 
spesielt for de ressurssvake.

Måtte avbryte studiene
Ingrid Feeney har en bachelorgrad i 

en investering er 
aldri sikker, og dette 

gjelder dessverre også 
utdanning.

Professor Torberg Falch 
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ekteskapet først og fremst er en indivi-
duell kjærlighetsforbindelse, slik vi ser 
i vestlige land. I Norge er ofte begge 
parter økonomisk selvstendige, samti-
dig som vi har en stat som tar vare på 
oss når vi blir gamle. Ekteskap og barn 
er derfor ikke en nødvendighet for å 
kunne klare seg økonomisk, men blir 
heller sett på som en stor lykke.

Finnes det eksempler på polygami i 
Norge?
Mange tror flerekteskap kun er et 
muslimsk fenomen – i den betydning 
at menn har flere koner. Det finnes 
derimot eksempler på polygami også i 
Norge. For noen år tilbake var det to 
kvinner og en mann fra Asker som 
fikk mye medieomtale fordi de levde 
sammen alle tre, selv om han kun var 
gift med den ene. oppmerksomheten 
var i stor grad positiv, og mange tenk-
te at dette var «kult». om mannen 
hadde vært muslim, ville nok saken 
ha blitt omtalt på en helt annen måte. 

Er nordmenn mer fordomsfulle mot 
muslimer som lever i polygame ekte-
skap?
Når man hører om tilfeller av flerko-
neri blant muslimer, er det nok mange 
som får negative assosiasjoner. Når 
man derimot ser bilder av tre velut-

lig å tenke seg et utfall hvor det er kvin-
nen som tar styring. I Norge finnes det 
slike fordommer. Dette kommer av at 
verdier som kvinnekamp og likestil-
ling sitter i nordmenns ryggrad. Når 
man sammenligner seg selv med andre 
samfunn har man en tendens til å ta 
utgangspunkt i egne verdier. Dermed 
overser vi gjerne kvinners mulighet for 
makt og innflytelse i andre samfunn. 
Konsekvensen er at vi fanger oss selv i 
en altfor snever forståelse.

Er det altså den tradisjonelle norske 
kulturforståelsen som gjør nordmenn 
så skeptiske til flerekteskap?
Ulike ekteskapsstrukturer skyldes for-
skjellige måter å leve på, og ikke minst 
hva slags idealer man har for ekteska-
pet. I mange samfunn er det kanskje 
det funksjonelle ved ekteskapet som 
er i fokus. Blant nomader i Sudan øn-
sker kvinnene selv å ta flere koner inn 
i husholdet, nettopp fordi det letter på 
arbeidet. Dette strider mot ideen om at 

I Norge er det i dag ulov-
lig å inngå polygame ekte-
skap, som går ut på at én 
mann eller kvinne er gift 
med to eller flere personer 
samtidig. Staten har ikke 
rett til å regulere folks 
kjærlighetsliv, hevdet 
Unge Venstre både i 2006 
og 2008. De ønsket å se 
loven mot polygami opp-
hevet, men klarte ikke å 
skape en stor nasjonal de-
batt rundt temaet. Det har 
heller ingen andre gjort i 
ettertid. Hvorfor ikke?
Det er ingen tendens til at samfunnet 
går i retning polygame ekteskap. Jeg 
tror ikke flerekteskap vil være ønske-
lig i dag, siden det strider mot hvordan 
vi tenker på kjærlighet i Norge. I løpet 
av de siste førti årene har vi sett en 
rekke endringer i samlivsstrukturen, 
blant annet med forsøk på oppløsning 
av kjernefamilien, papirløse samliv 
og oppblomstringen av homofile ek-
teskap. På 70-tallet eksperimenterte 
man også med parallelle forhold, altså 
å leve sammen med flere personer. 
Man fant likevel fort ut at det var van-
skelig nok å holde styr på ett forhold. 
Dette går også på ideen om at begge 
parter skal være likeverdige, noe som 

er utfordrende i slike for-
hold.

Hvorfor skal det være ulov-
lig for tre personer som fri-
villig og uten tvang ønsker 
å gifte seg?
I Norge har man i utgangs-
punktet frihet til å gjøre 
hva man vil. Du kan gjerne 
bo sammen med både to og 
tre personer om det er øn-
skelig. Likevel kan du bare 
være gift med én av dem. 
Det er fordi det å være gift 

gir særegne økonomiske og juridiske 
rettigheter. Dessuten er likeverd er en 
viktig verdi i Norge. Det er for de fleste 
vanskelig å tenke seg likeverd mellom 
kjønnene når for eksempel én mann 
er gift med to kvinner. Det rokker ved 
likheten mellom kjønnene, og man ser 
for seg at mannen nærmest kan skalte 
og valte med damene sine.

Hva om man snur på spørsmålet og ten-
ker seg at det er kvinnen som tar styring 
og at det er hun som har flere ektefeller?
Selv om flerkoneri helt klart er det 
vanligste, finnes det også eksempler 
på kvinner som har flere ektemenn. I 
Tibet og Nepal er dette et vanlig feno-
men. For mange er det kanskje vanske-

Jo flere vi er sammen
Hvorfor kan ikke tre mennesker gifte seg med hverandre i Norge?

tekst:  ida Nord holmer illustrasjon: håvard karlsen

  Du kan gjerne bo 
med både to og tre 
personer om det er 

ønskelig.

Sosialantropolog og 
religionsforsker ved 
Universitetet i Oslo

Berit 
 Thorbjørnsrud

INTERVJU MED dannede, unge mennesker, vil man 
kanskje ikke se noe undertrykkende 
i det. Mn kan identifisere seg i større 
grad med disse menneskene. Et annet 
«godtatt» polygamt forhold er Hugh 
Hefner og de tre playboy-jentene hans. 
Når det derimot kommer til muslimer, 
vil nok mange tenke at det er umulig 
at flere muslimske koner kan være 
likeverdige, og at muslimske menn 
automatisk er kvinneundertrykkende. 

Hvorfor er polygami mer utbredt i 
muslimske kulturer?
Polygami er faktisk et veldig mar-
ginalt fenomen i den muslimske 
verden. Men i Koranen står det 
at mannen kan ta flere koner 
forutsatt at han behandler dem 
likt. Men man har sett at dette 
er vanskelig, og at det ikke nytter 
å behandle alle likt. Mange mus-
limer mener nok at polygami ikke 
lenger er en måte man lever på i dag. 
I Tunisia og Tyrkia har det blitt ulov-
lig. I andre samfunn ser man derimot 
en større aksept for flerkoneri, og dens 
funksjonell verdi. Det dreier seg om 
å gjøre familieenheten sterk og mot-
standsdyktig. Alt i alt handler det om 
hvilke behov man tenker at ekteska-
pet skal dekke. og dette kan endre seg 
over tid. UD
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Takk

Å drite hvor man spiser

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

Humrar tidt over «Det norske 
studentersamfund». Nei, det 
einaste studentersamfunnet er 
@Samfundet, og @UnderDusken 
er dess profet.
AasmundVinjeboy

Meldt meg som blodgiver etter å 
ha lest @UnderDusken. Egentlig 
en gladsak, men litt kjedelig å 
føle man gir etter for krigstyper. 
#blodkrise
KristianThun

Er skjenkekontrollens offensiv 
tuftet på den nye oversettelsen 
av Bibelen? De følger jo foreldede 
og utdaterte skrifter uten å nøle.
Daglighallen

Bor i en by hvor E-type selger ut 
storsalen på samfundet.
Sarahwinona

Se, ntnu har funnet opp Bachelor 
i rådgivning 10 ÅR FOR SEINT!!!! 
#bitter #neida #joda
Fnokkel

Hvis du breaker på samfundet 
er du garantert minst ett kyss. 
basert på egne erfaringer.
TEIEEMIL

Drømte at Samfundet lå inne 
på Galtvort. #uka11 er virkelig 
magisk.
MetteSaDette

Mamma var fornøyd med 
Snoop-konserten, men hun 
skulle ønske [sitat]: «at han 
hadde på en av de fine dressene 
sine og ikke RBK-drakt» #UKA11 
Torefalkenberg

Masse kjærlighet til de uberflotte 
studentene på @Samfundet som 
driver denne mølja.
AnnikenJ

@adresseavisen og @
UnderDusken (og Trondheim 
kommune) melder at det 
har vært en full person på @
Samfundet. Vi tror det ikke før vi 
får se det.
Daglighallen

Tenker på alle de i Trondheim 
som trodde de var på #Guetta-
konsert. Så var det bare Anders 
Hoff fra Raske Menn som snurret 
skiver.
Jannehelen

Har ikke ord for hvor raskt 
antrekket mitt er i kveld. Pass 
deg Trondheim - you’re in for a 
treat! #raskfest
Psykoerlend

Hvis du ikke kan overbevise dem, 
gjør dem forvirret. 

Harry S. Truman 
(1884 - 1972)

saker om sitt eget hus, bør tenke seg 
om to ganger før de retter kritikk mot 
mediene neste gang. Samfundet får 
masse gratis reklame fordi de dekkes 
bredt av mediene, i tillegg passer de 
på at alt er som det skal. Dersom 
Daglighallen har gjort noe ulovlig, 
vil det komme frem til slutt uansett. 

Det har også vært en lang disku-
sjon på nett om Under Dusken bør 
skrive saker om at artister har blitt 
kastet ut av Samfundet for å ha brutt 
loven, og det må kunne sies å være 
deres ansvar. Det er ikke Samfundet 
sitt rykte som svekkes av at noen blir 
kastet ut derfra på grunn av lovbrudd, 
snarere tvert i mot. Jeg ble imponert 
da jeg hørte at de var blitt kastet 
ut, det viser at Samfundet styres av 
ansvarlige og oppegående mennesker. 

Jeg mener vi skylder studentme-
diene en takk for at de fortsetter tross 
kritikken. Det er vi lesere som bør 
skjerpe oss. Takk for at dere gjør en 
god jobb.

av det vanskelige nåløyet for å få bli 
blodgiver. Dette er ting som bør disku-
teres mer, og jeg er stolt av at vår egen 
studentavis tar slike seriøse og viktige 
saker. Jeg kjenner selv flere som har 
registrert seg som blodgivere etter å 
ha lest artikkelen, og for meg vitner 
en slik påvirkningskraft om god 
journalistikk.

Som medisinstudent er mangelen 
på blodgivere noe som interesserer 
meg veldig. Situasjonen er alvorig, 
og Norge trenger flere blodgivere 
omgående. Spesielt etter 22. Juli, 
hvor sykehusene for alvor fikk merke 
blodmangelen, bør slike saker enga-
sjere alle. Alle kommer i løpet av livet 
enten til å trenge blodoverføring selv, 
eller kjenne noen som trenger det. 
Derfor synes jeg det er provoserende 
at viktige saker som denne overses til 
fordel for andre langt mindre viktige 
saker. 

Samfundet-gjengiser som syter 
over at studentmediene som tar opp 

Den siste tiden har det vært rettet 
mye kritikk mot studentmediene. På 
Under Duskens websider har avisen 
blitt sammenlignet med Se og Hør, 
og det har vært ytret ønsker om at 
mediene skal kastes ut av Samfundet. 
Jeg synes det er skuffende at det er 
slike saker mine medstudenter henger 
seg opp i, mens de totalt overser resten 
av jobben mediene gjør. 

Artikkelen «Stigende blodtrykk» 
i forrige utgave av Under Dusken er 
et eksempel på at dette er langt mer 
enn et useriøst sladderblad. Det er en 
enorm mangel på blodgivere i Norge, 
og det er absolutt noe som bør tas opp 
i media. At Under Dusken tar det opp 
vitner om en seriøs og god avis. 

Jeg lot meg imponere av hele saken, 
fra intervjuene til problematiseringen 

«Det er pressens rett å informere om 
det som skjer i samfunnet og avdekke 
kritikkverdige forhold. Det er pressens 
plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan 
mediene selv fyller sin samfunnsrolle.»

Student-TV har en sterk tilknytning 
til Samfundet. Med sin egen «gjeng» 
har de tilholdssted på sideloftene, der de 
kan boltre seg fritt. På grunn av student-
media og Samfundets relasjon, er det 
viktig at mediene står fritt til å være 
vaktbikkje. Hvordan kan man aksep-
tere at det foregår lovbrudd?

Nå var det ikke Watergate de 
avdekte. Likevel er det prinsipielt 
viktig at også studentmediene har den 
uavhengigheten de burde ha. Det burde 
Samfundet stille seg bak.

demokrati. En fri, uavhengig presse er 
blant de viktigste institusjoner i demo-
kratiske samfunn.»

Student-TV har fått massiv kritikk 
av andre studenter på grunn av saken. 
På sosiale medier, i kommentarfelt på 
adressa.no og stv.no har sinte studenter 
blant annet uttalt «STV driter der de 
spiser».

Hvorfor har vi studentmedia i 
Trondheim? Er det kun for å skrive 
hyggelige filmanmeldelser og se hvor 
flinke UKA-11 har vært? Eller har 
studentmedia på lik linje med andre 
medier, som forholder seg til pressee-
tiske regler, et samfunnsansvar?

Vær Varsom-plakatens punkt 1.4 
sier følgende:

Student-TV hadde nylig en reportasje 
der de påpeker et alkohollovbrudd 
gjort på Samfundet. Dette konfron-
terer de Skjenkekontrollen i Trondheim 
kommune med. På grunn av tilsvars-
retten, forholder Student-TV seg til de 
presseetiske reglene og lar Samfundet 
komme til orde.

Vær Varsom-plakaten er journalis-
tenes spilleregler. Allerede første punkt 
i plakaten sier følgende:

«Ytringsfrihet, informasjonsfrihet 
og trykkefrihet er grunnelementer i et 

Eirik Waatland
Leder for Norsk Jounalistlag 
Studentforening Trondheim

STUDenTMeDIa

ingvild Fosse
Medisinstudent

STUDenTMeDIa

Studentkvitter
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informasjon vs. reklame
Knut H. Grøttland
Dh-ansvarlig

aLKohoLLoVen bevissthet blant konsumentene, drikke-
kultur og norsk kultur. I tillegg har vi 
villet fremme kortreiste og miljøvenn-
lige produkter, eid og produsert av små 
bedrifter uten store reklame- eller lobby-
budsjetter. Vi beklager likevel enkelte 
overtramp som tydelig fremgår av repor-
tasjen, og som burde blitt ryddet bort fra 
internettsidene våre tidligere.

Daglighallen ønsker å fortsette sitt 
anerkjente arbeid for å bedre drikke-
kulturen og kvaliteten på denne. Vi 
tar selvkritikk på nevnte punkter, men 
ønsker også direkte dialog med aktuelle 
myndigheter for å få en bedre forståelse 
av hvordan man bør gå frem for å bedre 
informasjonen til konsumentene, samt 
fremme lik behandling av denne typen 
virksomheter på internett. 

Drikk godt, drikk lokalt og drikk 
forsvarlig.

fjernet straks vi ble gjort oppmerksom 
på dette. 

Det er enkelte konkrete meldinger 
som er skrevet av våre administratorer 
som kan oppfattes som mer enn ren 
kundeinformasjon. I STVs reportasje 
blir dette referert til som «fremheving 
av enkelte merker», mens det i sannhet 
kun er individers personlige ønske om 
å utvide mottakerens horisont, formidle 
kultur, og som nevnt skape rom for at 
kunder kan gjøre et veloverveid valg. 
Dette er likevel ikke Daglighallens 
forsøk på å reklamere for noe bevisst, 
men vi ser at det kan oppfattes som 
brudd på alkoholloven, og beklager 
dette.

Alkoholloven er streng, og vi støtter 
en restriktiv alkoholpolitikk. Det vi har 
forsøkt, og nå blitt felt for, er vårt genuine 
ønske om å fremme ansvarlig drikking, 

Student-TV publiserte nylig en repor-
tasje om hvordan Daglighallen tar i 
bruk sosiale medier til det de kaller 
ulovlig reklame. Det er interessegruppen 
til Daglighallen som administrerer 
innholdet vi deler, og innholdet er ikke 
ulikt det som legges ut av steder vi 
sammenligner oss med. Hvis man går 
inn på sidene til de største og mest aner-
kjente øl-stedene i Norge, vil man finne 
den type informasjon vi nå har blitt bedt 
om å fjerne, og vel så det. Det er hver 
kommunes ansvar å se til at føringene 
fra Helsedirektoratet blir overholdt, noe 
som resulterer i at noen blir tillatt mer 
enn andre. 

I Daglighallen har vi ønsket å tilby 

kundene våre informasjon, slik at de 
kan gjøre et veloverveid valg om hva 
de skal drikke, fremfor å velge ut fra 
reklame de har plukket opp i uten-
landske magasiner og tv-kanaler. Nå 
har vi blitt moderert. Jeg vil presi-
sere at Daglighallen i sosiale medier 
henvender seg til voksne mennesker, 
og vi har aldri koblet «bilde og pris» 
slik det blir hevdet i reportasjen. Vi 
har ment å bruke mediene som arena 
for intern informasjon, både for nåvæ-
rende og tidligere medlemmer på 
Samfundet, samt til spesielt interes-
serte. Vi har på ingen måte bevisst 
brukt sosiale medier som en reklame-
kanal utover dette. 

Enkelte bilder som har ment å 
statuere et rotete og overfylt lager 
kan tolkes som snikreklame for even-
tuelle produsenter. Disse bildene ble 
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arkeologi og naturfag

Mangelen på kjemi 
innen arkeologi fører til 
misforståelser, mener 
kronikkforfatteren. Han 
ønsker større faglig 
fellesskap.

Arne Espelund
Professor emeritus 
i  material  teknologi, 
NTNU

SPrÅKSTrID

ikke er gangbare innen arkeologien må 
det skyldes 1) at arkeologien som fag 
er så stort at det ikke er plass for kjemi 
2) at arkeologer har fysisk uvilje mot 
kjemi, eller 3) at kjemikere i håp om å 
gjøre kjemien riktig også har gjort den 
vanskelig. Men med ganske liten innsats 
kan en arkeolog få inn enkel kjemi ved 
egne studier. 

Må tas på alvor
Mangelen på kjemi fører til misforstå-
elser. En ny tolking av oppgitte analyser 
fra hellegryter på Møsstrond fra 550-700 
e.Kr fører til et negativt jernutbytte, 
uten at noen arkeolog reagerer. Tolking 
av metodene for direkte framstilling 
av smibart jern i eldre og yngre jern-
alder, samt kobberframstilling år 1300 
i Meråker blir sololøp for denne forfat-
teren, inntil arkeologer tar kjemien på 
alvor. Nå er opphavet til jern i viking-
skip et aktuelt spørsmål. Uten kjemisk 
forståelse for gangen fra malm til slagg 
og metall kan slike studier føre på avveie. 

Jeg ønsker arkeologer velkomne til et 
faglig felleskap!

Arkeologi er et fag knyttet til studier 
av kulturminner, med et stort ansvar 
for beskyttelse og forvaltning av 
slike fysiske rester etter mennes-
kelig aktivitet. De er beskyttet i lov 
om kulturminner fra 1978 med visse 
tillegg. Alt fra tida før reformasjonen 
i 1537 er automatisk fredet – for rester 
etter samer alt eldre enn 100 år. Mens 
oppfatningen av eldre samfunn har 
endret seg fra en kulturhistorisk 
orientering med vekt på typologi for 
gjenstander, har faget i de senere tiår 
vært preget av såkalt prosessuell og 
postprosessuell tenkning. 

Storstilt utbygging av veier, kjøpe-
sentre, hyttefelt, militære øvingsfelt, 
flyplasser og lignende har ført til tall-
rike pålagte utgravinger, mens det 
sjelden har vært mulig å foreta fors-
kningsgraving, der arkeologene har 
et spesielt motiv. I Trøndelag fikk 
jernvinneforskningen en lykkelig 
start i 1982 fordi vi kom over meget 
store funn fra eldre jernalder på 
Heglesvollen i Levanger kommune. 
Funnene hadde et forspill som 
prosjektarbeid i en 8. klasse med 
framstilling av jern på ei myr utafor 
Trondheim, og et fjernsynsprogram 
om dette tiltaket. 

Jernalder-funn
Vi trodde først at anlegget stammet 
fra middelalderen, drevet av et kloster 
i nærheten inntil vi fikk karbondate-
ringer fra romersk jernalder. De godt 
bevarte gropene ble først oppfattet 
som ovner drevet med blåsebelger, 
men er nå tolket som slaggroper med 
en overbygning av ei sjakt av brent 
leire. Disse anleggene har gitt store 
muligheter for tolking fra naturfaglig 
side: drift ved direkte tilsats av ved 
(furu), som ved overgang til trekol 
inne i ovnen skaper en «pipebrann» 
og trekk, et godt alternativ til bruk av 

blåsebelger, dessuten et syklisk forløp 
som kunne sikre godt smibart jern. 

Masseberegninger for smelting av 
myrmalm til metall og slagg har ført til 
nær 1:1 for forholdet jern til slagg, mens 
arkeologer lenge har brukt verdien cirka 
0.35, uten at kilden for dette tallet er 
kjent. Nye prøveuttak, analyser og bereg-
ninger har for Møsstrondtangen alene 
ført til tallet 20 tonn jern per år på 1100-
1200-tallet – et utrolig stort volum. 

arkeologiens trafikkskilt
Jeg savner en faglig diskusjon, med en 
samfunnsfaglig oppfølging av mine 
naturfaglige innspill. Arkeologer har 
for lengst godtatt arkeologisk tolking av 
radiokarbondatering, dendrokronologi, 
osteologi – altså bidrag fra naturfagene 
– mens kontakten med kjemi nærmest er 
ikke-eksisterende. Samtidig er kjemisk 
tolking helt nødvendig for prosesser 
som jern- og kobberframstilling, kalk-
brenning, kolmilebrenning, kanskje 
framstilling av glass og keramikk. 

De kjemiske symbolene er nesten 
som piktogrammer, i likhet med trafikk-
skilt. For å få førerkort må man kjenne 
et hundretall trafikkskilt, altså like 
mange som grunnstoff i periodesys-
temet. Men det er bare et fåtall som er 
aktuelle. Når symbolene og begrepene 
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folkefattig: De humanistiske fakultetene ved både NTNU og UiO sliter med studieprogram med få studenter. Disse er dyre å opprettholde.

DE humanistiske fakultetene i Norge 
sliter med økonomien, og flere 
sliter med at studenter slutter på 

programmene sine før de er ferdige. Kunn-
skapsdepartementet har de siste årene pålagt 
utdanningsinstitusjonene å kutte antall studie-
plasser innen humanistiske fag, noe som fører til 
en problematisk hverdag i humanioramiljøene. 

– Vi er inne i en vanskelig tid, sier direktør 
Ivar Østerlie ved Det humanistiske fakultet 
(HF).

HF på Dragvoll har siden 2007 fått pålegg 
om å kutte 500 studieplasser på grunn av at 
Kunnskapsdepartementet mente det ble ut-
dannet for mange humanister. Færre studie-
plasser betyr lavere inntekter til fakultetet. 
Nå må HF-fakultetet redusere budsjettet med 
10 prosent for å tilpasse seg en situasjon med 
færre studenter. 92 prosent av utgiftene i HFs 
budsjett er lønnsutgifter, og for å kutte 10 pro-
sent er HF dermed nødt til å vurdere endrin-
ger i studieprogramporteføljen sin. På grunn 
av at 500 studieplasser er forsvunnet, er flere 
av programmene blitt veldig små. Det er dyrt 
å opprettholde emner med svært få studenter, 
og Østerlie ser ikke bort fra at HF må legge 
ned ett eller flere studieprogram. HF har et 
strategisk mål om å ha en fleksibel emnepor-
tefølje, men begrenses av en trang økonomi. 
Hadde HF hatt et romsligere budsjett, kunne 
de opprettet programmer knyttet til aktuelle 
tema. Østerlie mener det hadde vært en spen-
nende og samfunnsnyttig mulighet.

FØLER SEG NEDPRIORITERT. Mar-
tin Slettevoll er masterstudent i historie på 
Dragvoll, og merker pengemangelen. Når en 
professor har pensjonert seg, forsvinner ofte 
faget med ham. Instituttet kutter der de kan. 

– På religionsvitenskap har de ikke pen-
ger nok til semesteroppgaver for studentene 
på første året. Dette går utover studiene, sier 
han.

Slettevoll og flere av hans medstudenter 
føler seg som en nedprioritert del av NTNU, 
og mener at situasjonen har blitt verre de 

siste fire årene. Slettevoll har selv måttet ta 
fag og emner han ikke ønsket å ta for å få nok 
studiepoeng, fordi fagene han ønsket ble lagt 
ned.

– Karriereveiledning får vi ikke av fakul-
tetet. Vi får veiledning med masteroppgaven, 
det er det eneste. Det er opp til linjeforenin-
gen å arrangere eventuelle karrieredager.

Slettevoll mener flere momenter ved his-

har også kuttet emner for å spare penger, men 
har ikke lagt ned noen fag ennå. Dekan Trine 
Syvertsen ved Det humanistiske fakultet me-
ner det er vanskeligere å kutte i budsjettet 
deres enn mange andre fakulteters. Mens Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet har 8 store 
studieprogrammer, har Det humanistiske 
fakultet rundt 70, ikke ulikt situasjonen på 
NTNU.

– Mange av programmene er så små at 
det nesten ikke er mulig å kutte antall stu-
dieplasser uten å legge ned hele studiet, sier 
Syvertsen.

HF-fakultetet er det fakultetet ved UiO 
med høyest frafall. De sliter dessuten med at 
mange studerer med halv fart, altså at de av-
legger rundt 30-35 studiepoeng i året mot de 
normerte 60. Syvertsen mener at mange stu-

denter sliter med motivasjonen, delvis fordi 
det er vanskelig å se bruksområdet for utdan-
ningen, og delvis fordi det er få forsknings-
prosjekter rettet mot humaniora.

– EU og Forskningsrådet har en tendens 
til å støtte forskningsprosjekter innen na-
turvitenskap, og humanistiske fag er sjelden 
prioritert. Prosjekter startet av departemen-
tene er som regel rettet konkret mot det de-
partementene jobber med, og der er ikke hu-
manistisk forskning så veldig etterspurt, sier 
Syvertsen. 

Hun skulle gjerne sett at Kunnskapsde-
partementet prioriterte humanistisk fors-
kning høyere, men mener også at humanister 
kan bli bedre til å utvikle store prosjekter med 
tydelig nytteverdi for samfunnet.

– Humanistene har tradisjonelt vært idea-
listiske og individualistiske, og ikke flinke nok 

til å legge til rette for praktisk anvendelse i 
samme grad som i andre fagområder.

Syvertsen mener at heller ikke alle sam-
funnsfag og naturvitenskapelige fag er veldig 
praktisk orienterte, men at mange her har 
vært gode til å lage store samarbeidsprosjek-
ter og knytte seg opp mot forskning og næ-
ringsliv.
 
NASJONALE PROBLEMER. Alle humani-
orafakulteter i landet har studieprogram med 
få studenter. Blant annet har sentrale euro-
peiske språkfag for tiden få studenter både i 
Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim, noe som 
er utfordrende for alle universitetene. Direk-
tør Østerlie ved HF forteller at NTNU har for-
søkt å løse problemet ved å bygge ut populære 
studieretninger, som Europakunnskapstudi-

det ikke kan knyttes så lett opp mot konkrete 
yrker. Men NTNU fokuserer på å produsere 
kunnskap for en bedre verden, og temaer i 
mange humanistiske fag står sentralt i en slik 
strategi. HFs strategiforslag legger vekt på 
blant annet demokratiutvikling, som Østerlie 
mener er viktig for å løse mange av probleme-
ne verden står overfor. 

– Vi synes fagområdene våre er veldig vik-
tige, men det er ikke sikkert at samfunnet for-
øvrig ser det, sier Østerlie.

HF har tidligere fått kritikk for at en del 
av fagene de tilbyr ikke har direkte yrkesre-
levans. Dette møter HF ved å tilby praksisori-
enterte masterstudier. Disse mastergradene er 
basert på de tradisjonelle mastergradene, men 
trekker inn praktiske emner som skal vise stu-
denter spesifikke bruksområder for det de læ-

torieutdanningen hadde vært bedre dersom 
fakultetet hadde hatt bedre økonomi og kun-
ne gitt mer penger til de små studieprogram-
mene.

– Flere jeg kjenner har flyttet fordi det er 
bedre muligheter på bachelornivå andre ste-
der. 
 
PROBLEMER I HOVEDSTADEN. I likhet 
med Det humanistiske fakultet på NTNU, sli-
ter Det humanistiske fakultet på Universite-
tet i Oslo (UiO) med økonomien. De har også 
store problemer med frafall fra studiene. UiO 

um med språk og lektorutdanning i språk. 
– Det har vært et godt grep. Disse studie-

programmene tiltrekker seg mange studenter, 
langt flere enn de som blir tatt opp, sier Øst-
erlie.

HF kunne tatt opp flere studenter på lek-
torprogrammene, men kapasiteten begrenses 
av mangel på praksisplasser ved program for 
lærerutdanning (PLU) ved fakultet for sam-
funnsvitenskap og teknologiledelse. Andre 
fagområder, slik som musikk, har mange 
søkere, men krever både instrumenter, labo-
ratorier og øvingslokaler, og er dermed ikke 
lett å skalere opp i størrelse. Kostnadene per 
studieplass på disse studiene er høye.
 
VIKTIG FOR VERDEN. Østerlie mener det 
er lett å si at humaniora ikke er viktig, fordi 

Det er absurd at vi 
ikke kan gi studentene den 

tilbakemeldingen de skal ha.
Professor Erling Sandmo, UiO

kan måtte kutte: Humanistisk fakultet kan 
måtte legge ned studieprogram, ifølge fakultets-
direktør Ivar Østerlie.



24 RepoRtasjeR www.underdusken.no
25

oveRsett: Forskningsprosjekter innen naturvitenskap blir ofte støttet fremfor humaniora, ifølge Dekan Trine Syvertsen ved HF på UiO. 

rer. For eksempel tilbys Humanister i praksis, 
som kun tar for seg humanioraprosjekter, som 
et alternativ til Eksperter i team, et master-
prosjekt på tvers av alle studieretningene på 
NTNU, ut med Humanister i praksis, som 
kun tar for seg humanioraprosjekter. Fag som 
prosjektledelse, som ikke er direkte studiere-
levant, legges også inn i graden. Østerlie leg-
ger likevel vekt på at de tradisjonelle master-
programmene gir sterk analytisk kompetanse 
som er viktig for samfunnet. Utfordringen er 
å markedsføre at en slik kompetanse er viktig.

– Analytiske ferdigheter er etterspurt i 
samfunnet. Det spiller ikke så stor rolle hvilke 
fag man tar, så lenge man lærer seg en slik ten-
kemåte, mener Østerlie.
 
KRITIKK TIL KUTT. Selv om humaniora-
fag ikke knyttes opp mot mange forsknings-
prosjekter og sliter med økonomien, mener 
dekan Syvertsen ved HF i Oslo at fagområdet 
settes pris på. Det humanistiske fakultet er det 
største fakultetet ved universitetet i Oslo og er 
populært blant studentene. Imidlertid må de 
tenke i nye baner for å kunne vokse videre og 
unngå nedskjæringer.

– For å unngå å bare «holde fortet», må vi 
rette oss mot konkrete prosjekter og vise den 
konkrete verdien i det vi gjør, sier Syvertsen.

Fakultetet opplever høylytt kritikk fra 
samfunnet hver gang de snakker om å kutte 
ut emner eller studieprogram, og Syvertsen 
mener det viser at folk er interessert i hva Det 
humanistiske fakultet holder på med.

IMPOTENTE. Kultur- og debattredaktør 
Knut Olav Åmås i Aftenposten mener huma-
nistene selv må komme sterkere på banen i 
spørsmålet om samfunnsrelevans. 

– Mange humanistiske fakultet og studen-
ter er for innadvendte. De tenker for lite og for 
sent på yrkesmarkedet. Paradoksalt nok, for 
det jobber jo mange humanister i utadvendte 
yrker, som lærere eller i media der de setter 
dagsorden, sier han. 

Åmås mener humanistene også må bli be-
dre på å vise sin kompetanse.

 – Universiteter og særlig humanistene er 
ofte for politisk impotente. De er ikke flinke 
nok til å synliggjøre den humanistiske kompe-
tansen som tolkning og forståelse. Humanis-
tene er ofte for sutrete.
 
FRYKTER STAGNERING. Leder Knut Aar-
bakke i Samfunnsviterne mener behovet for 
humanister er like stort som behovet for inge-
niører og illustrerer viktigheten av tverrfaglig 
samarbeid. 

– I en landsby i Afrika bygget ingeniører 
et stort latrineanlegg som var til stor hjelp for 
innbyggerne. Det eneste minuset var at ingen 
av kvinnene brukte det fordi mennene kunne 
se inngangen. Det kostet dem en del å bygge 
det om slik at kvinnene også kunne bruke det. 
Hadde de spurt noen med bakgrunn i kultur– 

eller religionsvitenskap, hadde de fått vite det 
med en gang, men ingen ble spurt. Eksempler 
som dette viser at vi trenger tverrfaglighet, 
forteller han. 

Aarbakke mener den økte satsingen på 
realfag har gått på bekostning av humaniora 
og trekker frem markedet som etterspør fors-
kningen som en årsak til dette. 

– Mange anser humanistiske fag som myke 
og uten samme markedsverdi som realfagene. 
Forskningsresultater fra humaniora har ikke 
samme målbare verdi som i forskning rundt 
oljeutvinning, og det står ikke like mye på 
spill økonomisk. Norge må øke forskningen 
generelt og dette må også komme humanis-
tiske fakultet på de forskjellige universitetene 
til gode, sier han. 

Aarbakke frykter at kutt i humanistiske 
fagmiljø vil resultere i en stagnering i rekrut-
teringen og utviklingen av demokrati over 

hele verden. Han trekker frem den arabiske 
våren som et eksempel på viktigheten av 
humaniora.

– Nå skal det for første gang på mange år 
holdes valg i Tunisia. Vi lever i en skjellset-
tende tid og vi trenger religions– og kultur-
forståelse for å forstå hva som skjer og skape 
demokrati. Ingeniører kan ikke redde ver-
den alene, men det kan heller ikke huma-
nister. Tverrfaglig samarbeid er viktig og 
nødvendig.

TRENGER HUMANISTENE. Tilbake 
på UiO opplever professor Erling Sandmo 
ved Institutt for arkeologi, konservering og 
historie situasjonen som prekær. Økte krav 
til undervisningen uten økte ressurser set-
ter instituttet i en umulig situasjon, og de 
kan ikke lenger følge opp studentene slik de 
vil. Tilbakemelding på semesteroppgaver er 
blitt kuttet og studentene velger nå selv om 
de vil skrive eller ikke. 

– Det er absurd at vi ikke kan gi studen-
tene den tilbakemeldingen de skal ha. Det 
er trange tider og humaniora kjemper for å 
holde stillingen, sier han. 

Sandmo tror Norge er i en økonomisk 
posisjon til å tiltrekke seg de beste hodene 
fra hele verden, også innenfor humaniora. 

– Med flere midler kunne vi skapt et av 
verdens beste forskningsmiljøer. Spørsmål 
som globalisering og kultur kunne blitt 
tydeliggjort. Med et godt forskningsmiljø 
er det grunn til å tro at vi vil trekke til oss 
gode studenter. Nå som studieavgiftene sti-
ger i England kunne vi fått flere internasjo-
nale søkere. Sandmo peker på at det er uni-
versitetes samfunnsansvar å gi en helhetlig 
utdanning. Nå frykter han den er truet. 

– Hvor tynt kan man smøre pålegget ut-
over skiven? Hvor mye kan man gjøre ut av 
begrensede ressurser? Regjeringen satser 
altfor lite på forskning og det er helt ufor-
ståelig. Offentlig sektor i Norge bruker kon-
sulenter og ikke forskere. Når samfunnet 
foranderer seg, trenger man humanistene 
vil å forklare hvorfor. UD

ikke føRstevalg: Når en professor har pensjonert seg, forsvinner ofte faget med ham. Derfor må noen studenter ta fag de ikke ønsker for å fylle opp graden sin.

Mange humanistiske 
fakultet og studenter er 

for innadvendte.
Kultur- og debattredaktør  

Knut Olav Åmås i Aftenposten
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Klokka eR halv elleve en torsdag kveld. 
Samfundet er fullt av ekstatiske publikum-
mere som kommer rett fra konsertene med 

David Guetta og Knauskoret. Egentlig hadde 
Anniken Jess Iversen, bedre kjent under artist-
navnet Anana, oppmøtetid for en time siden. Når 
Knaus omsider blir tømt, tusler hun rett opp på 
scenen og begynner å sette opp keyboardet alene. 
Det tomme lokalet er stille, bare et par UKEfunker 
rigger lys og lyd for konserten Anana skal spille 
om et par timer. Når hun kommer fram til scene-
kanten for å la seg intervjue et par minutter etterpå, 
er det hun som beklager forsinkelsen. Selv om 
det slett ikke er henne selv som er skyld i forsin-
kelsen, og det tvert imot er henne det går ut over. 
Smilende setter hun seg ned på scenekanten med 
bena i kors. 

Ville ikke bli høRt. For to år siden 
spilte Anniken sin første konsert noensinne på 
Edgar. Hun forteller at det er godt å komme 
tilbake.

– Jeg har jo oppgradert meg siden sist, det er 
veldig rart å tenke på. At de har lyst til å booke 
meg en gang til er veldig gøy, sier hun.

Nå bor, studerer og arbeider hun i hovedstaden. 
For to år siden bodde hun i Trondheim, studerte 
musikkteknologi og var med i kafégjengen på 
Samfundet. Det var gjennom studiene på NTNU 

hun først begynte med musikken for alvor.
– Vi ble tvunget til å lage Urørt-profil på 

musikkteknologi! Jeg ville egentlig ikke at noen 
skulle høre musikken min. Men etter hvert la jeg 
ut alt jeg hadde.

Og så ble det plukket opp. I dag har Anana 
drøye 29 000 lyttinger og mer enn 6600 nedlast-
ninger på Urørt. Profilen hennes har fått 

utelukkende positive kommentarer. Da hun ble 
kåret til Ukas urørt i februar i år, begynte det for 
alvor å ta av. Like etter spilte hun flere konserter 
under Bylarm i Oslo.

– Jeg måtte spille på Bylarm. Jeg hadde egentlig 
tenkt å si nei, men det er jeg glad jeg ikke gjorde! 
Det var jo det som startet alt.

I mai varmet hun opp for Ulver på Rockefeller, 
og i sommer har hun stått på scenen både på Hove- 
og Slottsfjellsfestivalen. 

 Å stå foran et stort publikum er ikke bare 
enkelt for artisten.

Glidende 
overganger

tekst: Marte Ingebrigsten  foto: Christina Undrum Andersen

Med sin dypvannspop vil Anana bryte demningene mellom musikalske sjangere.
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– Jeg synes det er veldig skummelt å spille, 
men det er kjempegøy etter man har spilt. Da er 
det supergøy. 

Følelsesmenneske. Det melankolske 
og dype i låtene merker man ikke når man møter 
Anniken selv. Stemmen er lys og forsiktig, og 
når hun snakker er det med flere spørsmål enn 
påstander. Hun fikler litt med snusboksen og ser 
utover det tomme konsertlokalet.

– Jeg liker kanskje aller best å lage musikken, 
sier hun.

Når hun skriver låter, er det melodien hun 
begynner med.

– Jeg har ikke noe mål med å få fram noe i en 
sang. Jeg bare begynner, prøver å lage litt melodi, 
og så bygger det på seg derfra. Så synger jeg inn.

Teksten skriver hun helt til slutt, den blir 
nærmest som en naturlig følge av musikken. Det 
kan virke som meningen ligger i selve musikken. I 
flere av låtene kan man høre en spenning mellom 
musikk og tekst, som kan tilføre dem en ekstra 
dimensjon.

– Jeg forstår tekstene mine først etterpå, 
kanskje når det har gått en måned. Hva jeg 
egentlig følte.

Når hun blir inspirert, må hun bare skrive det 
ut i en låt. Det er helst musikk eller en opplevelse 
som inspirerer henne.

Jeg et skikkelig 
følelsesmenneske. Har 

jeg en dårlig dag, blir det 
musikk.



28 RepoRtasje /poRtRettR www.underdusken.no
29

– Lydbildet er veldig ullent – det høres 
litt ut som det er under vann. Og jeg tror folk 
skjønner det litt bedre, når de leser betegnelsen 
dypvannspop.

Fast i ett spoR. Hun har spilt piano i 
mange år, og da hun fikk opptaksutstyr i konfir-
masjonsgave begynte hun å lage musikk. Å synge 
begynte hun med for alvor først da hun gikk 
på musikkteknologi på NTNU. Hun har alltid 
jobbet mest alene.

– Det er litt slitsomt, og jeg føler at jeg har 
falt inn i et spor nå som jeg egentlig ikke har 
lyst å kjøre meg fast i. Så jeg prøver å utfordre 

mitt eget lydbilde mest mulig, så jeg ikke gjør 
det samme om og om igjen.

Et skritt i retning av et annet spor tok Anniken 
da hun gikk i studio med Serena-Maneeshs Emil 
Nikolaisen. I desember skal hun jobbe med jazz-
trompetisten Mathias Eick, mest kjent fra Jaga 
Jazzist. Eller som Anniken betegner dem: de 
store folka.

– Og så er jeg et skikkelig følelsesmenneske. 
Jeg må bare få ut ting. Så, har jeg en skikkelig 
dårlig dag, blir det musikk!

DypVannspop. Når hun blir spurt hvor mye 
hun bruker av seg selv i tekstene sine, kommer 
svaret kontant.

– Alt! Det er jo bare meg, som forteller hva jeg 
føler. Det er ikke noe mer enn det. Det er kjempe-
skummelt. Men jeg tror det er nødvendig, kanskje 
som en slags terapi, å få det ut.

Selv om hun gjerne går inn i det triste og 
vanskelige i tekstene, er det ikke pessimisme i 
Annikens musikk.

– Det er mange som tror jeg må være en skik-
kelig mørk person, men jeg er jo ikke det. Det 
er bare å få ut følelsene, og håpe på at det skjer 
noe bedre. Det er egentlig veldig optimistisk. For 
jeg tror jo aldri det faller sønder og sammen, alt 
sammen. Jeg håper bare det blir bedre.

Hun kaller musikken sin dypvannspop, en 
sjanger hun har funnet på selv for å slippe å 
låse seg fast i en av de konvensjonelle sjangrene. 
I tillegg håper hun den spesielle sjangerbeteg-
nelsen kan få folk nysgjerrige på musikken.

– Folk lurer på hva slags musikk dette kan 
være.

Betegnelsen er virkelig dekkende for 
musikken. Det er et intrikat lydbilde, fylt med 
vokalharmonier, piano, og elektroniske beats og 
lyder. Samtidig er det nakent og direkte. Med de 
ærlige og åpne tekstene er det ikke vanskelig å 
forstå dette som det som finnes på dypet under 
en skiftende og opprivende sjø av følelser. 

– Det var de som likte musikken min, så jeg 
er beæret! De er jo så flinke.

Etter å ha jobbet lenge alene er det likevel en 
utfordring å måtte gi fra seg styringen.

– I begynnelsen var det nesten litt irriterende. 
Jeg er vant til å tenke at nå gjør vi det sånn, nå gjør 
vi det sånn, nå gjør vi det sånn, sier hun og gesti-
kulerer ut i lufta. 

Med to så forskjellige uttrykk er det ikke 
vanskelig å se for seg de heftige kunstneriske 
uenighetene og den spennende symbiosen i dette 
samarbeidet.

– Da jeg satt og så på at Emil miksa, klødde 
det i fingrene!

Hun er likevel ikke i tvil om at det er positivt 
og gøy å få annen inspirasjon. Og resultatet er hun 
særdeles fornøyd med. Hun gleder seg til å slippe 
den nye låten.

– Og så slipper jeg å havne i det sporet jeg er 
så redd for!

Rollespill. Hun har jobbet hardt for å 
komme dit hun er i dag. Mye av æren gir hun sosiale 
medier som Urørt, Myspace, Facebook og Twitter.

Twitter bruker hun til å skaffe seg kontakter, og 
på Facebook har hun opprettet en artistside hvor 
hun kan promotere nye låter og konserter. Hun 
føler likevel ikke at det blir for mye, at hun alltid 
må være på jobb.

– Det er jo bare jeg som driver med musikken. 
Men man kommer i en veldig annen rolle, på Urørt 
og Myspace og sånt. Spesielt på Facebook-siden til 
Anana, da føler jeg at det er Anana. Det er ikke 
meg, liksom, det er artisten.

Hva med navnet, Anana? En del av dette rolle-
spillet er å la artisten Anniken gå under navnet 
Anana. Men betydningen og uttalen har hun 
kanskje ikke lagt så mye i.

– Alle uttaler det forskjellig. Jeg sa egentlig først 
bare «Annana», som i Ananas, men så var det 
mange som har sagt «Anána», og da har jeg også 
begynt å si det. Men nå har jeg begynt å gå litt 
mer over på Annana, nei, Ananna, Annanna? 
Nå husker jeg ikke hva det var en gang, jeg.

ingen kjenDisambisjoneR. For tiden 
jobber Anniken med innspillingen av sin første 
ep. Så langt er bare én sang ferdig. Hun beskriver 
det hele som en møysommelig prosess.

Hun er signert av Smalltown Girl, en avdeling 
under plateselskapet Smalltown Supersound. Å 
få litt struktur på musikkarrieren setter hun 
veldig pris på. Med timeplanen fylt opp av 
studier, spillejobber og innspilling er det godt 
at det stilles krav og å slippe å ta hånd om alt 
det praktiske.

– Det er godt å ha folk som pusher meg, 
kanskje mer enn jeg klarer å pushe meg selv. 
Nå som jeg har så mye å gjøre, trenger jeg noen 
til å si fra om at «nå må du lage mer musikk». 
Det blir mye oppgaveskriving på natten.

Hva skjer nå? Det var dette hun drømte om, 
å drive så mye med musikken. Og alt tyder jo 
på at det bare kommer til å fortsette å gå fram-
over med Anana.

– Jeg håper egentlig bare at jeg kan fortsette 
sånn som jeg har gjort nå, fortsette å utvikle 
meg. Ikke at jeg vil bli kjendis eller noe, men 
få et band, spille mange ulike steder, spille inn 
cd, sier Anniken.

FoRnuFt elleR FølelseR. Samtidig 
er hun sikker på at hun vil gjøre ferdig master-
graden sin i medier og kommunikasjon ved 
Høgskolen i Oslo. Når jeg undrer på om hun 
er en av de typene som er flink i det meste, 
begynner hun å le. Det er ikke mye selvgodhet 
å spore hos tjuetoåringen. Det første som slår 
henne er at hun kanskje burde valgt en mer 
fornuftig utdanning og yrkesvei. At det sikkert er 
mye annet hun også kunne gjort, må hun vedgå.

– Jeg fikk jo gode karakterer på skolen. Jeg 
kunne ha gjort noe smart, tatt en utdanning 
som kunne gitt fast inntekt og et rolig liv, sånn 
som alle drømmer om.

Men Anniken ville heller følge følelsene og 

valgte noe annet enn det fornuftige og forut-
sigbare. Nå drømmer hun om å spille med 
Kringkastingsorkesteret (KORK). Hun fniser.

– Det er lenge til, da, garantert, men likevel: 
KORK, det hadde vært noe! Og det er viktig å 
ha noe å jobbe imot!

Det er en selvsikkerhet i stemmen, noe heftig 
drømmende blandet med det ydmyke. Samtidig 
er hun veldig realistisk med tanke på de økono-
miske forholdene for popmusikere i Norge. Også 
i plateselskapet er den generelle holdningen at 
man bør ha en økonomisk sikkerhet i bakhånd.

– Sjefen min sier også at jeg må fortsette med 
studiene. Jeg tror du må bli sånn Maria Mena 
for å gjøre det ordentlig bra pengemessig.

pop og p3. Hun har ikke så mye til overs for 
dem hun kaller «de norske pianojentene». Mest 
fordi hun er lei av det.

– De gjør jo bare det alle andre har gjort 
hele tiden. De prøver ikke å utfordre noen ting.

Hun tar seg i det, de er jo flinke til å synge og 
sånt, tross alt, og hvem er vel hun. Bak den sterke 
stemmen finnes det ikke noen skarp tunge. Det 
er åpenbart at denne jenta ikke vil tråkke noen 
på tærne.

– Jeg prøver å unngå oppskriftsmusikken. 
Men det hadde jo vært gøy å skrive en poplåt en 
gang. Jeg tror det er vanskeligere enn man tror.

Hun må samtidig innrømme at det er klare 
popkvaliteter også i hennes egen musikk. Med 
sitt unike uttrykk kombinerer Anniken det 
utfordrende med det melodiøse og fengende. 
Der instrumenteringen og produksjonen går mot 
det eksperimentelle, ivaretar melodi og tekst de 
konvensjonelle pop-elementene. Spilletiden på 
P3 er et bevis på at det fengende bevares. Og 
det å høre seg selv på radio beskriver hun som 
en helt syk følelse.

– Jeg har sittet alene på rommet mitt i så 
mange år, med pianoet mitt, og så kommer det 
på riksdekkende radio.

Hun slår ut med armene og smiler bredt. Men 
bare nytelse er det ikke å høre seg selv på radio.

– Det er litt fælt. Jeg hører alle feilene. Men 
jeg har begynt å lære meg det litt nå, da, prøver 
å ikke superhøre på dem, men la det passere.

UKEfunkene er ferdige med å rigge og har 
stilt seg bakerst i det tomme konsertlokalet. 
Det er tid for lydsjekk før konserten. Og at 
det kanskje er deltakerne fra David Guetta-
afterparty som kommer på konserten, skremmer 
henne ikke. 

– Kanskje det blir et sånn der light stick-
party? Det hadde vært artig, det. UD

Nå som jeg har 
så mye å gjøre, trenger

 jeg noen til å si fra at «nå 
må du lage mer musikk». 

Det blir mye oppgave-
skriving på natten.

Navn: Anniken Jess Iversen

Født 19. juni 1989

Oppvokst på Nøtterøy

Studerer Medier og kommunikasjon ved Høgskolen i Oslo 
og Akershus

Har en bachelorgrad i Musikkteknologi fra NTNU

Ble kåret til Ukas Urørt i februar i år

Slipper første låt fra den kommende ep-en i november

Anana

FAKTA OM:R
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kvalitetssjekk: I lyset fra hodelykten vurderer Ghini om laksefunnet er spiselig.

Og det er kanskje nettopp det innholdet 
minner om. Dunken er fylt til randen av 
bananer: litt svarte, men definitivt spiselige. 
Med rutinert hånd føler Ghini seg frem og løfter 
vekk noen lag bananer, og plutselig drar han 
frem en laksefilet. Og så en til, og enda en. Han 
kjenner nøye etter hull i forpakningen, lukter, 
studerer og vurderer. Fisken virker helt fin. Vi 
har tydeligvis kommet over mer enn et kilo full-
stendig spiselig og gratis laks. 

– Å gjøre store funn er langt fra uvanlig. 
Akkurat nå er kjøleskapet mitt så fullt at jeg 
ikke kan ta med meg så mye i kveld, sier han 
nærmest unnskyldende. 

Med et par laksefileter og noen cherryto-
mater sier vi oss fornøyde. Før vi går rydder 
Ghini tilbake bananene.

– Bare forsyn dere med bananer, jeg 
spanderer.

 Han tar en til seg selv og gomler den i seg 
helt uredd – selv om den er tatt rett ut av søpla.

heRRemÅltiD. Ghinis friganismevirk-
somhet oppsto fordi han var opptatt av miljø. 
I dag er etikk og solidaritet hans viktigste driv-
kraft. Han er entusiatisk overfor livsstilen sin, 
og håper flere ser nytte av friganisme.

– Utvalget er jo nesten like stort som i 
butikken.

På grunn av en medisinsk tilstand lever 
Ghini på en diett uten karbohydrater, og kost-
holdet hans er i stor grad basert på kjøtt og 
grønt.

– Å finne kjøtt er i hvert fall ikke noe 
problem. Bare for noen dager siden fant jeg og 
romkameratene mine kjøtt til en verdi av mer 

enn to tusen kroner. Det var indrefilet, lam, 
ribbe og kylling i kilovis.

Veien er ikke lang fra søppeldunkene til 
Ghinis middagsbord. Ribben han fant har alle-
rede resultert i årets herremåltid. At den gikk 
ut på dato for over tre måneder siden bryr han 
seg ikke om.

– Maten smakte nydelig og hadde ingen tegn 
til å være utgått. Jeg antar at den har ligget 
nederst i en fryser siden jul, og ikke blitt fjernet 
før de nå skal gjøre plass til årets ribbe. 

RelatiV holDbaRhet. Som friganer 
var det ikke første gang Ghini trosset en hold-
barhetsdato, og han mener det ikke er noe å 
frykte. 

– Holdbarhetsdatoer er en vits. Jeg har spist 
masse mat som har gått ut på dato og aldri blitt 
syk, men det er klart noe har smakt litt rart. 

Ghinis er ikke helt på villspor når han er 
skeptisk til holdbarhetsdatoene. Norge følger et 
lovverk som er felles for hele Europa. Ettersom 
norske varer gjerne er bedre innpakket enn for 
eksempel i Øst-Europa, er holdbarhetsdatoen 
ofte misvisende. 

Han mener at alle kan bli flinkere til å bruke 
sansene og fornuften før man kaster mat, og 
at det ikke er vanskelig å avgjøre hva som er 
spiselig.

– Hvis det lukter og ser bra ut, er det antake-
ligvis bra. Det er ikke alltid lett å se i lyset fra 
en hodelykt, men du oppdager fort om kjøttet 
ditt er grønt når du kommer hjem.

Vel fremme ved butikk nummer to har vi 
to store søppeldunker å kaste oss over, men 
innholdet er ikke like bra denne gangen. 

klokken nærmer seg midnatt, og 
regnet faller over Moholt. Jonas Ghini 
ser ut som en helt vanlig fyr, og det er 

vanskelig å forestille seg at han har basert kost-
holdet sitt på søppel de siste seks månedene. 
Ghini er friganer og lever av andres overfor-
bruk. Det vil si at han av ideologiske grunner 
tar avstand fra kjøpskulturen, og bruker ukon-
vensjonelle metoder for å skaffe seg mat. Ved 
å lete etter mat i containere utenfor butikker, 
såkalt «dumpster diving», har Ghini halvert 
matbudsjettet sitt. 

– Det er ikke grenser for hva du finner. 
Mengder av godt forseglet feilfri mat er ikke 
uvanlig. Noen netter finner jeg mat for flere 
tusen kroner, forteller han. 

I natt skal Ghini lære oss å finne mat på 
friganervis.

lakse-Flaks. Vinden river nådeløst i para-
plyene våre. Et voldsomt regn pisker mot oss 
fra alle kanter. Ghini virker helt uberørt, og 
er godt forberedt med regnjakke, hansker og 
bukser som tørker fort. På ryggen har han en 
sekk han har kjøpt spesielt til matinnsamling, og 
på hodet har han friganernes viktigste redskap: 
hodelykten.

– Skal du for alvor begynne med friganisme 
er hodelykt essensielt. På den måten har du 
begge hendene ledige til å se gjennom maten, 
forklarer han entusiastisk.

Kveldens første stoppested er tre søppel-
dunker utenfor Kiwi. Lukten av søppel er ikke 
til å ta feil av. Ghini lar seg ikke skremme, og 
åpner ivrig den første dunken.

– O’hoi, gull, utbryter han.

– Sushi, utbryter han, og holder opp et tilsy-
nelatende perfekt brett med sushi. 

For første gang i kveld rynker han likevel 
på nesen.

– Dette tror jeg ikke at jeg tør, sushi er jo 
rart allerede før det har gått ut på dato, sier 
han mens han pakker en frisk og fin blomkål 
ned i sekken. 

Friganere kan visst være kresne, de også.

FoRbRukeRmakt. Ghini mister noe søvn 
som følge av at han samler mat om nettene, 
men ellers ser han få negative sider ved det å 
være friganer. 

– Søvnen er én ting, men friganisme er heller 
ikke bærekraftig. Dersom alle hadde vært friga-
nere, hadde det ikke vært mulig å føre denne 
livsstilen. På den måten er en avhengig av at 
systemet ikke fungerer. Livsstilen bidrar likevel 
til at jeg reduserer mitt eget økologiske fotav-
trykk, og det er jeg veldig fornøyd med.

Mens man kanskje skulle tro at en som 
romsterer i søppel etter mat gjør det på grunn 
av økonomien, er det langt ifra hovedårsaken.

– Friganisme er den ultimate forbrukermakt. 
I tillegg å være gøy og spennende, handler det 
til en viss grad om solidaritet. I dag er millioner 
av mennesker tvunget til å spise fra søpla, og 
jeg velger å gjøre det samme i solidaritet med 

dem. Det jeg vinner på det økonomisk er bare 
et ekstra gode.

stoRhanDel. De to søppeldunkene viser 
seg å være en skuffelse. Det blir med blomkålen. 
Ifølge Ghini er det ikke uvanlig å gå bomturer 
– enten er maten uspiselig, eller så har contai-
neren nettopp blitt tømt.

– Jeg går en eller to ganger i uka, og da gjerne 
tre-fire timer hver gang. Det er litt som å gjøre 
storhandel, og det er ikke alltid man får tak i 
alt man vil ha. Savner jeg noe, handler jeg det 
fremdeles i butikken, men det er i hvert fall helt 
sikkert at matbudsjettet mitt er mer enn halvert. 

Ghini jobber ikke ved siden av studiene, 
og husker godt hvordan det var å leve på bare 
studielånet.

– Det er bare så vidt mulig. Jeg husker at jeg 
slet med å få endene til å møtes. Alle studenter 
bør sånn sett prøve friganisme. For tenk: Tre 
til fire timers jobbing i uken kan løse økono-
miproblemene dine. 

Ghini kjenner ikke til noe bestemt friga-
nermiljø i Trondheim, men vet om flere som 
driver med det. I Oslo er friganisme mer 
utbredt, og i New York, friganismens fødested, 
finnes en rekke organiserte friganergrupper. 
I dag er friganisme et verdensomspennende 
fenomen, og spesielt i storbyene holder friga-
nerne sammen.

skattkammeR. – Mitt tips til folk som vil 
prøve seg som friganere er at de bør ha med 
seg noen og ikke være redd. I tillegg bør de ha 
hodelykt og klær som tåler å bli skitne, og de 
må huske å rydde etter seg. Slurves det med 

ryddingen kan det hende butikkene bestemmer 
seg for å låse containerne. 

Vi har kommet til kveldens siste container, 
og her treffer vi jackpot. Ghini svinger seg ruti-
nert opp i containeren.

– Økologiske karbonader! Dobbelt så miljø-
vennlige, jubler han, og fortsetter å trekke opp 
fullstendig brukbar mat.

Posene våre er fylt til randen av kjøttpølser, 
brownies, sjokolade og andre godsaker. For noen 
er det en søppelcontainer, for andre er det et 
skattkammer. UD

RutineRt: Dette er ikke første gang Jonas Ghini hopper oppi en container. Fangsten er formidabel

Holdbarhetsdatoer  
er en vits.  

Jonas Ghini, friganer

Søppelmat
Mens du spiser nudler for tredje dag på rad, koser Jonas Ghini seg med ribbe 

og overfylt kjøleskap. Han lever av maten andre anser som søppel.

tekst: Linn Blumenthal  foto: Lars Erlend Leganger

Oppsto på midten av 1990-tallet, ut av 
antiglobaliserings– og miljøbevegelser.

Friganisme er en protest mot «bruk 
og kast»-samfunnet. Friganere ønsker 
begrenset deltakelse i forbrukersamfunnet. 
Friganisme er dermed ideologisk betinget, 
og ikke hovedsaklig for økonomisk vinning.

Livsstilen innebærer å samle kastet, 
uberørt  
mat fra matbutikk-containere, såkalt  
«dumpster-diving». Maten kan gjerne ha 
gått ut på dato, men skal være fullt spiselig 
og i god stand.

Ordet friganer eller «freegan» på engelsk, 
er en blanding av ordene gratis og 
veganer.

(Kilde: Freegan.info)

FAKTA 
OM:

R

Friganisme
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I slangens grep
Touchtelefoner kan ikke erstatte fysisk kontakt.

tekst: Erland  Årstøl  illustrasjon: Håvard Karlsen

I FoRDums tiD spilte jeg Snake på min gamle 
Nokia-telefon. Mye har forandret seg siden den 
gang. Svart-hvitt har blitt farger, logoer har blitt 

bilder, og polyfoniske ringetoner har blitt til irrite-
rende lydklipp av leende babyer. Likevel lever slangen 
i beste velgående i smarttelefonene. Den har bare 
skiftet karakter. Fra å være en harmløs distraksjon 
har den nå blitt slangen i Edens hage.
 
FøR leVDe Vi i et informasjonsløst paradis. Nå 
kan smarttelefonene friste med kunnskap man ikke 
trenger, når man minst trenger det.

– Studier er kjedelig. Vil du ikke heller vite hva som 
skjer på Facebook? Det kan jeg fortelle deg. Alt du 
trenger å gjøre er å gripe mobilen, sier Iphone-slangen.  
Du stritter imot, men til ingen nytte. Konsentrasjo-
nen brytes umiddelbart. Man begynner å skjønne 
hvorfor det er vanskelig å slutte å røyke. Du tar en 
informasjonsbit av kunnskapens tre, og før du vet or-
det av det har englebarnstudentene kastet deg ut av 
kollokviegruppen fordi du ikke klarer å konsentrere 
deg. Det er ikke tilfeldig at selskapet heter Apple.

 
FRistelsen haR senDt oss ut i kulda. I 
gamle dager krøp venner seg sammen rundt mobilene 
for å sende «No Fear»-logoer via sms. Man sendte 
uredd ut kjedemeldinger til venner og bekjente. Nå 
griper frykten mobilbrukerne. De kikker ned på 
mobiltelefonene i stedet for å se til sine medmennesker. 
Det er lettere å pludre overfladisk på Twitters 140 

tegn med fremmede på andre siden av kloden enn å 
holde i gang en samtale. Det er likevel fåfengt å tro 
at touch-telefoner skal kunne erstatte menneskelig 
kontakt.

 
hVis inteRnett ikke holder for deg, er det 
nok av funksjoner å ta av. Mange av de nye mobilene 
kan fortelle deg hvordan været er i ditt nærområde. 
Før måtte man se ut av vinduet for å få med seg 
slikt, men nå er det minst like praktisk å gløtte ned 
på en Windows-telefon. Telefonene har funksjoner 
så det holder, men de har mistet særpreget. De er 
så moteriktige og skinnende at man kan speile seg i 
dem, men man ender bare opp med å se refleksjonen 
av enda en personlighetsløs hipster. Før i tiden 
hadde man deksler som fortalte omverdenen hvem 
du var. Var du Ola Nordmann uten deksel, eller et 
problembarn med lettkledde damer på dekselet? Selv 
om budskapet ofte var at du var en bygdetulling, så 
var det i det minste personlig. Hva sier egentlig en 
Iphone? At man har for mye penger og ikke er redd 
for å vise det.

 
man kan i det minste trøste seg med en ting. 
Uansett hvor mye av livet ditt mobiltelefonen din 
klarer å ta ta over, så er de ikke bygd for å vare. Min 
gamle Nokia har tålt både betonggulv og vanndåp. 
De nye telefonene er derimot kortvarige gleder. Selv 
om man er forsiktige med dem i begynnelsen, knuser 
skjermen ved første syndefall.



Å knyte nasjonar saman og få publikum til å bruke fantasien 
er noko av det Midtnorsk Fortellerforum driv med.
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Sidan oppstarten i 2007 har Midtnorsk 
Fortellerforum samla seg ein gong i månaden for 
å fortelje historier til publikum. På forskjellige 
kafèar og ymse stadar i Trondheim og omegn, 
fortel dei alt frå personlege forteljingar, norrøne 
myter, eventyr og juleforteljingar som blir fram-
ført når medlemane møtest. 

Med mykje innleving og store, illustrerande 
rørsler blir forteljingane framførte for eit inter-
essert og nysgjerrig publikum. Dei engasjerte 
forteljarane forklarer at det er mange gode 
grunnar til å halde på med dette. 
– Vi meiner at forteljingar bind både personar 
og kulturar saman. Til dømes har vi opplevd 
at det som vi tidlegare har trudd har vore 

Skaper mentale bilete
TEKST: Sofie Sætre  FOTO: Silje Krager

urnorske folkeeventyr, også finst i andre land. 
På den måten blir forteljingane med på å knyte 
forskjellige nasjonar saman, forklarer leiar Tove 
Lofthus.

Ifølgje medlem Vibeke C. Støren, er fortel-
jingar ein av dei få tinga som aldri går ut på dato.
– Det meste går ut på dato, men det gjer ikkje 
forteljingar. Dei blir berre betre og betre 
ettersom tida går. Sidan dei ofte blir formidla 
frå person til person, blir det lagt til fleire og 
nye moment, og på den måten går dei aldri ut 
på dato. 
Når ein ser ein film, får ein sjå bilete som er 
skapt av nokon. Sånn er det ikkje når ein får 
høyre ei munnleg historie. 

- Det å få publikum til å lage sine eigne, mentale 
bilete av det som blir fortalt, er noko av det vi 
tykkjer er viktigast. Ofte trur folk at forteljingar 
kun er for born, men det stemmer ikkje i det 
heile tatt. Ofte er det vaksne menneskje som er 
publikumet vårt, og vi får minst like god respons 
frå dei som vi får frå dei yngre, fortel Støren.
No er det 30 medlemar i forteljarforumet, og 
Lofthus ynskjer gjerne fleire medlemar.
– Vi er veldig interesserte i å få nye medlemar. 
Spesielt er folk frå den yngre generasjonen hjar-
teleg velkomne. Å ta del i eit slik forteljarforum 
er eit godt alternativ til å sitje på facebook heile 
dagen, for her får ein bruke fantasien sin, seier 
Lofthus. UD
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Kulturpuls – lest og hørt

«Håper @knutolavamas suger negerkuk i helvete som den jødefitta han er #reprise»
Journalist Mimir Kristjanssons ironiske Twitter-reaksjon på kultur- og debattredaktør i Aftenposten, Knut Olav Åmås, sin 

anmeldelse av Mimirs bok De superrike. 

«Veum» kritiserer Veum
– Jeg er glad for at jeg har gjort dette, og glad for at jeg 
er ferdig. Det er et par filmer jeg synes ikke har vært 
noe særlig, sier skuespiller Trond Espen Seim om Varg 
Veum-filmserien i et intervju med Dagbladet. 

Seim har spilt privatetterforskeren Veum i tolv filmer. 
Den tiende filmen har premiere 4. november, og de to 
siste kommer til våren. Til sammen åtte av filmene har 
blitt eller vil bli vist på kino. Seim synes imidlertid 
at Dødens drabanter og Svarte får ikke burde ha fått 
kinovisning. 

– De er for «små» i uttrykket. Det kommer mye rart 
på norsk kino på grunn av støtteordningen norsk film 
har, sier han, og påpeker at manusarbeidet har vært 
mangelfullt. 

Regissøren av disse to filmene, svenske Stephan 
Apelgren er ikke uenig med Seim.

– De hadde nok ikke blitt vist på kino i Sverige. Derfor 
gir jeg ham delvis rett. Det var en ganske rask produk-
sjon, sier Apelgren til Dagbladet.

Kulturrådsleder  
muligens inhabil
Dagsavisen melder at Kulturrådet tildelte 430 000 
kroner til bestillingsverkene som skal markere 
åpningen av kulturhuset Kilden i Kristiansand. 
Bentein Baardson er leder for begge deler, og flere 
mener at han har et habilitetsproblem. 

– For å unngå misforståelser burde jeg ha fratrådt, 
sier Baardson, og beklager situasjonen. 

Han legger likevel til at tildelingen er i orden juri-
disk sett.

Professor i kultur og ledelse Anne Britt Gran ved 
Handelshøyskolen BI synes situasjonen framstår som 
uheldig. 

– Det er et generelt problem at Kultur-Norge er så 
lite, man sitter i styrer sammen og kjenner hverandre, 
sier hun. 

Da Baardson ble ansatt som Kilden-direktør kom 
Kulturdepartementet fram til at han ikke hadde et 
generelt habilitetsproblem. Dette er Ib Thomsen 
(Fremskrittspartiet) i Stortingets kulturkomite uenig i, 
og mener at problemstillingen rundt Baardsons stilling 
i Kulturrådet bør revurderes.

Hærverk i gatene 
Under kunstfestivalen Trondheim Open som ble arran-
gert fra 8. til 9. oktober, var det pøbler på ferde på byens 
østkant. Siste dag av festivalen ble det oppdaget at lysin-
stallasjonen Beaming, som var plassert i undergangen 
mellom Solsiden og Svartlamon, av kunstner Petter 
Sutton var ramponert. Saken ble ikke fulgt opp videre.

– Det er alltid en risiko å stille ut kunst i offentlig rom 
og både kunstneren og arrangørene var klar over at dette 
kunne skje. Kanskje spesielt fordi kunstverket var stilt ut 
på en plass der en med trang til å ødelegge kunne operere 
uforstyrret i nattens mørke timer, forteller prosjektkoor-
dinator Anita Björklund ved Trondheim Open.

– Som et eventyr 
Gitarist og skuespiller Steven van Zandt, bedre kjent 
som Little Steven fra Bruce Springsteens E-Street 
Band, mener Norge er et mystisk land. 

– På den ene siden gammelt og klokt, på den andre 
siden nytt og naivt, sier han i et intervju med NRK. 

Han lurer eksempelvis på hvorfor landet ikke har 
fostret flere celebriteter, og mistenker selv at det har 
noe med janteloven å gjøre. 

– Jeg har møtt så mange talentfulle mennesker, både 
musikere og skuespillere. Kulturen skaper en utrolig blan-
ding av ydmykhet og store egoer, sier stjernen.

Norgesoppholdet er i anledning serien Lillyhammer, 
hvor han spiller en forvist mafialeder. 

150 000...
Stone Roses-billetter til 
gjenforeningskonserten i Manchester 
ble revet bort på et kvarter. 

MIN ANBEFALING

Musiker, produsent og tekniker
Magnus Børmark

Hva er ditt kulturelle bidrag til 
Trondheim?
– Jeg spiller og lager musikk i bandet 
22 som i høst gjør over 30 konserter 
i Europa, og er signet på britiske 
BestBeforeRecords. Jeg jobber også 
som produsent og tekniker i Øra 
Studio, og som mastringstekniker i 
Redroom Studio. I tillegg komponer-
er jeg og fremfører musikk til teater 
og lignende. 

Hvordan kan Trondheim forbedres 
som kulturby?
Ved å utnytte det at vi er en liten 
by. Hvert menneske her har nok 
albuerom til å virkelig kunne være 
kreativ, og komme opp med unike 
uttrykk. Få opp selvtilliten. Mindre 
fokus på å få utenlandske stjerner 
hit, men heller være flinkere til å 
lage stjerner av de mange talentene 
som uttrykker seg kunsterisk i 
Trondheim.

Hvis du hadde en million kroner å 
gi til et kulturelt formål, hva ville du 
brukt det på?
Det er et skummelt spørsmål. Dette 
fordi det viser seg ofte at når ting 
er for tilrettelagt, så blir det ikke 
nødvendigvis lagd noe bedre kunst. 
Kunsten i seg selv vil generere 
penger om man virkelig legger sjela 
og tiden sin i det man skaper. Får 
man for mye penger i fanget for 
tidlig, så tror jeg det kan påvirke 
gnisten. 
Jeg ville laget et fond som folk 
kunne søke penger fra, der man 
slapp å skrive en lang søknad. Ist-
eden må man komme med produk-
tet sitt, og fysisk vise det fram for å 
få penger. Altså komme på fondk-
ontoret og spille en konsert. Slik kan 
utvalget vurdere utifra fra faktisk 
kulturelt innhold, istedenfor masse 
retorikk og yadiyadi i en søknad.

Anbefal tre kulturopplevelser, sjanger 
velger du fritt.
 Gå og vær blant trær, skog og 
planter – alt som er levende, men 
som ikke tenker. 
Pust! Vi har fantastisk, krisp deilig 
grønn/blå/hvit mintluft her i Norge. 
Bruk den.
Gå på teater. De gangene når teater 
virkelig sitter, når publikum og skue-
spillere smelter sammen. Da blir 
man et nytt menneske etterpå.

Av: Hilde Ørbo
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(Illustrasjon: Anna-Klara Samuelsson)

generasjonens konsentrasjonsvansker er høyere enn 
noen gang. Forskningsmidler kanaliseres nå for å 
finne ut hva denne overbelastningen med informa-
sjon gjør med oss. Vi begynner å se resultatene av 
forskning på området. Hjerneforskeren Gary Small 
mener hyppig bruk av teknologi fremkaller en slags 
digital ADHD. Når man skyr muligheten til å arbeide 
hardt med hjernen, vil den, som resten av kroppens 
evner om man ikke holder dem ved like, forvitre. 
De østlige filosofienes mantra om økt livskvalitet 
gjennom fullstendig konsentrasjon deles ikke av 
ungdom i vesten, når all vår oppmerksomhet blir 
stykkevis og delt.

Den tyske psykoanalytikeren Eric Fromm 

skrev at man bør unngå alle aktiviteter og inntrykk i 
en liten periode hver dag for å øke konsentrasjonen. 
Ved å stenge ute alle impulser fra verden utenfor, 
ville vi være i stand til  selv å utvikle våre mentale 
evner og tenke klarere. Med all kulturen man nå har 
til rådighet er det svært enkelt å avlaste sin tanke-
kraft med tv, sosiale medier og musikk. Vi får mange 
impulser, som gjør at deler av verden stenges ute 
når vi alltid blir underholdt, men i samme øyeblikk 
stenger vi inne våre egne tanker. Den indre og ytre 
verden overdøves begge av strømmen med musikk 
som man nå har lettere for hånden enn noen gang. 
Når vi amputerer sanseinntrykkene våre, vil vi obser-
vere en begrenset virkelighet. Lydmuren som treffer 
oss overdøver viljen til å tenke. 

«En av effektene av å leve med elektronisk infor-
masjon er at vi lever i en kontinuerlig tilstand hvor 
vi overbelastes med informasjon», skrev Marshall 
McLuhan, 30 år før internett så dagens lys. Denne 
tilstanden gjenspeiles i hvordan norske platesel-
skaper tjener penger for første gang på sju år. På 
grunn av den økte bruken av tjenester som Wimp 
og Spotify slipper landets plateselskap å se røde 
bunnlinjer. Når nedlastning av musikk er økono-
misk bærekraftig, ser vi et vannskille innenfor 
informasjonsdistribusjon. 

Med dette har musikken befestet sin stilling på 
den digitale scene, digital musikk er kommet for 
å bli. Alle med en smartphone og internett vil nå 
ha tilgang på all musikk, til enhver tid, hvor som 
helst. Ved å flytte musikken fra scener og plater og 
ut på nettet har fraværet av lyd blitt det vi setter 
oss ned og lytter til. Fra tiden da man aktivt måtte 
oppsøke musikkopplevelser, til samtidens teppebom-
bing av lyd, har stillheten blitt det knappeste godet 
som finnes.

 Beriker dette livene våre nevneverdig? I den 
moderne verden blir multitasking mer og mer 
vanlig. Vi har alltid en fluktmulighet dersom det 
vi driver med skulle bli for krevende. En tung bok 
bortfaller raskt, til fordel for nettsamfunn og strea-
mede medier, hvis utfordringen blir for stor. Lange 
konseptalbum er en lytteprosess som også 
krever mye av lytteren, med budskap 
lengre enn det som er mulig å kommu-
nisere på de knappe fire minuttene 
en singel varer. Mp3-en fremmer en 
mentalitet som prioriterer singler 
over album. Den føyer seg inn i 
den stadig voksende rekken av 
teknologikulturelle faktorer som 
reduserer det vestlige mennes-
kets oppmerksomhetsspenn. 
Dersom en lytteprosess blir 
for strabasiøs, kan vi lett 
skifte artist, og velge fritt fra 
musikkskyen på internett. 

Med alle mulighetene 
for teknologisk tilflukt, 
ser vi en økende tendens 
til at den oppvoksende 

Lydmuren
Med ubegrenset tilgang på musikk, slutter vi å lytte.

Kristoffer  Svendsen
Kulturjournalist
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Markus 
tobiassen
Ansvarlig redaktør

Beskyldninger om alt fra illojal 
oppførsel til selvskading haglet mot 
Student-TV, i etterkant av oppslaget 
som påpekte Daglighallens brudd på 
alkoholreklameloven i sosiale medier. 
Det var i virkeligheten noen minutters 
uoppmerksomhet fra bartendere på 
Lyche som satte Samfundets skjen-
kebevilling i fare. Og med den også 
neste års budsjett.

De samlede serveringsinntektene 
for 2011 hadde allerede en prognose 
som er mer enn 6 millioner kroner 
lavere enn de 18,4 millionene man 
hadde budsjetert for. Så langt har 
Finansstyret svart at dette har vært 
forventet etter et budsjett som fra 
starten av ble omtalt som «i overkant 
optimistisk». Men når man kan risi-
kere å se langt etter en halv million til 
holder det ikke lenger å forsvare seg 
med fremsyn. Nå blir det en kamp for 
å unngå et nytt rødt år, og da teller 
hver eneste åpne tappekran. 

Planene om å hente inn deler av 
omsetningen gjennom å forkorte 
stengetiden mellom semesterne 
kan også få seg en alvorlig hind-
ring om kommunen velger å inndra 
bevillingen.

 Kafé- og Serveringsgjengen (KSG) 
kan i liten grad klandres for det som 
har skjedd. Antallet kontroller uten 
noe annet enn positive anmerk-
ninger viser at det stort sett drives 
ansvarlig på Samfundet. At KSG selv 
tar initiativ til å endre rutinene under-
bygger påstanden om dyktige og 
ansvarsbevisste frivillige. Leder Dag 
Herrem i Finansstyret går derimot 
langt i å hinte til at arbeidspresset og 
rutinene under UKA gjør det vanske-
ligere å plukke opp slike episoder. At 
han får to episoder til å utgjøre enn 
trend får tilskrives Samfundets evne 
til å omtale alt som gjentar seg som 
tradisjon.

Spørsmålet om skyld er mindre 
viktig (og vanskelig) enn spørsmålet 
om hvordan man skal bære tapet. For 
valget mellom å kutte konserter eller 
forpleining kan fort bli et valg mellom 
pest eller kolera.

Sjansene er små for et annet utfall 
enn midlertidig tap av skjenkebevil-
ligen slik saken står nå. Rigidheten i 
regelverket for utestedene står i para-
doksal kontrast til hva som kreves av 
bevisføring fra kommunen sin side. I 
motsetning til i strafferettsaker er det 
nok å konstatere alminnelig sannsyn-
lighetsovervekt. At skjenkekontrollen 
ikke har observert vedkommende 
kjøpe øl har altså lite å si. Tvilen 
kommer anklager, ikke anklagede, til 
gode i norsk skjenkelovgivning. 
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– Vi må ha litt 
strengere krav til 
driften. Vi må bli 
mer oppmerksomme 
på skjenking og 
forbedre vaktholdet, 
sier Herrem.

Restriksjonene er likevel pro-
blematiske, mener Finanssty-
releder Dag Herrem.

–  Vi får allerede nå høre at 
vi er for strenge. Men skjenke-
myndighetene mener noe an-
net. Det er en veldig vanskelig 
balansegang, sier han.

Styreleder Røkaas Her-
mansen forteller at Kafé og 
serveringsgjengen etter over-
tredelsen ønsker å skjerpe 
sikkerheten. Dette er i tillegg 
til Samfundets allerede eksis-
terende og godkjente rutiner.

– En person fra Kafé- og 
Serveringsgjengen vil gå en 
runde i lokalet hver time for å 
følge opp våre gjester grundi-
gere, sier hun.

Herrem mener det er lite 
som skal til for å forbedre si-
tuasjonen.

– Poenget her er at vi dri-
ver veldig bra allerede i dag, 
det er ikke særlig store end-
ringer som skal til for å få lu-
ket ut disse tabbbene. Vi vil 
ikke gjennomføre noen store 
innstramminger. Men når vi 
skjenker 60 000 mennesker på 
tre uker kan det dessverre skje 
feil. UD

Skjerper 
seg

Den røde fare
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Kan tape en halv million kroner på skjenkestopp

RISIKERER STRAFF : Samfundet må stenge kranene, avlyse arrangementer og utsette vedlikehold hvis et eventuelt skjenkestopp pålegges i en måned med høye besøkstall. 

helt konkret, men det er et klassisk 
tilfelle. Normalt sett vil dette bety en 
inndragelse av skjenkebevillingen, sier 
Bjørnsen.

Røkaas Hermansen arbeider for 
øyeblikket med å utforme Samfundets 
motsvar til kommunen.

– Samfundet har frist til 1. november 
med å gi en skriftlig uttalelse til 
Eierskapsenheten. Vårt svar tas med 
i deres vurdering når de bestemmer 
seg for endelig innstilling, sier Røkaas 
Hermansen.

Hele syv utesteder har mistet 

I 2009 greide man likevel å komme 
unne de verste utgiftene.

– Bevillingsinndragelsen ble 
ikke behandlet før sommeren, og 
konsekvensene ble dermed mindre, 
sier Herrem

Et klassisk tilfelle
 Trondheim kommune har oversendt 
rapporten til Samfundet og daglig 
leder Nora Røkaas Hermansen. Det 
er fortsatt for tidlig å slå fast om 
skjenkestoppet blir et faktum eller ei.

– Det er for tidlig å hevde noe 

Torsdag 20. oktober ble det klart 
at Samfundet risikerer å miste 
skjenkebevillingen i to uker grunnet 
mislighold. En slik straff vil få 
betydelige konsekvenser for driften 
av Huset, forteller leder Dag Herrem 
i Finansstyret ved Samfundet. Et 
eventuelt skjenkestopp vil tidligst 
komme i desember, men mest 
sannsynlig i januar eller februar 
måned. 

– Stenging i disse månedene vil 
tilsvare et nettotap på mellom 300 000 
og 500 000 kroner. Vi antar da å måtte 
avlyse arrangementer og konserter. 
Konserter blir automatisk mindre 
attraktive når alkoholen forsvinner. 
Omsetningstapet vil kunne bli tre 
ganger større, sier Herrem.

Kafé- og serveringsgjengens 
inntekter i 2012 vil utgjøre omlag 16 
millioner kroner, som tilsvarer rundt 
50 prosent av inntektene på Huset. Øl- 
og alkholsalget er dermed den største 
inntektskilden. Tapet kan få store 
konsekvenser for neste års resultat.

– Forsvinner det en halv million 
i inntekter må vi selvfølgelig kutte i 
utgiftene. Vi kan for eksempel utsette 
vedlikehold eller kutte i forpleining. 
Sistenevnte gjorde vi i 2009, men det 
var ikke spesielt populært, sier Herrem.

Overstadig beruset
Misligholdet ble bemerket under 
skjenkekontrollens uanmeldte besøk 
på Samfundet 8. oktober.

– Våre kontrollører var til stede på 
Samfundet og observerte en overstadig 
beruset kvinne bli skjenket alkohol, 
forteller juridisk rådgiver Marte 
Bjørnsen ved Trondheim kommune.

Etter loven skulle vaktene vist 
bort kvinnen. Samfundet mistet sist 
bevillingen i 2009. Overtredelsen 
hendte også den gang under 
UKA-festivalen.

– Episoden i 2009 handlet om at 
en overstadig beruset person forsøkte 
å kjøpe øl i Dødens Dal. Han ble avist, 
men fikk så en kompis til å kjøpe for 
ham, sier Herrem.

bevillingen i Trondheim i år og 
Bjørnsen forteller at overtredelsen 
ved Samfundet er av samme 
alvorlighetsgrad.

– Overtredelsen ligner de 
overtredelsene vi har sett tidligere i 
år, sier Bjørnsen.

– Vi er jo ikke roboter
Finansstyreleder Herrem vil ikke legge 
skylden på de ansvarlige ved festivalen. 
Han tror derimot at overtredelsen 
kommer som en effekt av lange dager 
og lite mat.

– Det har nok en sammenheng med 
tidlig start og lange kvelder på tom 
mage.

Røkaas Hermansen mener at 
situasjonen er uheldig, men at det er 
spesielt vanskelig å holde styr på folk 
under UKA. Både kontrollen og antall 
besøkende øker nemlig proposjonalt.

– Skjenkekontrollørene er der mye 
oftere under UKA og det var tross alt 
2200 mennesker på Huset den dagen. 
Da kan sånt skje – vi er jo ikke roboter, 
sier hun. UD

Mulig skjenkestopp på 
Samfundet, etter rapport 
om mislighold fra 
skjenkekontrollen.

TEKST:  Martin T. Johannessen
 marjoh@underdusken.no
FOTO:  Eirik Helle Riise

SKJENKEBEVILLING

Eierskapsenheten er instansen i kommunen som håndterer 
skjenkebevilgninger og skjenkesaker. 

Disse har besøkt UKA fem ganger under festivalen.

Under et besøk som inntraff 8. oktober skal de ha observert at en person 
ble skjenket overstadig beruset istedenfor å bli vist bort fra lokalet.

Etter dette misligholdet risikerer Samfundet å miste skjenkebevilgningen 

i to uker. Dette vil kunne medføre et økonomisk tap på 300 000 til 500 
000 kroner for Samfundet. 

Skjenkebevilling

FAKTA OM:K

Konserttilbud kan ryke   Kan måtte utsette vedlikehold
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– Mindre musikk til folket
Kulturrådet har i samarbeid med Fono blitt enige om 
å fjerne innkjøpsordningen for plater og erstatte den 
med en direkte tilskuddsordning. På sidelinjen står 
bibliotekene tomhendte.

ingen konkrete planer om et digitalt 
tilbud.

Musikk til folket
Daglig leder Stein Vanebo i 
plateselskapet MBN mener det er 
synd om man mister cd-tilbudet 
hos bibliotekene, og etterlyser et 
erstatningstilbud. 

– Det hjelper lite å hjelpe 
musikkbransjen med å produsere 
musikk hvis musikken ikke kommer 
ut til folket. Det blir som å sage av et 
bein mens det andre vokser. Det er 
bra at de støtter innspillingene, men 
innspillingene må fortsatt hjelpes ut til 
massene.

Vanebo er opptatt av at musikken 
skal være tilgjengelig.

– Hvordan skal forbrukerne høre 
musikken vår om de ikke har Spotify 
eller Wimp? Ideen bak biblioteker er jo 
at alle skal ha tilgang på bøker, filmer 
og musikk.

Vanebo støttes av produsent Stein 
Denstad hos Riot Factory.

– Det var en kjempebonus å 
bli kjøpt opp, men poenget med 

innkjøpsordningen var ikke kun for å 
gi artistene økonomisk støtte.  Den var 
der først og fremst for å arkivere norsk 
musikk og få den ut til folket. 

Digitalisering
Det er uenigheter knyttet til innførselen 
av den nye ordningen. Produsent 
Denstad stiller seg positiv til endringene.

– Jeg har vært imot den forrige 
innkjøpsordningen en stund, ettersom 
cd-formatet er utdatert. Det hadde vært 
merkelig om Kulturrådet skulle fortsette 
å kjøpe inn et format som færre og færre 
benytter seg av. Universal Music slutter 
eksempelvis å produsere cd-er fra og 
med nyåret.

Denstad forteller at hans selskap vil 
modernisere seg. De har blant annet 
begynt med streaming via nettjenester.

– Med én gang vi har gitt ut en pla-
te så kommer musikken rett på Wimp 
og Spotify, og er med det tilgjengelig 
til så å si alle der ute. Man kan ikke 
holde fast i fortiden når utviklinga 
ikke går en annen vei. Jeg er sikker på 
at musikktilbudet ved bibliotekene vil 
finne sin nye form det også UD

Kulturrådet har nylig uttalt at de skal 
fjerne innkjøpsordningen av musikk og 
erstatte den med en tilskuddsordning 
for produksjon og publisering. 
Innkjøpsordningens planlagte budsjett 
på 19,5 millioner overføres direkte til 
den nye tilskuddsordningen. Tidligere 
ble de innkjøpte cd-ene sendt ut til 
bibliotekene i landet. Bibliotekssjef 
Berit Skillingsaas Nygård i Trondheim 
er skeptisk til den nye ordningen.

– Resultatet av dette er mindre 
musikk ut til folket. Det er veldig synd, 
sier hun.

Nygård sier derimot at 
konsekvensene av dette ikke vil være 

særlig merkbare for innbyggere i de 
største byene, men desto mer merkbart 
i resten av landet.

– Biblioteket i Trondheim og andre 
store bibliotek bruker av egne midler for 
å hente inn cd-er, men for små bibliotek 
i resten av landet som ikke har budsjett 
til dette vil det ha store konsekvenser. 

Nygård reagerer særlig på 
tidspunktet endringen kommer på. Fire 
millioner av fjorårets innkjøpsordning 
gikk til utarbeidelse av en digital løsning 
for bibliotekene. Disse millionene gis 
nå tilbake til musikerne. Hun mener 
endringen kommer for tidlig, da en 
digital løsning fortsatt er fraværende.

– Denne ordningen er primært en 
støtte for musikerne, men det er synd at 
musikkforbrukerne skal tape på dette. 
Det burde vært på plass et digitalt tilbud 
hos bibliotekene før de nå tar livet av 
plate-ordningen. Det foreligger heller 

ETTERlyST EndRIng: Produsent Stian Denstad i Riot Factory mener det er på tide at innkjøpsordningen avskaffes.

TEKST:  lars Fredrik lund godbolt
 lgodbolt@underdusken.no
FOTO:  Juliana Martinsen

INNKJØPSORDNING
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20% STUDENTRABATT 
PÅ DOLLYPIZZA – HELE UKA!

Glem snyltemiddager og tamme colarester. På Dolly Dimple’s får du 20% studentrabatt på stor, deilig
pizza hver dag – hele uka – ved restaurantbesøk eller når du henter selv. Tilbudet gjelder ved alle våre 
restauranter mot fremvisning av studentbevis. Velkommen til oss!

GRATIS BRUS! Finn verdikupong på Dollys Facebookside.

Last ned og prøv vår lekne iPhone app, Dollys Pizzabygger neste gang du skal bestille
pizza. Henter du selv har vi klar rykende varm pizza til deg på 20 minutter!

Lei av dårlige 

løsninger?
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Uvanlig 
bevilgningstrend

Den offentlige støtten til midtnorsk dansekunst økes, men få utøvere søker om disse midlene.

Sanders ved Dansit mener mangel på 
søkere skyldes et lite miljø.

– Det er ikke så mange 
dansekunstnere som er etablert i 
Trondheim, derfor er det naturlig at 
få søknader blir sendt inn, sier hun.

Lav produksjon
Med økte bevilgninger skulle man 
naturlig nok vente seg en bølge av 
entusiasme, produktivitet og utvikling 
innenfor midtnorsk dansekunst. 
Likevel har Trondheim gått i manko på 
rene danseforestillinger. Hittil i år kun 
har det kun vært vært ni produksjoner 
i Dansits produksjonssal.

Dansekonsulent Dugstad Sanders 
mener at produktiviteten allerede er 
økende. 

– Produksjonen av dansekunst har 
allerede økt i Trondheim, i tillegg til at 
Dansit også huser prosjekter fra andre 
steder i landet, sier Dugstad Sanders.

Må opprettholde
Et godt miljø med tett samarbeid 

er viktig for dansekunstnerne i 
Trondheim.

– Vi har et intimt miljø hvor alle 
kjenner alle og hvor vi har muligheten 
til å ta mer vare på og samarbeide med 
hverandre enn det de eksempelvis har 
i Oslo, sier Dugstad Sanders.

At flere nye dansekunstnere 
etableres i Trondheim er viktig for 
produksjonsvolumet. Da er det viktig 
å vekke interesse med et godt miljø 
og mulighet til utvikling. Det gjøres 
ved å blant annet tilby profesjonell 
dansetrening (Proda).

– Per dags dato bor 70 til 85 prosent 
av alle norske dansekunstnere i Oslo. 
Det er derfor viktig at Trondheim klarer 
å opprettholde et tilbud som er med på 
å få flere av danserne i Norge hit. Proda 
er et essensiellt tiltak for å kunne oppnå 
dette, sier Knut Kvaran i Trondheim 
kommune. UD

Bevilgningen fra Kulturrådets ordning 
for pilotprosjektstøtte har steget med 50 
prosent i Trondheim, tilsvarende 200 
000 kroner, til norsk dansekunst. 

Samtidig viser offentlige 
dokumenter fra Trondheim kommune 
en motgående trend. Flere profesjonelle 
dansekunstnere har trukket søknadene 
om kommunal økonomisk støtte til 
prosjekter.

 Daglig leder Peder Horgen ved 
Norske Dansekunstnere (Noda) mener 
dette kan ha rot i avslag fra Kulturrådet.

– Om dansekunstnerne får avslag 
eller ugunstige bevilgninger fra 

Kulturrådet, hjelper det svært lite med 
bare den kommunale støtten. Uten 
økonomiske tilskudd fra Kulturrådet 
er danseprosjektene nesten ikke mulig 
å gjennomføre, sier han. 

Han understreker likevel viktigheten 

av offentlig støtte. 
– Dansekunsten er noe som ikke 

kan bære seg selv økonomisk i en 
kommersiell sammenheng. Derfor er 
den offentlige støtten essensiell, sier 
Horgen.

Dansekonsulent Ingeborg Dugstad 

BIldETEKST: Bildetekst lorem ipsum dolor sit amet.

TEKST:  Torunn  Otnes
totnes@underdusken.no
ILLUSTRASJONSFOTO:  Helene Mariussen
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Uten økonomiske tilskudd 
fra Kulturrådet er danse-
prosjektene nesten ikke 

mulig å gjennomføre.
Peder Horgen

Leder for Norske Dansekunstnere 
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Kunsten å komme
Kunststudenter har fått 
dokumentere alt fra 
orgasmer til familie- 
relasjoner i forsknings-
prosjekt om intimitet.

jeg vet ikke hvem som har levert inn 
hvilke tegninger.

Ommundsen har også bidratt med 
tekst til boken, som er andre del av 
formidlingsprosjektet.

– Det er en relativt akademisk tekst 
som handler om spor etter orgasmen, 
sier hun.

Ut av roller 
Prosjektleder og professor Wenche 
Mühleisen ved UiS mener 

Ommundsens prosjekt er et godt 
eksempel på hvordan de har måttet 
gå ut av deres trygghetssoner.

– Ommundsens prosjekt er 
interessant med tanke på at hun 
tilsynelatende trekker seg tilbake fra 
kunstnerrollen, og opererer mer som 
en forsker og en kurator. Informantene 
er de som egentlig utformer kunsten, 
sier hun.

Mühleisen mener prosjektet til 
Ommundsen stiller noen interessante 
spørsmål om vitenskapeliggjøring 

og objektivisering av seksualitet, 
men også om begjær lar seg fastsette 
vitenskapelig.

– Gjennom et år med med fire 
workshop-er har deltakerne måttet 
bygge ned forestillinger om hverandre 
som yrkesgrupper og bygge opp tillit. 
Vi har måttet gi slipp på hva som er en 
ideell forsker og hva som er en ideell 
kunstner, sier Mühleisen.

Hun poengterer at forskning og 
kunst har til felles at de ideelt sett er 
autonome felter. 

– På begge områder har man 
et ansvar for å stille de kritiske 
spørsmålene uavhengige av andres 
interesser, sier hun. 

Et underlagt prosjekt
Prosjektet springer egentlig ut av et 
overordnet prosjekt av Mühleisen 
og Jørgen Lorentzen ved navn 
«Being Together, Remaking Public 
Intimacies», som omhandler hvordan 
samfunnsmessige endringer de siste 
tiårene har ført til nye former for 
intimitet og seksualitet. Disse er også 
bidragsytere i boken. 

– Den handler i større grad 
om å vise frem prosessen i dette 
samarbeidet mellom to felt, enn å 
vise frem forskningsresultater eller 
kunstverk. Den inneholder tekster 
av kjønnsforskerne, kunststudenter, 
forskere, samt visuelt materiale fra 
prosessen og utviklingsprosjektene, 
sier Mühleisen. UD

– Gjennom formidlingsprosjektet 
«Intimitet» har forskere og kunstnere 
sammen nærmet seg temaet, 
både eksplisitt og subtilt, sier 
førsteamanuensis Christel Sverre ved 
Kunstakademiet i Trondheim (KiT) . 

Sverre har selv vært med på å 
utvikle prosjektet. 

Syv studenter ved KiT har utforsket 
ulike aspekter av intimitet, med 
seksuelle og personlige prosjekter. 
Forskningsprosjektet er gjort i 

samarbeid med åtte forskere fra 
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning 
ved Universitetet i Oslo (UiO) og 
Universitetet i Stavanger (UiS). 

– Prosjektet er banebrytende. Jeg 
vet ikke om noen lignende prosjekter 
der forskere og kunstnere har gått inn 
i materien sammen. Prosjektet har har 
flere lag og dimensjoner enn om man 
hadde utført prosjektene hver for seg, 
sier Sverre. 

Orgasmer på papir
Prosjektet har resultert i utstillingen 
«Sammen om det?» som åpner 
11. november i Galleri KiT, samt 
en bok som lanseres 1. februar. 
Utstillingen vil blant annet inkludere 
et forsøk på visuell presentasjon av 
en orgasmeutøvelse av kunststudent 
Karianne Ommundsen ved KiT. 

Hun har med sitt bidrag ønsket å 
gå så langt inn i intimitetsbegrepet 
som man kan komme.

– Jeg sendte ut konvolutter med 
papir, blyant og retningslinjer 

for hvordan deltakerne skulle 
dokumentere egne orgasmer. De skulle 
holde blyanten i den ene hånden og 
masturbere med den andre. De skulle 
la blyanten presse mot papiret og la 
den avgi en strek idet rykningene kom, 
sier Ommundsen. 

Selve prosjektet er forskningsbasert, 
og det har vært strenge rammer og en 
struktur i bunn for hvordan det skal 
se ut. 

– Deltakerne har vært anonyme, så 

næRMER SEg: KiT-student Karianne Ommundsen har fått deltakerne til å visualisere 
orgasmer.

TEKST:  Hilde Ørbo
 hildeorbo@underdusken.no
FOTO:  Juliana Martinsen

KUNST

De skulle holde blyanten 
i den ene hånden og 
masturbere med den 

andre. 
Karianne Ommundsen

På begge områder har 
man et ansvar for å stille 
de kritiske spørsmålene.

Wenche Mühleisen
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Tore Renberg fortel om intense studieår, ein likesinna forfattarkamerat og Jarle Klepp.

TEKST: Sofie Sætre  FOTO: Severin Sadjina

no blir det nok ei pause. Men eg har 
mange idear om kva som skal skje 
vidare, så det kjem til å komme fleire 
romanar om Jarle Klepp. 

Aldri fri
Det er i høve arrangementet «Bok i 
byen» at Renberg er i Trondheim. Her 
har han lese frå den siste boka si Dette 
er mine gamle dager, og han har fram-
ført utdrag frå barneboka Gi gass, Ine.

– Eg elskar jobben min, og noko 
av det aller beste er å møte publikum. 
Det å vere forfattar er eit einsamt 
yrke, og difor likar eg veldig godt å 
møte dei som har lese bøkene mine.

I hovudsak har Renberg arbeidstid 

frå 8 til 16, men han har aldri heilt fri. 
– Dagane mine er eigentleg 

veldig normale. Eg har ein vanleg 
arbeidsdag, men eg sluttar aldri 
å tenkje på jobben min. Eg er vel 
eigentleg på jobb heile døgnet, for 
uansett kvar eg er og kva eg gjer, så 
kan eg tenkje at «Akkurat denne situ-
asjonen kan eg skrive om», forklarer 
han, og ser seg rundt i rommet og 
forklarer meg korleis han kan bruke 
den småtriste kantina vi sitt i som 
inspirasjon til ei scene i ein roman. 

– Sjølv om eg sit her og pratar 
med deg, så tenkjer eg altså eigentleg 
på jobb. Det er alltid sånn. Ein kan 
kanskje seie at det er ei yrkesskade.UD

– Eg var som ein utsvolten unge som 
ikkje hadde sett mat før.

Det er slik Tore Renberg vil 
beskrive studietida si.

Gjennom studia møtte han forfat-
terkollega Knut Ove Knausgård, og 
dei held enno kontakten.

– Knausgård og eg hadde mange av 
dei same interessene. Det var veldig 
fint å ha ein kamerat som hadde 
dei same ambisjonane som meg, og 
vi var begge to veldig målretta. Eg 
trur at grunnen til at vi begge har 
lykkast som forfattarar er nettopp 
store ambisjonar og mykje jobbing 
fram mot målet.

Vidare fortel Renberg at han og 
Knausgård gjorde stort sett alt saman 
i studieåra.

– Vi jobba saman i studentradioen, 
og hadde eit radioprogram som heitte 
Popkarusellen. Vi var mykje saman 
utanom radioen også. Vi las dei same 
bøkene, gjekk på dei same konsertane, 
og pulte dei same damene. Neida, no 
tullar eg, legg Renberg raskt til og 
ler høgt.

– Men seriøst. Om eg skal oppsum-
mere tida mi i Bergen, så kan eg vel 
seie at ho gjekk ut på å lese, feste og 
skrive.

Ikkje sjølvbiografi
Han er mest kjent som forfattar av 
Mannen som elsket Yngve, men har også 
skrive barnebøker, musikalar og film-
manus. Tore Renberg er ein allsidig 
forfatter, og beskriv seg sjølv som utol-
modig og nysgjerrig. 

Dei mest kjende bøkene er roma-
nane om Jarle Klepp, og det har ofte 
vore snakk om at mange av hendin-
gane i desse bøkene er basert på 
Renberg sitt eige liv.

– På mange måtar har eg og Jarle 
det same utgangspunktet, men roma-
nane inneheld veldig mykje fiksjon. 
Vi er frå same plass, og vi er født i 
det same tidsrommet. Nokre element 
i oppveksten til Jarle er også lik min, 
men det er på ingen måte ein sjølv-
biografi. Om det hadde vore tilfelle, 
kunne eg like så godt gitt hovudper-
sonen fornamnet Tore i staden for 
Jarle.

Til no har han skrive fem bøker 
om livet til Jarle Klepp, og han har 
ingen planar om å legge forfattarkar-
riera på hylla. 

– No har eg skrive desse bøkene i 
løpet av ein veldig kort tidsperiode, så 

Ambisiøs og useriøs

UTSvOlTEn: Tore Renberg har ingen planar om å legge forfatterkarriera på hylla.

Alder: 38 år

yrke: Forfattar

Aktuell med: Romanen Dette 
er mine gamle dager

Tore Renberg

RÅ NORSK ROCK
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Et humoristisk taktskifte?
En ondsinnet kultur har preget 
humoren de senere årene. 
Har vi fortsatt lov til å le av alt?

TEKST:  Amund Rolfsen   
 amrol@underdusken.no
Illustrasjon:  Simen August Askeland

HUMOR

den siste vi har sett mer av de senere år. Det 
har blitt en urban kultur der fellesskapet har 
kommet mindre i fokus. Vi har blitt mer selvsen-
trerte, og den manglende medmenneskeligheten 
har gjort nedslagsfeltet for denne typen humor 
større, sier han. 

Svebak mener også at en i prinsippet ikke 
burde ha noen grenser for hva en lager humor 
av. Han mener grensen defineres av hvem en 
spøker med. 

– Den ene er at du ikke bør spøke med folk 
du ikke kjenner. Du kjenner ikke deres verdiopp-
fatning, og kan stå i fare for å krenke dem. Den 
andre er at du ikke bør spøke med de du ikke 
liker, slik at det blir en harselerende og lite humo-
ristisk tone. Da blir målet å såre motparten i 
motsetning til å få vedkommende til å le, sier han.

Internettalderens inntog
Med internett som en av de viktigste arenaene for 
distribusjon av humor har det også blitt vanskelig 
for en rekke norske komikere å hevde seg. Dag 
Sørås peker på konkurransen med utenlandske 
komikere som en av årsakene til at en må sette 
dagsorden, og i tillegg kunne stå til ansvar for 
det en sier. 

I Norge har det utviklet seg en kultur der vi har 
hatt mulighet til å spøke om det meste. Burde vi 
ha noen grenser å forholde oss til når det gjelder 
humoren, og har en alvorlig hendelse 
som terrorangrepet 22. juli endret 
holdningene våre? I forbindelse 
med Trygdekontorets karikatur 
av bloggeren «Fjordman» etter-
lyste flere norske humorister 
muligheten til å harselere med 
hendelsen som rystet hele 
landet.

– I utgangspunktet bør det 
ikke være noen grenser, men 
når det er sagt så er jeg jo også 
et menneske med samvittighet. 

Jeg skal klare å leve med meg selv, og å se meg 
selv i speilet hver dag, sier standup-komiker Dag 
Sørås.

Manglende fellesskap
Unge i dag ler mest av humor som er av en drøy 
karakter preget av svært få grenser. Humor basert 
på rase, kjønn, legning, eller svært alvorlige histo-
riske hendelser, som for eksempel Holocaust og 
Josef Fritzls overgrep eksemplifiserer dette. 
Humorist og general Lornts Mørkved i norsk 
revyfestival forstår ikke hvorfor det er slik.

– Det er for meg komplett ubegripelig. Det 
er når en har blitt fet og rik nok en begynner å 
sparke nedover.

Han mener at velstands-Norge og mangelen 
på en felles sak blant unge er forklaringen. 

– For eksempel hadde ungdom under krigen 
en felles sak å kjempe for. Da var autoritetene og 
herrefolket de gjeveste å latterliggjøre. sier han.

Lornts Mørkved mener at flinke komikere 
uansett evner å lage humor ut av det meste, 
også kontroversielle tema. Det å gjøre det på 
en elegant og intelligent satirisk måte kjenne-
tegner dette.

– Monty Pythons Life of Brian er et godt 
eksempel på den elegante og satiriske humoren. 
Filmen ble forbudt i Norge på grunn av blasfemi-
paragrafen. To uker senere gikk flere og plystret 
på den lystige melodien som var lydbildet til kors-
festelsen av Jesus.

Hvem kan vi spøke med?
Professor Sven Svebakk i medisin og psykologi 
ved NTNU mener man kan karakterisere den 
drøye humoren.

– Vi har to grovsorteringer innen humor. 
Den vennlige og den mer ondsinnede. Det er 

– Alt er tilgjengelig på for eksempel Youtube. 
Det gjør at unge folk stiller høyere krav til oss 
komikere. Vi må være konkurransedyktige, sier 
han 

 Sørås peker i tillegg på at det er mindre sosial 
aksept for å rakke ned på for eksempel rase, 
legning og kjønn nå Det har gjort dette til humor 
som slår an. Det er uansett viktig at en ikke lager 
humor bare for å provosere.

– Du må ha noe ektefølt å si, og en god grunn 
til å si det slik at det ikke blir kunstig. Det må 
gi mening for deg, og da vil det gi mening for 
andre, sier han.

Lornts Mørkved på sin side mener humoren 
har gått hånd i hånd med samfunnsutviklingen 
og alltid vært relativt vågal i forhold til tidens 
norm, og ser ikke på tilgjengeligheten som en 
avgjørende faktor.

– Folk har alltid funnet en måte å nå den 
drøye humoren på. Det gjorde vi da jeg var ung 
også. De som hadde noe å si kom fram i lyset, 
sier han. 

Forbudte handlinger
Å få en hendelse som terrorangrepet 22. juli 

så nær, stiller ekstraordinære krav til komikere 

og humorister. Det er et vanskelig tema å bevege 
seg inn på, og en må trå varsomt for ikke å støte 
de som er direkte rammet. Sven Svebak tror det 
er vanskelig for noen å bevege seg inn på akkurat 
dette aspektet. 

– Kun en ondskapsfull person ville være i 
stand til å humorisere rundt gjerningsmannens 
konkrete handlinger, sier han. 

Lornts Mørkved mener også at det er mye 
en kan ta tak i og lage humor av rundt hendel-
sene 22. juli, som ikke går direkte på drapene. 

– Det at politiet hadde en båt som sank 
midtveis, at de startet på feil sted, at det tok et 
døgn å få vakthold ved Stortinget, utradisjonelt 
gårdsbruk, eller manifestskrivingen til denne 
personen, er alle ting en kan tulle med, sier han.

Svebak tror samtidig ikke holdningene våre 
har blitt endret nevneverdig, og at det i hovedsak 
er et spørsmål om tid før noen vil prøve å spøke 
om dette.

– Det beste hadde vært om noen direkte 
berørte er de som først humoriserer rundt dette. 
Humor er absolutt en del av sorgprosessen, og vi 
vil se en mild form av humoren når den nærmer 
seg slutten, sier han. UD
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aktivt må forsøke å sette surrealismen i en større 
sammenheng. Likevel når ikke budskapet fram.

Mye av grunnen ligger i at rare påfunn ikke veier 
opp for at stykket til tider blir en smule kjedelig. 
På tross av en original innpakking er det nemlig 
ordene som står i sentrum for forestilingen. Og 
uansett hvor engasjert damen på scenen er når 
hun forteller om de rare funnene blir det i lengden 
alt for mye informasjon.

Informasjonen blir dessuten svært vanskelig å 
fordøye i lengden. Ja, vi får presentert en rekke 
trivielle rariteter om folket i nord, men hva er det 

folkene på scenen egentlig forsøker å formidle? 
Skal det bare være absurd eller ligger det et dypere 
budskap bak alt det rare? At også publikum kjente 
på denne følelsen kom til uttrykk i siste scene. For 
når siste ord er sagt, lyset tones ned og skuespil-
lerne blir helt stille, tar det lang tid før publikum 
realiserer at det faktisk er tid for å klappe.

KAZAK: ekspedisjonen ender dessverre opp som 
en meget spesiell røre der lange monologer 
overskygger de heller artigere sidene.

På scenen står en kvinne i tjueårene. På engelsk 
forteller hun om et sosialantropologisk forsknings-
prosjekt. I bakgrunnen viser en annen kvinne bilder 
fra en ekspedisjon vi antar folkene på scenen har 
deltatt i. Den hurtige rytmen i språket akkompag-
neres av en hektisk bakgrunnsstøy skapt av tre 
menn på ulike instrumenter. Så slutter damen å 
snakke, kvinnen i bakgrunnen stopper bildefrem-
viseren og mennene slutter å spille. Det blir tyst og 
lyset går på. I flere sekunder er det helt stille, mens 
skuespillerne på scenen stirrer oss hardt i øynene. 
Det ukomfortable øyeblikket er bare ett av mange 
rare påfunn i forestillingen KAZAK: ekspedisjonen.

Som sagt baserer forestillingen seg på et sosi-
alantropologisk prosjekt, og det vi bevitner minner 
mer eller mindre om en powerpoint-presentasjon. 
En meget original powerpoint-presentasjon, vel å 
merke. For etter den pinlige stillheten fortsetter 
damen på scenen å lese om deres oppdagelser 
fra Taigaen – det store barskogbeltet som dekker 
store deler av Nord-Europa. Men nå er det ikke bare 
bilder som illustrerer talen. Alt fra film, brennende 
busker og en dansende bjørn er med på å sette 
den riktige stemningen. De spesielle ingrediensene 
er helt klart med på å engasjere publikum, da vi 

Ekspedisjon uten 
retning

KAZAK: eKspedisjonen – AvAnT gARdEn –
21. OKTOBER – PROdUSEnT: gUnn HERnES 
/ TEKST:  MARTIn T. JOHAnnESSEn
marjoh@underdusken.no  FOTO:  HAnnA-EMIlIE KvæRnER
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sammen. Det er filmet flere ganger, først direkte, i 
HD under konserten, før det ble overført til 16mm-
film, projektert og filmet om igjen gjennom flere 
ulike filtre. Resultatet blir en impresjonistisk fram-
stilling: flakkende og skinnende i svart-hvitt. Det 
mest påfallende er kanskje måten lyset smelter 
utover flere steder, og morfer mennesker og ting 
inn i hverandre. Vi kommer så tett på motivene 
at de løses fra det konkrete og blir abstrakte og 
symbolske. 

Denne språkløsheten utgjør en nerve gjennom 
hele filmen. Åpningen kaster publikum rett inn i 
forestillingen, før det uten videre forklaring klippes 
rett til arkivmateriale av et radiointervju med de 
fire musikerne. Radioverten introduserer dem med 
fullt navn på gebrokken engelsk og spør: Startet 
dere slik eller ble det spesielle uttrykket til etter 
hvert som dere eksperimenterte? De ser på hver-
andre uten å si noe, smiler litt og blir sittende i 
stillhet. Langsomt tones musikken inn og tittel-
siden fyller skjermen. Så klippes det direkte til 
neste låt fra konserten. Inni er ikke en film av 
mange ord. Og uttrykket, både i tone- og billed-
språk, snakker kanskje mest på Sigur Rós’ eget 
hopelandish. 

Visningen var arrangert av Kosmorama og var 

kun promotert gjennom sosiale medier. Likevel var 
det utsolgt. De som satt i salen hadde jobbet for 
å finne fram til denne visningen, og den heftige 
applausen både før og etter filmen vitnet om at 
det var dedikerte tilhengere av bandet som hadde 
tatt turen til Rockheim denne kvelden. Kanskje er 
dette en film det er vanskelig å trenge inn i om 
man ikke kjenner Sigur Rós’ språk fra før. Men for 
oss som allerede tilber det, var dette en opple-
velse av de sjeldne.

En kaleidoskopisk livefilm som trenger dypt inn 
i øyeblikket og musikken.

Jeg har aldri vært på en Sigur Rós-konsert før. 
Visningen av konsertfilmen Inni er mitt første møte 
med livebandet Sigur Rós. Og etter den første 
låten fylles jeg med en overveldende følelse av 
anger. Hva er det som har holdt meg fra å oppsøke 
konsertene til dette bandet før? Når disse filmklip-
pene setter meg i ekstase, kan jeg bare forestille 
meg hvilken opplevelse det må være å se dem 
spille live. Samtidig er det viktig å understreke at 
denne filmen er noe helt annet enn et konsert-
opptak. Foruten å ha endret rekkefølgen og lagt 
inn korte arkivklipp mellom låtene, bidrar filmin-
gens tetthet og vinking til at vi verken befinner 
oss i publikum eller på scenen, men trekkes inn i 
selve opplevelsen: Musikken.

Bildene er som en visuell manifestasjon av Sigur 
Rós’ musikk. Som et kaleidoskop fanger kameraene 
inn konserten, fragmenterer den og smelter den 

Et visuelt manifest

sigur rós: inni – ROcKHEIM – 23. OKTOBER -
REgI: vIncEnT MORISSET / TEKST:  MARTE 
IngEBRIgTSEn  maring@underdusken.no  FOTO:  PRESSE
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Hjemløst ensemble

på cello, accordeon, bratsj, perku-
sjon, fiolin, saksofon og kontrabass. 
Musikken ligger i skjæringspunktet 
mellom folkemusikk, jazz og klas-
sisk. Det er et grensesprengende 
band, både når det gjelder musikken 
og nasjonaliteter. Navnet har bandet 
tatt fordi alle dets medlemmer har 
emigrert. Enten det er fra Bergen til 
Alta eller fra Ungarn til Trondheim. 
Smeltedigelen av utøvere kommer fra 
land som Serbia, Romania, Russland 
og Norge. Helheten er ført i pennen 
av trekkspilleren Jovan Pavlovic. 
Musikken er like spennende som 
mangfoldet av nasjonaliteter, og det 
er spennende å se dem gi seg i kast 
med forskjellige uttrykk.

Saksofonisten annonserer at valsen 
«Med rusk i øyet» skal spilles. En 
smygende cello og en lekende saksofon 
står i fokus, og jeg blir overrasket over 
hvor mektig det hele er. Når låten er 

ferdig forstår jeg hvorfor stolene var 
plassert der. Det er så overveldende 
vakkert at jeg tror jeg hadde blitt 
svimmel om jeg hadde stått oppreist. 
Videre serveres den ene sterke låten 
etter den andre. Og for en avsluttning 
det blir. Låten heter «Serbiana», og 
helten er trommisen. Han er litt av 
et syn, der han dæljer løs på djem-
bene så hotrodsene fyker. Han stønner 
høyt i mikrofonen, og når resten av 
musikerne hiver seg med, er ikke 
publikums rygger like rette. Vi er ikke 
lenger i Norge. No Border Orchestra 
har ført et knippe mennesker til en 
arktisk verden. Og jeg kan ikke annet 
enn å glede meg til Transform.

Magisk konsert som oste av  
spilleglede lover godt for 

Det er for sjuende gang at 
Transformfestivalen arrangeres i 
Trondheim. Musikere med musikk 
fra hele verden samler seg for å lage 
liv og røre i byen fra 2. til 5. november. 
Tradisjonen tro arrangeres det kickoff-
konsert for å tjuvstarte det hele, og 
ensemblet No Border Orchestra er 
invitert til å starte festen. 

På Transform i fjor var det full fest 
under konserten med brass-balkan-
bandet Boban i Marco Markovic 
Orchester, som hevet sigøynermu-
sikk til et nytt nivå. Forventningene 
er høye til årets kickoff-konsert, og jeg 
er innstilt på å bevege meg til tross for 
at ensemblet spiller musikk fra andre 

sjangre. Derfor er det med stor skuf-
felse jeg oppdager at det er satt opp 
stoler i konsertsalen, der bare halv-
parten fylles og publikum setter seg 
med rette rygger. 

Strykerne setter igang konserten 
med forsiktige toner, med tydelige 
trekk fra folkemusikken. Med den 
rolige starten merkes det på publikum 
at stemningen er litt spent. Jeg faller 
litt ut, og de blå velurgardinene i 
bakgrunnen blir veldig interessante. 
Lyden er heldigvis upåklagelig, og når 
det serveres litt mer jazzinspirerte låter 
blir det lettere å lytte. Da stiger stem-
ningen merkbart i salen. 

Ensemblet består av åtte musikere 

nO BORdER ORcHESTRA – ByScEnEn – 23. OKTOBER
TEKST:  lISA  EnES    lisen@underdusken.no FOTO: KRISTInE KOlSTAd
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25. oktober - 8. november / knurrende lutlake
27.

Dokkhuset: Sintef-storbandet 
spiller med Sturla Eide, Jan Allan 
og Kåre Kolve.
Blæst: Djerv spiller hard og 
aggressiv rock, fremført av folk 
fra Trelldom, Animal Alpha og 
Stonegard.
Supa: Egyptrixx (CA) snurrer 
basstunge plater i kjelleren.
3B: Nina og Stine kjører orgasmisk 
aften denne kvelden, der de selv 
stiller med glass. 

LØRDAG 5. NOVEMBER
Samfundet: Samfundsmøte 
Lathans eller matmons? og Alfred 
Hall spiller på Knaus.
Blæst: Svenske Säkert spiller 
melankolsk, sursøt sviskepop.
Galleri Ismene: Åpner utstillinger 
med Ragnhild Stuberg, Keisuke 
Ueno og Ivan Andersen.

SØNDAG 6. NOVEMBER
Samfundet: Filmen Pi av Darren 
Aronofsky vises i Storsalen, og invi-
terer til et klaustrofobisk univers.
Ila Brainnstasjon: Kulturkafeen 
inviterer som vanlig til til 
Søndagsjazz.

MANDAG 7. NOVEMBER
Bær&Bar: Trondheim Filmklubb 
arrangerer filmquiz med premier.

TIRSDAG 8. NOVEMBER
En fersk utgave av Under Dusken vil 
være å finne i stativene.

TIRSDAG 1. NOVEMBER
Samfundet: Jan Erik Vold og 
Håkon Paulsberg fremfører showet 
Så seile vi på Mjøsa: Prøysen og 
Wreesvjik i samme båt.
Byscenen: Luftforsvarets 
Musikkorps spiller med Egil 
Hovland på scenen. 
Dokkhuset: Gilad Atzmon & The 
Orient House Ensemble stiller på 
scenen.
Avant Garden: Symposium for 
november med visning av Kristofer 
Grønskogs prosjekt Hybris. 

ONSDAG 2. NOVEMBER
Dokkhuset: Famers Market slipper 
seg løs under Transform
Byscenen: Gitarelskere får en gave 
i form av Popa Chubby, som frem-
fører rock og blues med baller.
Orgelfest: Motorpsycho og Ståle 
Storløkken spiller i Nidarosdomen.
Cinemateket: En reise fra øst til 
vest vises i filmen Latcho Drom – 
lykke på reisen, på Nova Kino kl 
19. Filmen vises i samarbeid med 
Transform-festivalen.

TORSDAG 3. NOVEMBER
Byscenen: Kathryn Tickell m/
band & Brazz Brothers spiller i regi 
av Transform.

FREDAG 4. NOVEMBER
Samfundet: Hellbillies spiller i 
Storsalen, etterfulgt av Scumbag 
Travel Agency på Knaus.

TIRSDAG 25. OKTOBER
Samfundet: UKA byr på den 
svenske fløyelsstemmen til Melissa 
Horn i Storsalen.
Det canadiske hardcore-bandet 
Fucked Up kommer til å riste seg 
gjennom hjernebarken i Klubben. 
I tillegg vil Komma og Eline 
Thorp invitere til fest på Knaus. 
Vinsmaking, Barneteaterets forestil-
ling Seniorskvadronen, UKErevyen 
Imiti ogpotensielt kleine møter 
underSpeed date står også på 
tapetet.
Olo-olO Orchestra spiller elektroniske 
sjømannsviser på Familien. Gratis 
inngang!

ONSDAG 26. OKTOBER
Samfundet: Trondheimsbaserte 
Pelbo og Team Me er klare for å 
lage fest i Storsalen i regi av UKA.
På plakaten står også Voi, Fucked 
Up, Ølsmaking, Barneteateret og 
Klubb Dubb. 

Trøndelag Teater: 
Tolvskillingsoperaen med Mads 
Bones i hovedrollen spilles fortsatt.
Byscenen: Larkin Poe, tidligere 
kjent som The Lovell Sisters, spiller 
bluegrass/folk og popmusikk. Cor-
tina fra Vamp åpner festen denne 
kvelden. 
Familien: Bandet Los Horribles er 
tilbake på Familien med lyden av 
Barcelona.

Cinemateket: Kubrick-klassikeren 
Dr. Strangelove vises på Nova Kino 
kl 18.

TORSDAG 27. OKTOBER
Samfundet: En konsert man ikke 
bør gå glipp av er når den kriti-
kerroste gruppa Kitchie Kitchie 
Ki Me O stiller i Storsalen. Med 
medlemmer fra blant annet Kåre & 
the Cavemen, My Midnight Creeps 
og Madrugada, inviteres det til en 
usedvanlig skitten rockeopplevelse.
Kriminelt bra blir det også med 
elektronikaduoen Thelma & Clyde 
på Knaus og Fucked Up på Klub-
ben. 

UKA inviterer til 60-tall-
saften på huset med tema 1969 
på Samfundet. Øvrig er også 
UKErevyen, Barneteateret, 
Improteateret og Drinkkurs. 

FREDAG 28. OKTOBER
Samfundet: Kveldens konserter 
i regi av UKA er Boston Tea 
Party, The Dirty Old Band og 
Knauskoret. På den teatralske siden 
er UKErevyen, Barneteateret og 
Nattforestillingen. 
Byscenen: Luftforsvarets 
Musikkorps inviterer til en itali-
ensk aften med konstrabassens svar 
på Paganini, Giovanni Bottesini. 
Dokkhuset: Ingrid Bjørnov spiller 
soloforestilling med innspill av 
humor og musikalske krumspring. 
Blæst: På scenen inviterer Blood 
Command og Wolves Like Us! til 
en hardtslående rockefest.

LØRDAG 29. OKTOBER 
Samfundet: Komikertrioen 
Bård Tufte, Harald Eia og Atle 
Antonsen vil trene magemusklene 
med Standup i Dødens Dal. UKA 
inviterer også til filmvisning av 
NRK-dokumentaren Kjærlighetens 
hus på Selskapssiden, Supperevyen, 
Barneteateret, Improteateret, 
Nattforestillingen og konsert med 
Loose Booty Funkteers. 
Dokkhuset: Transform-festivalen 
har Kickoff med det folkekjære 
bandet Valkyrien Allstars. 
Byscenen: Tidligere vokalist og 
låtskriver i Span, Jarle Bernhoft, 
stiller til utsolgte konserter. 
Blæst: Det er klart for loppe-
marked, så finn frem småpengene 
og let etter gamle skatter. 

SØNDAG 30. OKTOBER
Samfundet: Som avlsutning på 
UKA stiller Montee i Storsalen, 
men før den tid er det mulig 
å få med seg Supperevyen, 
Improteateret, Barneteateret og 
UKErevyen. 
Byscenen: Damekoret Hedda 
entrer scenen med musiker Øyvind 
Engen på cello. 

MANDAG 31. OKTOBER
Antikvariatet: I anledning pales-
tinske dager skal Gilad Atzmon 
presentere boken The Wandering 
Who, om jøders forhold til staten 
Israel og jødisk identitet. 

Kultur-
kalenderen
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The Cute Crash Combos andre-
album, Olympus Mons, har en tittel 
som antyder rungende melodier 
og grandiose stadionrockere. Fra 
åpningslåten slår det meg at det 
er på store scener denne musikken 
hører hjemme, men bandet kunne 
også glidd smertefritt inn i en 
mørk, svett bule. The Cute Crash 
Combo karakteriserer seg selv som 
et bensindrevet og skittent rocke-
band. Få minutter inn i platen hører 
jeg at bandet har alle elementer som 
skal til for å kunne kalle seg nettopp 
det. Riffbasert rock med tekster om 
kvinnfolk har blitt skrevet før. Det 
spiller likevel ingen rolle, når det 
gjøres på en knakende god måte. 
Tittelen på åpningslåta «Shake my 
Romeo» legger lista for tekstmateri-
alet, og det gjennomgående temaet, 
hvis det finnes, må være kvinner i 
deres forskjellige framtoninger. 
Vokalist Jens Stubergs stemme kan 
tilsynelatende nå endeløse høyder, 
og jeg får assosiasjoner til gamle 
helter som Robert Plant og Vince Neil 
når trønderen demonstrerer spek-
teret. Mot slutten av plata kommer 

derimot bandets svakhet til syne. 
Balladen «Little Bit of Wonder» er 
en anonym affære. Rockerne får 
ikke helt til å kommunisere balla-
dens følelsesladde budskap. Dette 
faller utenfor repertoaret til et band 
som er svært gode på det de kan 
best: Rock & roll. The Cute Crash 
Combo avslutter med en utvidet 
versjon av introduksjonslåta. Dette 
høres ut som fyllmateriale, og plata 
avslutter ikke med et smell verdig en 
vulkan som Olympus Mons. Likevel 
er dette en hardtslående fest av en 
plate når den fungerer. Den inne-
holder nok lyse øyeblikk til å være 
lydsporet til trønderske fester til 
langt ut på nyåret

26 forfattere har bidratt med 
tekster til Respons 22/7, en antologi 
om terrorhandlingene den 22. juli. 
Tragedien ligger nær oss i tid, mange 
sår står fremdeles vidåpne, og spørs-
målet er om denne boken kom for 
tidlig. Siden hele overskuddet av 
salget går til de sultrammede på 
Afrikas Horn behøver vi ikke frykte 
for at noen skal kunne profittere på 
prosjektet. Likevel er dette et knippe 
tekster som penetrerer og går dypt 
inn i lidelsen som har fulgt etter 
terroren, og frykten er at kniven skal 
vris om i såret.

På den annen side finnes det håp 
i litteraturen, det finnes trøst i en 
tid der hverdagsspråket ikke strekker 
til. Tenk på de ordene vi brukte rett 
etter tragedien. Det var store ord 
og vi uttalte dem uten ambivalens 
og med en slik inderlighet at det er 
rart og nesten litt flaut å tenke på 
det nå når vi begynner å få det hele 
på avstand. Felles for alle tekstene 
i Respons 22/7 er at de bruker dette 
vokabularet, det åpne og ærlige, 
uten forsøk på å analysere hendel-
sene. Tekstsamlingens styrke er at 

tekstene ble skrevet så kort tid etter 
tragedien.

Pedro Carmona-Alvarez skriver 
om da statsministeren og justismi-
nisteren på terrordagen talte om 
demokrati, kjærlighet og stolthet. 
«Da våknet disse gigantiske ordene 
opp som sovende, rasende bjørner. 
De var ikke lenger abstrakte 
begreper» Karl Ove Knausgård 
beskriver sine egne dager etter 
terrorhandlingene og refleksjonene 
som fylte dem. Det er intens lesning. 
Jon Fosse skriver et kort og nakent 
dikt om å gå foran. Slik ofrene på 
Utøya gjorde. Diktet bruker religiøse 
bilder og snakker veldig eksplisitt om 
å komme til himmelen. Terrorofrene 
gir landet lys, skriver Fosse, og det 
gjør også disse tekstene, på sin måte.

Olympus Mons demonstrerer at rocken fortsatt lever i Trondheim. Respons 22/7 er en samling vonde tekster om en vond tid.

Hardtslående riff Terrortekster

En feststemt hip hop-duo engasjerer UKEpublikummet, og setter fyr på 
Klubben med sitt «entourage».

Nummer to i rekken av UKAs utvalgte 
artister er rap duoen G-side, rett fra 
Huntsville i Alabama. Gutta, som 
blant mange har blitt regnet som det 
nye Outkast, har som mål å ha fest i 
Klubben tre dager til ende. Denne 
onsdagskvelden var det bursdagsfest. 

Kvelden starter noe tregt, til tross for 
at Stephen «ST 2 Lettaz» Harris utvil-
somt har energinivået på topp. Lyden 
på spiller derimot ikke på lag. Vokalen 
forsvinner bak den harde bassen, og 
det er vanskelig å oppfatte hva som 
blir sagt. Det samme er gjeldende for 
duoens andre medlem David «Yung 
Clova» Williams, som ellers balanserer 
ST 2 Lettaz med sin mer tilbakelente 
stil. Clova blir stående stasjonert i 
midten, mens 2 Lettaz beveger seg 
fram og tilbake med adskillig flere svet-
teperler i pannen.

– Ain’t no party, like a G-Side party

respons 22/7 – dIvERSE FORFATTERE 
– OKTOBER FORlAg / TEKST: ASgEIR HOvdElIEn 
MIdTHAUg  amidthaug@underdusken.no  

BOK

olympus mons – THE cUTE cRASH cOMBO – 
UnIvERSAl MUSIc / TEKST: KRISTOFFER  SvEndSEn
krisven@underdusken.no  

PlATE 

g-SIdE - KlUBBEn - 19. OKTOBER/ TEKST: AMUnd ROlFSEn
amrol@underdusken.no  FOTO:  BEndIK lAUKElAnd KnAPSTAd

KOnSERT

Publikum er på sin side mer avven-
tende under de tre første låtene. 
Konserten tar ikke av før det annon-
seres at den ene av guttas «entourage», 
som til nå har stått henslengt bak med 
en øl, skal fram for å ta mikrofonen. Den 
litt korpulente bebrillede herren med 
navnet Kristmas serverer svært raske 
vers på linje med Busta Rhymes, og 
bidrar til å heve nivået nevneverdig. 
Når han i tillegg kaster skjorta og fyrer 
opp under 2 Lettaz’ entusiasme, blir 
dette en ordentlig fest. 

2 Lettaz har nemlig bursdag. Noe 
som feires med styrting av øl, og burs-
dagssvers fra Kristmas. Herfra blir det 
også bursdagsfest for de frammøtte i 
Klubben, som ikke lar seg be to ganger 
før de skriker «Fuck the Society» med 
sine venner fra Alabama. For det er 
nettopp kontakten med publikum 

som G-Side mestrer på ypperlig vis. 
Selv om et fåtall er velkjent med tekst-
materialet, blir refrengene presentert 
på en slik måte at de er lette å slenge 
seg på. Massiv flørting med de kvin-
nelige konsertgjengerne på første rad 
befester også nærheten G-Side har 
med publikum. 

Den harde, klubbvennlige sørstats-
hip hopen passer perfekt på en slik 

kveld, men G-Side har fortsatt et stykke 
opp til Outkast rent musikalsk og tekst-
messig. Der Big Boi og Andre 3000 har 
sin styrke i det musikalske uttrykket, 
er ST 2 Lettaz og Young Clova mer en 
partygjeng som satser på energi og 
kontakt med publikum. Noe som til 
syvende og sist passer perfekt for et 
band som skal fylle Klubben disse tre 
dagene.
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Spitposten registrerer: Pirum kastet ut etter delirium
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Myser på 
Nansentissen.

Med rumpa bar og kaviarstjernen 
full av lim, sjokkerte et titalls Pirum-
medlemmer gamle Samfundet-tra-
vere i Rundhallen under UKA.
– Jeg serverte vårruller i pausen un-
der UKErevyen en gang på 80-tallet, 
og hadde gledet meg til å vende til-
bake for å se årets revy. Det blir siste 
gang, sier Egg Yen.
Samfundet-gjestene burde kanskje 
skjønt tegningen tidligere, da Pirum 

Mannskoret er kastet ut 
av Samfundet etter man-
nevond uniformsex og 
limsniff. – Tross alt bedre 
enn å bade i syre, sier tals-
mann i koret.

stemte i med vindskjeve crooner-
utgaver av Snoop Doggs «Sensual 
Seduction» og E-Types «Angel’s 
Crying». Det hele eskalerte da ko-
rets medlemmer dro fram limtube-
ne fra lua – etter hvert skulle andre 
«limtuber» også bli dratt fram.
– Karlsons lim florerte og sniffin-
gen ga gjenklang i hele hallen, det 
var nok til å lime sammen minst tu-
sen sushi-ruller. Ikke at det er min 
bransje, jeg forholder meg bare til 
ruller av type vår, konstaterer Yen.

Såpeglatt skandale
Da Pirum-guttene dro ned buk-
sene og tok lakenkosen inn i Rund-
hallen, grep Samfundet-vaktene 
inn. Nå er koret kastet ut av Det 
runde røde.

– Man kan godt si at Samfundet er 
tørrlagt i mer enn én forstand – lim 
og glidemiddel er fjernet, og det 
samme er Pirum for en to ukers 
periode. Vi oppegående studen-
ter sliter fortsatt med å vaske bort 
skammen, sier anonyme «Marin» i 
Samfundet-styret.
Pirum-representanten Spitposten 
har snakket med husker ikke så 
mye av hva som skjedde, men sy-
nes obsternasige studenter kan ha 
noe å lære av skandalen.
– At «Marin» og andre ikke har råd 
til skikkelig såpe, er ikke vårt pro-
blem. Vi vasker oss i frimodighet 
og livsglede, og det gjør større 
underverker enn selv den skar-
peste intimsåpe, sier Spermund 
Riderank i Pirum.

– Det er helt fjernt at kvinner får lov til å leve mye lenger enn 
menn. Det er ingen som tar tak i denne grove diskriminerin-
gen av det flotte mannlige kjønn, sier Ananias Skunkledal, 
likestillingsansvarlig for menn ved Studenttinget.
Skunkledal har pønsket ut en snedig plan for hvordan 
ulikhetene skal utjevnes.
– Det må bli billigere, kanskje til og med gratis, for kvinner 
å kjøpe sigaretter, snus og Cola i SiT-kioskene, mener han.
Skunkledal har kjølig observert trendene i samfunnet i lang 
tid fra sitt kalde kontorvindu i sitt kalde kontor.
– Da jeg gikk på ungdomsskolen var det typisk at det var 
jentene som røykte, de smøg seg bort i utkanten av skole-
gården for å ta seg en blås. Jeg jublet stille for meg selv den 
gangen, men røyking er det jo nesten slutt på nå, og det 
vil jo bare føre til enda større forskjeller mellom kjønnene 
etterhvert som røykelovgenerasjonen vokser opp, hevder 
han.
Skunkledal mener det er mye lettere å senke kvinnenes 
levealder enn å øke mennenes.
– Alt kan ikke bare bli bedre og bedre hele tiden. I dette 
tilfellet må vi møtes på midten, mener han.

– Kvinnene må 
krepere tidligere
Studenttingets nyoppnevnte likestillingsansvarlig 
vil arbeide for menns rettigheter.

Studenttinget har fått i alle fall én kritisk sms for å satse på et tema som er mer 
aktuelt for pensjonister enn for studenter. Mannelikestillingsansvarlig Ananias 
Skunkledal tar kritikken med knusende ro.
– Det finnes noen skikkelig gamle damer som studerer på Dragvoll. Dessuten er 
det ikke mange som følger med på hva vi gjør. De fleste har ikke hørt om Student-
tinget, engang, sier han.
Andre saker Skunkledal vil arbeide for er å gjøre om femti prosent av ammerom-
mene ved NTNU til runkerom, samt å få mer tagging på jentedoen eller mindre 
tagging på guttedoen. Han har ikke helt bestemt seg ennå.

Kunstakademiet i 
Trondheim presen-

terer:

Visuelle 
represent-
asjoner av 
orgasme

KOM SÅ DET KNAKET!

REFUSERT!

... at Samfundet mister skjenkebe-
villingen. 
... at det kom like etter at STV av-
slørte Daglighallens ulovligheter.
... at kausaliteter og korrelasjoner. 
... at no further questions, your ho-
nour!
... at nå blir ikke mediagjengene po-
pulære på huset, gitt.
... at oh-ho-ho.
... at det ikke er rart når fitteblekka 
beskyldes for å ha blitt Se&Hør.
... at gutta på G-siden prøvde å finne 
ut hvordan man oppdriver hasj her 
i byen. 
... at rart at det tabloide dasspapiret 
ikke blåste det opp på lederplass.
... at UKA ikke er for kortvokste
... at det er nok bare et tidsspørsmål 
før andre festivaler også lager små 
innhengninger til folk under 
1,60.
...at det synes vi er smålig.
... at ja, direkte korttenkt.
... at det er lavpannet, lite gjen-
nomtenkt forslag.
... at det ikke er tatt høyde for ulik-
heter.
... at de sier det bare er for deres egen 
sikkerhet.
... at da burde de vel heller fjernet de 
som skader dem?
... at det er mer logisk å kaste ut en 
drita bølle enn han bølla har tenkt til 
å banke opp.
... at men hva vet vel vi, vi er jo sis-
tesida i drittblekka du bruker som 
dasspapir.
... at du må jammen være dum eller 
ha skikkelig dårlig råd som bruker 
dette papiret som dopapir.
... at du bør nok smøre deg litt hvis 
du har tørket deg med dette papiret 
lenge.
... at RUKE-revyen?
... at de droppa Anne Frank, btw.
... at -----------------
... at der blei vi også sensurert, gitt.
... at nå tenker vi anmelderne ju-
bler likevel.
... at Student-TV, altså?
... at nei, djizes, de har jo bare sendt 
mail - og driti der de drikker.
... at med han Gadaffi, da?
... at hvem visste vel at han egentlig 
var en gammel Bond-skurk?
... at hvis Gadaffi hadde en gull-
pistol har kanskje Kim Jong Il en 
flosshatt han kan drepe folk med.
... at nei, det er vel mer sannsynlig at 
det er Hugo Chavez som har det.
... at han kan vi ikke tulle med, han 
er sjuk.
... at joda, det vil vi. Han er jo en 
skrullete kommunistfaen.
... at Magnus Bømark ventet til 
klokka ble 22 før han anbefalte for 
fitteblekka.
... at 22 tilfeldigvis er antallet stem-
mer avgitt ved sist ledervalg til Stu-
denttinget.
... at det stemmer at studenttingsle-
deren var sykt fornøyd med et så 
stort oppmøte.

SKYLDER PÅ STUDENTMEDIENE!



ØYEBLIKK – Bilder fra medarbeidere i Under Dusken
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huset hvor han hadde plantet villbringebær og hvor furu-
trærne sto høye og majestetiske. Der ville han kysse henne 
og legge henne mykt men bestemt ned i lyngen, tenkte 
han, men så kom han til å tenke på hudsykdommen og 
den deformerte penisen, og dessuten var han jo jomfru, 
tenkte han mens det stakk i brystet. Om hun ikke var i 
stand til å elske han som han var, ville han gjøre det slutt, 
tenkte han så. Han hadde utallige kvaliteter som hun ikke 
hadde, hva hadde egentlig hun å komme med, hadde hun 
noen gang jobbet hardt for noe her i livet, sannsynligvis 
var hun jomfru selv.

Idet jenta begynte å gå nedover gaten så hun rett mot 
stedet der han sto, og brennende av skam slo han blikket 
ned og følte seg deretter veldig ensom da hun forsvant 
rundt hushjørnet.

kunsttyv

Han så henne komme ut av kafeen og bli stående på 
fortauskanten og fikle med mobiltelefonen. Hun var litt 
bohemaktig, eller kanskje «second hand»-aktig kledd. Hun 
hadde en slik kortklipt sveis som noen kaller mammasveis, 
men som egentlig er utrolig sexy, og som veldig mange 
jenter med veldig sterk personlighet velger å gå rundt med, 
tenkte han fra der han sto på den andre siden av gaten. 
Heldigvis så det ikke ut til at denne jenta hadde særlig 
sterk personlighet eller var særlig egenrådig, for det ville 
ikke fungere, det visste han. 

Det verste han visste var jenter som trodde de var bedre 
enn han, men hvorfor gadd han i det hele tatt å hisse seg opp 
over det, han var åpenbart bedre enn dem. Hele livet hadde 
han jobbet hardt, var en rettskaffen og stolt mann, mens 
disse jentene bare var pene og unge og helt uinteressante 

og faktisk egentlig ikke så veldig pene hvis man så nøye 
etter. Med denne jenta utenfor kafeen var det annerledes, 
det kunne han se. Hun så usikker ut, men var likefullt pen, 
av den typen som ikke er klar over det selv. Flaks! 

Han kunne gå bort til henne og spørre om hun ville være 
med ned til havnen, og sittende på en benk med havet og 
vinden i håret kunne han kysse henne for så å trekke seg 
litt unna, han ville tross alt ikke være innpåsliten så tidlig 
i forholdet. når de flyttet sammen skulle han være kjærlig 
og oppmerksom på henne hver dag, og hun ville være dypt 
takknemlig, aldri hadde noen brydd seg så mye om henne 
før. Men noe barn kom ikke på tale, det var ikke bare opp 
til henne, og hun hadde å respektere at han ikke ønsket 
barn. Ikke dermed sagt at de ikke skulle elske, det skulle 
de, ofte. Han kunne ta henne med opp til skogholtet bak 
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