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Studentboligbyggingen risikerer å bli 
skadelidende som en konsekvens av bygge-
forskrifter som tar sikte på å sikre alle tilgang 
til omgivelsene, uavhengig av funsksjons-
evne. Man kan få inntrykk av å stå overfor et 
dilemma med to inkompatible goder. 

Problemet er i virkeligheten en dårlig løsning på 
et høyst reelt og viktig problem. 

Den dårlige løsningen er regjeringens handlings-
plan for universell utforming, som har resultert i 
byggeforskriftene i TEK-10 som nå risikerer å sparke 
beina under all studentboligbygging i 2012. Arbeidet 
for likeverdig bruk av offentlig såvel som privat rom 
har vært oversett i tiår og fortjener å bli løftet fram 
av regjeringen. Feilen er å tro at man får alle med 
ved at alt tilpasses alle på samme måte. 

Doktorgradsstipendiat Inger Marie Lid har 
forsket på universell utforming og bruker et enkelt 
eksempel for å illustrere problemet med å tro at 
ensartetede løsninger finnes på utfordringene 
knyttet til universell utforming. Et handicaptoalett 
gjøres gjerne større enn normale toaletter, men for 
en blind person skaper dette en negativ effekt i at 
ting blir vanskeligere å finne fordi de er lengre fra 
hverandre. Troen på at det finnes en enkel formali-
serbar løsning som ivaretar absolutt alles behov er 
på grensen til håpløst naiv og i alle fall fullstendig 
uten bunn i forskning eller erfaring. 

Overført til boligpolitikken illustrerer det hvordan 
en mal som TEK-10 til tross for de beste inten-
sjoner risikerer å gjøre vel så mye skade som gagn. 
Å kreve livssløpstandard av studentboliger er både 
urealistisk og unødvendig. Utover det ivaretar 
Studentsamskipnaden i Trondheim tanken om 
universell utforming mer enn godt nok. Det er mulig 
for funksjonshemmede å bo i hver studenby og i 
hver etasje, men ikke i hver hybel. Og det skal være 
bessøksstandard i samtlige. 

Den eneste potensielle faren ved å lempe på 
kravene ville være den mulige smitteeffekten til 
det private markedet, men samtlige parter er så 
klare på avgrensningene i unntaket de ønsker at 
det ikke er et tungtveiende argument. 

Problemet er likevel ikke bare en dårlig løsning 
på et problem. Det er like mye manglende vilje til 
å løse et annet: studentboligbygging. 

Hadde regjeringen virkelig ønsket det kunne de 
lagt midler på bordet og løst studentboligproble-
matikken. Og fått både i pose og sekk. 

l
E

D
E

R

Nyhet

Kultur

Reportasje
Som tolvåring var skateren 
Martin Ottesen for kriminell 
å regne. Men det ble folk ham 
også.

Forfatter Mimir Kristiansson av 
boka De superrike, beskyldes for 
å være antisemitt etter han dro 
en ironisk Reprise-referanse på 
twitter.    

Over 400 personer 
har skrevet under på 
en landsdekkende 
kampanje for å få ta 
eksamen på pc. NtNU 
er på gli.
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som ikkje strekk til. Ei manglande kjensle av å vere 
«sett». For kven bryr seg eigentleg om du vel å ikkje full-
føre utdanninga di? Ringjer professoren din deg for å 
høyre kva problemet er? Får du e-post i frå rådgjevarar 
ved instituttet med tilbod om oppfylging? 

Nei. Pappa meiner kanskje at du ikkje burde gje deg 
så lett, medan mamma seier at dette klarer du. Venene 
dine tviler på at du kjem til å få draumejobben utan 
utdanninga. Men du er trass alt vaksen. Det er ditt val, 

og du må stå for det sjølv. Det er ingen som snakkar om 
kor mange millionar samfunnet tapar på at studentar 
ikkje fullfører utdanninga.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning kom i fjor 
med ei utrekning på kva studentfråfallet på ingeniør- 
og lærarutdanninga utgjorde. Prislappen var på 224 
millionar kroner. Då kan ein byrje å undre seg på kva 
fråfallet i all høgare utdanning kostar, og kvifor det er 
så lite fokus på det.

Kven må ta ansvar for det store fråfallet i høgare 
utdanning? Sjølv om Tora Aasland meiner tala frå SSB 
ikkje gjev eit godt bilete av dagens situasjon viser òg 
kunnskapsdepartementets tilstandsrapport at fråfallet er 
høgt. Ifylgje rapporten er forskjellen på fråfallet mellom 
ulike utdanningsinstitusjonar stor. Kvifor?

Dess fleire som består eksamen dess meir midlar får 
studiestadane frå staten. Betyr ulikskapen då at nokre 
av institusjonane ikkje tek fråfall på alvor? Om studen-
tane sluttar midt i studiet er det greit så lengje dei står 
på nokre eksamenar fyrst. 

Kanskje legg dei ikkje merke til at det forsvinn nokre 
studentar her og der i det heile tatt. 

Det bør vere ein prioritet å finne løysingar for å 
betre problemet. Om ekstra midlar til veiledning og 
oppfylging av studentane fører til mindre fråfall vil det 
vere vel verdt det. Så mykje er fullførte grader verdt. 
Pengane taper samfunnet uansett, om studentar sluttar 
midtvegs. Forskjellen ligg i talet på arbeidskraft med 
eller utan høgare utdanning.

Ein kan ikkje forvente hundre prosent fullføring 
av grader i høgare utdanning, men det må vere lov å 
forvente ein viss innsats for at talet skal vere så lågt som 
mogleg. Det nyttar ikkje å vente i ti nye år for at SSB 
skal kunne leggje fram tal som viser kvalitetsreformas 
effekt. Diskusjonen kring fråfallet i høgare utdanning 
må opp og fram i lyset no. Så vil kanskje neste statis-
tikk faktisk vise forbetringar.

Talet på studentar som ikkje fullfører grada si aukar, 
viser ny statistikk frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Dei 
har undersøkt summen av fullførte grader frå 1999 til 
2009, og samanlikna med tal frå førre tiårsperiode. 
Fråfallet auka med to prosent, frå 35 til 37, noko som 
tilsvarar meir enn ein tredjedel av studentmassen. 
Forskings- og høgare utdanningsminister Tora Aasland 
(SV) ser ikkje problemet, då ein starta ei kvalitetsreform 
for åtte år sidan som skulle betre situasjonen.

Utgangspunktet for reforma var ei stor auke i 
studenttalet på slutten av 90-talet, med tilsvarande 
mangel på oppfylging av studentane, overfylte audi-
torium og lesesalar. Målet var mellom anna å auke 
kvaliteten på utdanning. Dette skulle gjerast ved å 
innføre ein ny gradsstruktur, ei tettare oppfylging av 
studentane, nye eksamens- og evalueringsformer og ei 
ny studiestøtteordning. Har det verkeleg vorte betre?

For oss som studerer no er det mykje som lyder 
kjent ved problematikken som førte til reforma. Auke 
i studenttalet. Mangel på lesesalplassar. Studiestøtte 

Eksamenslei?
Det er berre mamma som bryr seg om du ikkje fullfører utdanninga di.

Diskusjonen kring fråfallet  
i høgare utdanning må opp 

og fram i lyset no.

Karolina Gjelland  Lid
Nyhetsjournalist
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Sist Kvelertak gjestet Samfundet, 
lot barske, skjeggete menn tårene 
trille ved billettluken. Konserten var 
utsolgt – og for en konsert å gå 
glipp av! Kvelertak vender tilbake 
til Samfundet, denne gang sammen 
med tre amerikanske supportband. 

 STORSALEN 

11.11.
 kl 21.30
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Digernes refser Reitan
Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan har hisset på seg NTNU-
rektor Torbjørn Digernes.
– Bare se på hvordan den første Ole Robert Reitan-
kolonialen i dag har skapt 28.000 arbeidsplasser. Like ved 
ligger Gløshaugen som med alle sine studenter ikke klarer 
å skape like store og spennende produkter, sa Reitan nylig 
i et intervju med DN.no.

Digernes oppfordrer Reitan til å jobbe litt mer med 
leksene. Ovenfor DN.no påpeker han at NTNU kan vise 
til 270 høyteknologiske bedrifter med til sammen 3700 
ansatte i trondheimsområdet alene.

– Eksempelvis har NTNU og Sintef bidratt med tekno-
logi som har utløst verdiskaping i petroleumsvirksomheten 
for hundrevis av milliarder kroner, sier Digernes.

 
hendt:
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25 åR SIDEN
Det spørres 
ennå om 
hva slags 
mennesker 
vi er, vi som 
lager denne 
avisen. 
(Svaret er 
fortsatt at vi 

er en blanding av alle slags stu-
denter, politisk spenner vi fra SV 
til Høyre med noenlunde jevn 
fordeling over hele spekteret. 
Vi har en stor faglig spredning, 
med omtrent like mange AVH- 
som NTH-studenter.) Vi blir 
kritisert for å være for radikale, 
for konservative, og for intetsi-
gende. Alt er like riktig, og alt er 
desto mer feil. De som ønsker 
å sette oss i bås, kan fortsatt 
få lov til å prøve. Vi foretrekker 
fortsatt løsdrift.

75 åR SIDEN
Kirkens 
menn bør 
kunne se 
så stort på 
religion og 
religionsfri-
het at det 
ikke utarter 
til bokstav-

trykkeri og dogmetro. Hvad den 
enkelte tror eller ikke tror må 
ha minimal betydning i forhold 
til vår handlemåte som men-
nesker i et menneskesamfund. 
I det lange løp vil kirken ved en 
steil holdning bare skape en 
«utbrytertrang» til skade for 
sig selv.

10 åR SIDEN
Samskip-
naden i 
Trondheim 
har mest 
penger 
i Norge. 
Likevel 
mener 

mange at kantinetilbudet er 
dårligere enn de fleste andre 
steder. Det er sjelden man 
hører høylydt lovprisning av 
måltidets fortreffelige kvalitet 
og spisestedets utstråling etter 
en middagsseanse på Dragvoll, 
Gløshaugen eller HiST.

«Vi synes selvfølgelig atomvåpenproduksjon er problematisk, og er klar over at de utgjør en stor 
trussel mot menneskeheten. Samtidig må vi huske på at atomvåpen har vært produsert i 60 år, 

men bare blitt brukt én gang.»
Leder Sasja Beslik for ansvarlige investeringer i Nordea hadde i utgangspunktet ingen problemer med å forsvare bankens 

investeringer i selskaper tilknyttet produksjon av atomvåpen. Nå har imidlertid banken stanset praksisen likevel.

Vil sende studenter til Kina
Studenttinget (STi) vil gjøre det gratis å fullføre en hel grad 
i vekstland som Brasil, Russland, India og Kina. De ønsker 
at studenter som velger å ta en hel grad i disse landene skal 
få fullt stipend. Leder Per Martin Sandtrøen mener det er 
noe av det viktigste STi har vedtatt i år, og håper nå å få 
dette inn i statsbudsjettet.

– Hvis man skal jobbe fremtidsrettet må Norge utdanne 
studenter som kjenner språket og forholdene i disse landene. 
Den økonomiske gevinsten vil være langt høyere enn det det 
vil koste å utdanne disse, sier han.

Leder Hilde Skeie ved Internasjonal seksjon ved NTNU 
liker ideen, men setter spørsmål ved gjennomføringen.

– Det krever enormt mye av studenten å skulle studere i 
land som Brasil eller Kina, der lite eller ingenting av undervis-
ningen foregår på engelsk. Ett år med språk- og kulturstudier 
på forhånd er ikke tilstrekkelig for å tilpasse seg, sier Skeie.

Treningsavgiften kan øke 
igjen
Studentsamskipnaden i Trondheim har foreslått en økning i 
treningsavgiften ved sine treningsentre med ytterligere 200 
kroner. Det betyr en ny årlig pris på 1150 kroner for NTNU-
studenter og 1250 kroner for andre fra og med vårsemesteret. 
I starten av semesteret gikk prisen opp med 400 kroner fra 
den opprinnelige prisen på 550 kroner i året. Både NTNUI 
og Velferdstinget (VT) protesterer mot forslaget. 

– Vi synes allerede det er blitt for høy pris for NTNU-
studenter å trene ved idrettsbyggene. Prisøkningen svarer 
ikke til økningen i tilbud, sier NTNUI-leder Simen 
Vogt-Svendsen.

VT kommer til å ta opp temaet på et møte og gi sin 
innstilling til konsernstyret som skal avgjøre saken i slutten 
av måneden.

0...
...kroner har Kjell Inge Røkke tjent siden 

2006, viser årets skattelister.

Flest juksere tatt i Oslo 
Hittil i år er mer enn fire ganger så mange studenter kastet 
ut grunnet juks fra Universitetet i Oslo (UiO) og Høyskolen i 
Oslo og Akershus som ved Universitetet i Bergen og NTNU 
til sammen. Det viser tall Universitas har samlet inn.

– UiO har jobbet bevisst mot fusk over lengre tid. Det er 
ingen grunn til å tro at Oslo-studenter er mer uredelige enn 
andre studenter, sier avdelingsdirektør Monica Bakken ved 
studieavdelingen ved UiO.

I Norge finnes det ingen oversikt over omfanget av juks på 
nasjonalt nivå, men Kunnskapsdepartementet har i lengre tid 
ivret for å innføre et nasjonalt register for å sette en stopper 
for juksemakerne.

Dette har 

ARKIVFoto: Jonathan  Holt Thorbjørnsen
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Uklare 
grense-
tilfeller
Jurist Ole-Andreas 
Rognstad mener forskere 
kan unngå åndsverks-
konflikter ved å spille 
med åpne kort.

Ifølge leder Ole-Andreas Rognstad ved 
institutt for privatrett ved Det juridiske 
fakultet på Universitetet i Oslo (UiO) 
har forskningstyveri blitt mer aktuelt 
de siste årene.
– Internett har gjort at man enkelt kan 
klippe og lime materiale, det fører til 
flere slike saker, sier Rognstad.
Han forteller at det er vanskelig å vite 
hvor utbredt forskningstyveri er.
– Det finnes mange grensetilfeller. Man 
har ikke noen glassklar definisjon på 
hva som teller som plagiat. Det man 
vet er at det forekommer overalt og på 
alle plan. Blant annet har den tyske 
forsvarsministeren måtte frasi seg en 
doktorgrad på grunn av plagiat, sier 
Rognstad. 

Flere blir oppdaget
Samtidig som internett har gjort det 
lettere å jukse, har teknologi også gjort 
at flere saker blir oppdaget.
– Elektroniske verktøy kan brukes til å 
oppdage og kontrollere for juks. I tillegg 
har man forskningsetiske organer som 
jobber med dette, sier Rognstad.
Han forteller at det viktigste i fors-
kningsmiljøet er ærlighet. 
– Forskningsetikk handler om rede-
lighet. Er man åpen om bruk av andres 
arbeid teller det ikke som plagiat. 
Oppgir man ikke kildene sine er det 
derimot juks. Man må spille med åpne 
kort, forteller Rognstad.

Vanskelige definisjoner
Det kan likevel være vanskelig å defi-
nere hvem som rettslig sett eier en idé.
– Det er ikke ulovlig å bruke andres 
idéer, men konflikter rundt slike saker 
blir ofte kompliserte. Har to forskere 
jobbet sammen er det spesielt vanskelig, 
mener Rognstad. 
Jusprofessor Olav Torvund ved UiO 
mener man skal være forsiktig med 
å innføre for strenge rutiner ved 
universitetene.
– Det viktigste er at tanker skal flyte 
fritt i forskningsmiljøene. For strenge 
rutiner vil kunne kneble utviklingen. 
En viss risiko for konflikter får man 
akseptere, sier Torvund. UD

KOMMENTAR

Atli 
Bjarnason

Reportasjeredaktør 

Scott Lynns plagiatanklage 
mot professor Augustine 
Arukwe holdt ikke vann etter 
at granskingsorganene hadde 
vurdert den. Man kan selvsagt 
spekulere i hvorvidt sistnevnte 
er en skamløs forskningstyv 
eller førstnevnte bare er para-
noid og ser spøkelser ved 
høylys dag. Utenfra frem-
står i alle fall konflikten som 
en smålig krangel mellom to 
typer med dårlig kjemi. 

Det viktigste, og noe alle 
forskere forhåpentligvis kan 
si seg enige i, er vitenska-
pens fremgang. Saker som 
denne kan man gjerne se på 
som temmelig trivielle farts-
dumper på veien mot viten. 
Likevel er det viktig å ikke 
avfeie hver eneste anklage. 
Bare tilstedeværelsen av 
et aktivt vaktbikkjeapparat 
bidrar til å holde forsknings-
miljøets troverdighet ved like. 
Konnotasjoner til ord som 
«juks» og «misbruk» er åpen-
bart uheldige for hvem det 
enn måtte gjelde. 

Jusprofessor Olav Torvund 
har imidlertid en veldig sunn 
holdning til problematikken, 
og har rett i at strenge rutiner 
ikke nødvendigvis er fordel-
aktig. Vitenskapens rolle 
skal være å avdekke og spre 
kunnskap, og overdreven 
åndsverksbeskyttelse tjener 
ikke vitenskapens viktige 
fremgang, snarere hemmes 
den. Selv om vitenskapsmenn 
gjerne ønsker anerkjennelse 
for sitt arbeid og sine oppda-
gelser – og det med rette 
– bør holdningen være at 
kunnskap og idéer er bidrag til 
menneskeheten, ikke troféer 
til å stilles ut på forskernes 
peishyller.

I 1991 oppdaget den 
amerikanske biologen Craig 
Venter en teknikk for å iden-
tifisere genfragmenter i 
menneskehjernen. Deretter 
forsøkte han å patentere, ikke 
teknikken, men selve genfrag-
mentene som ble oppdaget 
ved hjelp av den. Et kronek-
sempel på hvordan man kan 
bruke opphavelsesretten til å 
overskygge egen troverdighet. 
Er man oppdager, og ikke 
oppfinner, bør man ta sin tittel 
bokstavelig.

Lufta er for alle

6

Anklager NTNU for plagiat
En amerikansk forsker vil saksøke NTNU og 
en professor ved universitetet for det han mener 
er ulovlig bruk av hans navn og forskning.

saker om plagiat og forskerjuks svært 
alvorlig.    

– Forskningsrådet fikk en henven-
delse fra Lynn og den ble besvart 
fra vår side. Han fikk oversendt 
søknaden som Arukwe hadde sendt 
Forskningsrådet og han ble bedt om 
å kontakte NTNU, sier Hedlund.

Hun kan fortelle at Lynn henvendte 
seg til Kunnskapsdepartementet for å 

klage på Forskningsrådets behandling 
av saken. Konklusjonen var imid-
lertid at Forskningsrådet har fulgt 
retningslinjene.

Stor belastning
Lynn sendte en e-post til et hundre-
talls forskere i Norge og resten av 
verden hvor han la fram anklagene 
mot Arukwe og NTNU. Arukwe 

Den amerikanske forskeren Scott 
Lynn utvekslet til Norge og NTNU 
ved hjelp av et stipend fra Fulbright-
organisasjonen i januar i fjor. Stipendet 
ble støttet av professor Augustine 
Arukwe ved biologisk institutt som 
også var leder for prosjektet Lynn 
deltok i.

Lynn anklager Arukwe og NTNU 
for plagiat og planlegger nå søksmål. 
Han mener Arukwe har kopiert 
deler av Fulbright-søknaden hans 
og brukt dette materialet i to andre 
søknader. Den ene var en søknad 
til Forskningsrådet om penger til et 
forlenget NTNU-opphold for Lynn.

– Arukwe brukte hele avsnitt fra 
min Fulbright-søknad uten min tilla-
telse og viten. Jeg ble ikke informert 
om noen av disse søknadene, forteller 
han.

Avsluttet samarbeidet
Arukwe mener derimot at Lynn 
kommer med usanne anklager, og 
at han bidro like mye i Fulbright-
søknaden som Lynn.
– Jeg kan jo ikke plagiere meg selv. 
Søknaden inneholder materiale jeg har 
holdt på med i hele min vitenskapelige 
karriere, sier han. 

Ifølge Arukwe var Lynn fullt 
klar at de to søknadene ble sendt til 
Forskningsrådet, og de ble til og med 
utformet etter hans eget ønske. Arukwe 
hevder han handlet etter beste mening, 
og at han gjorde dette for å hjelpe Lynn 
videre i sin karriere.

Samarbeidet med Lynn ble avsluttet 
i august i fjor, over ett år før gjestefor-
skerstipendet gikk ut.

– Lynn respekterte ikke reglene på 
laboratoriet og NTNU. Hver gang jeg 
spurte ham om resultater fra prosjek-
tene han arbeidet med ville han ikke 
vise meg noe som helst. Da jeg fant 
ut at han hadde gått bak min rygg og 
kontaktet Forskningsrådet framfor å 
henvende seg rett til meg mistet jeg 
tålmodigheten, sier han. 

Personlig konflikt
Den nasjonale forskningsetiske 
komité for naturvitenskap og tekno-
logi (NENT) og en granskingskomité 
av eksterne forskere oppnevnt av 
NTNU utarbeidet en rapport der de 

konkluderte med at det ikke er snakk 
om plagiering. Dette er på grunnlag av 
at Arukwe har bidratt i utformingen 
av Fulbright-søknaden og at det derfor 
kan kalles et felles produkt. De fastslår 
også at det ikke finnes noe bevis på at 
Arukwe brukte Fulbright-søknaden til 
noe annet formål enn å finansiere et 
lengre opphold for Lynn i Trondheim. 

Komitèen påpeker imidlertid at 
kommunikasjonen mellom partene 
kunne vært bedre. De kritiserer 
Arukwe for å ikke ha gitt Lynn tydelig 
nok informasjon om søknadene. I 
tillegg trekkes det frem at mange av 
påstandene Lynn og Arukwe kommer 
med er irrelevant for saken og bærer 
preg av en klar personlig konflikt 
mellom de to. 

Kritiserer saksbehandling
Lynn anklager også NTNU og 
Forskningsrådet for ikke å ha 
behandlet saken på en riktig måte. Det 
ble holdt et møte mellom leder Bjørn 
Munro Jenssen ved Biologisk institutt, 
Nina Hedlund fra Forskningsrådet og 
Arukwe.

– Dette var et privat møte for å 
dysse ned saken. Den burde blitt vide-
reført til NTNU sentralt, mener Lynn.

 Rapporten som ble utarbeidet 
mener han inneholder mange feil, og at 
saken derfor skulle blitt vurdert på nytt 
av det nasjonale Granskingsutvalget. 

Dette avviser instituttleder Jenssen.
– Vi har fulgt de riktige prosedy-

rene i saken, sier han. 
Han forteller at ledelsen i NTNU ble 

varslet med en gang instituttet fikk vite 
om saken fra Forskningsrådet. Saken 
ble fulgt opp internt med et møte med 
Hedlund og Arukwe. Deretter ble den 
overtatt av NTNU sentralt. 

– Møtet mellom meg og Hedlund 
var ikke privat, men et møte mellom 
instituttet og Forskningsrådet. Arukwe 
var tilstede under en liten del av møtet 
for å fortelle sin versjon av saken 
ettersom Forskningsrådet allerede 
hadde fått synspunktene til Lynn, 
sier han.

Tar plagiatsaker på alvor
Spesialrådgiver Nina Hedlund i 
Forskningsrådet kan fortelle at de tar 

ANKlAges 2: Professor Augustine Arukwe avviser at han har plagiert Scott Lynn sin 
forskning. – Jeg kan jo ikke plagiere meg selv, sier han.

Jeg trodde det først 
var en spøk. 

Professor Augustine Arukwe

TeKST:  Marie sigstad
 marisig@underdusken.no
FOTO:  eirik Helle Riise

PLAGIAT

Forskeren Scott Lynn utvekslet til Norge og NTNU ved hjelp av et stipend 
i januar 2010 for å samarbeide med professor Augustine Arukwe.

Lynn anklager nå Arukwe og NTNU for plagiat og planlegger et søksmål. 
Han mener Arukwe har kopiert deler av søknaden hans og brukt dette 
materialet til egen vinning.

Arukwe hevder på sin side at forskningen er like mye hans egen, og at 
han spilte en sentral rolle i utformingen av både forskningen og den 
første søknaden.

Arukwe har blitt frikjent av både Den nasjonale forskningsetiske komité 
for naturvitenskap og teknologi, og en uavhengig granskingskomité.

DETTE ER SAKEN:N

N

ANKlAges 1: NTNU blir kritisert for ukorrekt saksbehandling av den amerikanske forskeren Scott Lynn. – Vi har fulgt de riktige prosedyrene i saken, sier instituttleder Bjørn Munro 
Jenssen. (Arkivfoto: eivind Sponga) 

forteller at denne e-posten har vært 
en stor belastning for ham. Han har 
fått meldinger fra venner og kolle-
gaer over hele verden som lurer på 
hva som har skjedd. I tillegg har han 
ingen anelse om hvem som har mottat 
denne mailen. 

– Dette er tilnærmet kriminelt. 
Jeg trodde det først var en spøk, sier 
Arukwe. 

Lynn konstaterer at han også 
inkluderte rapporten fra granskings-
komiteén i mailen, og at Arukwe derfor 
bør være glad for at han ikke holdt 
tilbake informasjon. 

– Jeg kontaktet alle akademiske og 
statlige kanaler. Mitt eneste håp var 
derfor å sende ut denne e-posten, sier 
han. UD

TeKST:  Benedicte Midthaug torsvik
 bentor@underdusken.no 
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BegReNsNINgeR: – Noen ganger må man konstatere at studentene har problemer som institusjonen ikke kan gjøre så mye med, sier dekan Hans-Jørgen Leksen ved Avdeling 
for Helse- og sosialfag ved HiST. 

Et halvt år etter at det ble kjent at helse- og 
sosialstudentene ved HiST sliter mest med mistrivsel 
og lav livskvalitet i Trondheim, har høyskolen fortsatt 
ikke satt i gang noen konkrete tiltak for å snu trenden.

Lite hjelp til HiST-studentene
om praksisordningen er en av årsakene 
til problemene, blant annet gjennom 
studentevaluering og kvalitetssikring, 
sier han.

Campusutvikling
Leksen framhever avstanden mellom 
campusene som problematisk, og sier at 
høyskolen jobber aktivt med å forbedre 
campus.
– I dag ligger de fleste helse- og 
sosialfagstudiene på Ranheim, mens de 
andre helseutdanningene ligger på Øya. 
Med en samlet og sentrumsnær campus 
kunne vi bygget et mer pulserende 
studentliv. Det kan bidra positivt til å 
redusere ensomhetsfølelse, sier han.
Høyskolen fikk imidlertid ikke nye 
midler til campusutbygging i neste års 
statsbudsjett.

– Må tas på alvor
Leder Nils Magne Killingberg ved 
Studentparlamentet mener HiST bør 
få tiltakene på plass så raskt som mulig. 
– AHS bør være en naturlig prioritering 
på grunn av campussituasjonen de er 
i. Vi vil legge press på HiST for å få en 
så god løsning som mulig. Vi skal gjøre 
det samme hos kommunepolitikerne, 
ettersom de har lovet å bidra til 
Studentsamskipnadens psykososiale 
tilbud, sier han. UD

Det er et halvt år siden resultatene fra 
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 
(Shot) viste at studentene ved avdeling 
for helse- og sosialfag (AHS) skilte 
seg ut med lavest livskvalitet og 
studiemestring, samt eksamensangst 
og konsentrasjonsvansker. Høyskolen 
har fortsatt ikke gjort noe med saken. 
Dekan Hans-Jørgen Leksen ved AHS 
sier at det er begrenset hva de kan gjøre 
med studentenes psykiske vansker.
– årsakssammenhengene er veldig 
komplekse. Noen ganger må man 
konstatere at studentene har problemer 
som institusjonen ikke kan gjøre så mye 
med, sier han. 

- Lavere terskel
Studentrepresentant for AHS Tonje 
Strugstad ved Studentparlamentet 

nødvendig. Vi er opptatt av å ta godt 
imot de nye studentene og orientere 
dem om tilbudene som finnes, både på 
HiST og generelt i Trondheim. Det kan 
for eksempel være orientering om hva 
som finnes av psykososiale helsetilbud 
eller om studentpresttjenesten, sier han.

Bedre praksis
Trøblete praksisordninger ved HiST 
har vært på dagsorden de siste ukene, 
og studenter har stått frem med psykiske 
problemer etter praksisperioden. 
Studentutvalgsleder Martin Schei 
ved AHS mener HiST bør tilby 
mestringskurs for praksisstudentene.
– Hvis noen får psykiske påkjenninger 
må det tas på alvor. HiST kunne for 
eksempel tilbudt et kurs i teknikker for 
å legge tunge ting bak seg, sier han.
Samtidig presiserer Schei at det må 
finnes en balansegang mellom hva 
høyskolen kan gjøre og hva studentene 
må sørge for selv.
– Studentene må være litt tøffe, sier han.
Leksen vil være forsiktig med å 
koble undersøkelsens resultater med 
praksisordningen, men ønsker å se 
nærmere på om det kan være en 
sammenheng mellom praksis og trivsel.
– Studentene kan i praksisperiodene 
møte folk i vanskelige livssituasjoner og 
det kan være tøft for mange. Vi skal se på 

forstår at HiST ikke finner kilden til 
problemet.
 – Resultatene fra undersøkelsen bør ikke 
nødvendigvis ses i sammenheng med de 
andre linjenes resultater. Studenter som 
studerer disse fagene er veldig bevisste 
på psykisk helse fordi det er det vi leser 
om hver dag. Mange har nok derfor en 
lavere terskel for å innrømme at de har 
psykiske plager enn studenter på andre 
linjer, sier hun.
Strugstad mener studentene må ta mye 
av ansvaret selv.
– Vi kan ikke tvinge studentene til 
å oppsøke hjelp, det må de gjøre selv. 
HiST gjør en god jobb når det gjelder 
informasjon, sier hun.

Mer informasjon
Selv om høyskolen ikke har kommet 
med nye konkrete tiltak for å bedre 
forholdene, forteller Leksen at de jobber 
for å gi bedre informasjon og veiledning 
til studentene.
– Bedre og mer synlige ordninger er 

TeKST:  Karoline larsen Mork
 karomork@underdusken.no
FOTO:  Mads oftedal schwencke

PSYKISK HELSE

VI SØKER 80 HELTIDS- OG DELTIDSANSATTE



geByRFRItt: SiTs studentbyer har ikke lenger faste renholdsgebyrer på 1000 kroner. 

Studentsamskipnaden  
i Trondheim skal 
tilbakebetale de ulovlige 
gebyrene de har ilagt sine 
leietakere. Nå endres  
lignende praksiser over 
hele landet.

Får tilbake pengene

I høst gikk flere eksperter på husleieloven 
ut mot Studentsamskipnaden i 
Trondheim sin renholdspraksis, 
og hevdet at den var ulovlig. I lang 
tid har Studentsamskipnaden i 
Trondheim (SiT) benyttet seg av 
et gebyr for manglende renhold i 
sine studentboliger. Hver leietaker i 
boligene måtte betale 1000 kroner til 
samskipnaden dersom vaskepersonell 
på befaring avdekket manglende 
renhold i boligenes fellesarealer. 

Etter en vurdering fra 
Forbrukerrådet bestemte SiT seg for 
å endre praksisen. Nå vil de betale 
tilbake de som har blitt rammet av 
gebyret. Samskipnaden har gått 
gjennom samtlige saker siden 1. april 
2010, da gebyret ble hevet til 1000 
kroner per person.

– 103 av disse beboerne slipper å 
betale eller får penger tilbake, og i 22 
av disse 103 tilfellene har vi latt «tvilen 
komme dem til gode» og valgt å betale 
dem tilbake, sier boligdirektør Terje 
Bostad i SiT Bolig.

225 tilfeller
Tilbakebetalingen skal skje allerede i 
november. Samskipnaden kom frem til 
225 tilfeller av gebyrer i perioden de 
har undersøkt, men de ønsker ikke å 
betale tilbake alle gebyrene.

– Vi ser det ikke som riktig å 
betale tilbake til beboere der vi har 
tilstrekkelig dokumentasjon for at 
våre kostnader til renhold har vært 
på 1000 kroner eller mer per beboer, 
sier Bostad.

Praksisen med å ilegge 
standardiserte gebyrer ble innført i 
2007. Da var prisen beboerne måtte 
betale 500 kroner. Bostad forteller at 
de ikke har planer om å betale tilbake 
penger for gebyrsaker fra før 1. april 
2010. 

– Da summen var på 500 kroner 
dekket ikke gebyrordningen på noen 
måte våre kostnader til renhold. Vi 

– Vi oppdaget samme type ulovlige 
gebyrer ved Studentsamskipnaden i 
Agder. Måten gebyrene ble ilagt på var 
prinsippielt lik, selv om det var snakk 
om mindre beløper enn i Trondheim. 
Studentsamskipnaden skal nå slutte 
med ordningen, sier regiondirektør 
Eirik Nyberg i Forbrukerrådet 
Kristiansand.

Studentsamskipnaden i Stavanger 
ble også nødt til å forandre praksisen.

– Vi har vært i kontakt med ledelsen 
i Studentsamskipnaden i Stavanger. De 
hadde gebyrer på samme måte som i 
Trondheim, men avsluttet praksisen 
etter å ha blitt kontaktet av SiT. De 
formelle endringene i kontraktene 
kommer i løpet av høsten, sier 
regiondirektør Edith Kristin Nøkling 
i Forbrukerrådet Stavanger. UD

anser det derfor ikke som sannsynlig 
at noen av disse beboerne har betalt 
for mye, sier han.

Undersøker 
alle samskipnadene
Forbrukerrådet har nå gått igang med 
å undersøke praksisen til de andre 
samskipnadene i Norge. Tilsvarende 
gebyrpraksiser har allerede blitt 
avdekket i andre byer.

TeKST:  Anders Havdal tangenes
 atang@underdusken.no
FOTO:  silje Krager

BOLIG

I 22 av disse 103 
tilfellene har vi latt 

tvilen komme dem til 
gode. 

Boligdirektør Terje Bostad
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Hvorfor valgte du akkurat dette 
studiet?
– Tja, si det, jeg tror nok det var 
mest arvelig belastning. Jeg er 
tredje generasjon i min familie 
som er jurist, og det er gjerne 
sånn med oss advokater at vi 
har en far og/eller farfar som var 
utdannet jurist.

Hvordan var du som student?
– Jeg var meget aktiv som 
student , blant annet var jeg 
medlem av juristforeningen og 
redaktør av studentbladet Stud.
Jur. Jeg var med på stort sett 
alt av frivillig engasjementer, 
og derfor brukte jeg også ni år 
på utdannelsen min. Jeg hadde 
også ulike deltidsjobber på UiO, 
så hele livet mitt dreide seg både 
sosialt og faglig rundt jussen.

Hva er ditt beste studieminne?
– Det å kunne jobbe på 
universitetet samtidig som jeg 
studerte, og kunne låse seg inn 
og ut som man ville, synes jeg 
var det beste med studietiden. 
I 1991 var jeg med å etablere 
Frokostkjelleren, vi måtte krangle 
oss til å få lov til å servere 
alkohol der, og det var en seier 
da vi endelig kunne åpne en 
egen pub for jusstudentene.

Hva er ditt verste studieminne?
– Innspurten til eksamen i mai 
var tøff, da var man ganske 
sliten etter å ha sittet og lest 
intenst en periode. I tillegg 
fikk vi utbetalt alt studielånet 
i begynnelsen av semesteret, 
og derfor var jeg alltid blakk i 
eksamensperioden.

Har du noen råd til dagens 
studenter?
– Få med deg så mye som 
overhode mulig, både faglig og 
sosialt. Studielivet og Samfundet 
er noe som er unikt for denne 
korte perioden i livet ditt, gjør 
alle de tingene du ikke vil få 
muligheten til å gjøre senere: 
Kino og skiturer kan vente.

Av: Silje Løvstad Thjømøe

Utdannet cand.jur ved Universitetet 
i Oslo (UiO), har master i Technology 
Management fra NTNU.
Leder av finansstyret ved Studenter-
samfundet i Trondhjem.

Dag Herrem
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Lovreguleringer som skal 
sikre likeverdig tilgang 
for funksjonshemmede 
står i fare for å hindre 
byggingen av 
studentboliger.

– Det beste blir 
det godes fiende

beste blir det godes fiende. Alt eller 
ingenting istedenfor å prøve å løse 
folks behov på best mulig måte, sier 
Lid.

To gode hensyn kolliderer
Forslag om å lempe på kravene 
har møtt sterk motstand både 
fra de funksjonshemmedes 
interesseorganisasjoner, og likestillings- 
og diskrimineringsombudet. Det har 
vært uavhengig om forslagene har vært 
knyttet til studentboligbygging eller 
private foretak.

Både Heggem, Kantardjiev og Lid 
er klare på at man må unngå å spille 
to svake grupper opp mot hverandre.

– I denne diskusjonen må man ikke 
sette gode hensyn opp mot hverandre, 
men finne gode løsninger, sier Lid.

Også Heggem og Kantardjiev 

understreker at de støtter ideen om 
universell utforming, men mener at 
man må være pragmatiske.

– Det ligger i ordlyden «så langt 
det lar seg gjøre». Det hjelper ikke 
med universell utforming om det ikke 
bygges nye boliger, sier Kantardjiev.

Gehør, men ikke garanti
NSO er i dialog med både 
S t u d e n t s a m s k i p n a d s r å d e t 
og departementene for å 
synliggjøre utfordringene. Fra 
Studentsamskipnadsrådet er det bred 
støtte for NSOs syn, men fra politikerne 
foreligger det ingen garantier.

– Vi oppfatter at det er forståelse for 
problemet, men politikerne har ikke 
konkludert ennå. Det er vanskelig å si 
om vi får gehør for våre argumenter, sier 
Kantardjiev.

NSO jobber med et høringssvar 
i sammenheng med regjeringens 
boligmelding. Høringssvaret skal vedtas 
på landsstyremøtet i Trondheim siste 
helg i november.
– Det er grunn til å anta at dette er et 
av spørsmålene vi kommer til å ta opp, 
sier han. UD

problemstillinger knyttet til universell 
boligutforming. Hun påpeker at 
arbeidet med universell utforming 
er relativt nytt og lite utviklet. Hun 
er skeptisk til at handlingsplanen 
for universell utforming i liten grad 
forsøker å få på plass forskning og 
systematisk kunnskapsutvikling rundt 
temaet. I stedet er det gjennomføring 
som er vektlagt.

– Man har i mindre grad erfaring 
med hva som faktisk gir likeverdig og 
god tilgjengelighet, sier Lid.

Lid mener saken viser noe av det 
vanskelige med den norske strategien 
hvor det er fare for at man legger til 
grunn en «one size fits all»-løsning.

– Det er et eksempel på at det 

I fjor vedtok regjeringen nye 
regler for bygging av boliger. Alle 
byggeprosjekter som igangsettes 
fra og med 2012 må ta hensyn til 
strengere krav om tilgjengelighet 
og livsløpsstandard, som i praksis 
betyr at man skal kunne bo i en bolig 
hele livet. Dette i nkluderer også 
studentboliger, og det har fått flere 
studentorganisasjoner til å reagere.

Studentsamskipnadene har 
beregnet at de nye reglene vil øke 
kostnadene til over 150 000 kroner 
per bolig. Det vil resultere i høyere 
husleier for studentene. Norsk 
Studentorganisasjon (NSO) frykter 
byggestopp til neste år om ikke noe 
blir gjort. De ønsker at studentboliger 
skal defineres som en egen type 
bolig, og skal unntas kravet om 
livsløpsstandard. 

– Livsløpsstandard retter seg mot 
en type boliger som studentboliger 
ikke er ment å være, sier leder Kim 
Kantardjiev i NSO.

Færre og dyrere boliger
Også Studentsamskipnaden i 
Trondheim (SiT) reagerer på det de 
mener er et lovverk som er så generelt 
at det ikke ivaretar sin egen hensikt. 

– Nå er det nesten sånn at det 
ikke er optimalt for noen, sier 
konsernstyreleder Gunhild Foss 
Heggem i SiT.

Heggem kan ikke svare på hvorvidt 

man risikerer byggestopp i Trondheim, 
men sier at de nye forskriftene 
utvilsomt vil få konsekvenser. 

– Det blir i alle fall færre boliger. 
Det vil bli dyrere per kvadratmeter, 
og man må bygge større per hybel, 
sier hun. 

Mangler i regjeringens 
handlingsplan 
I Norge legges tanken om universell 
utforming til grunn i design, arkitektur 
og byplanlegging. Målsetningen er å 
tilrettelegge for en tilgjengelighet 
som gjør alle likeverdige uansett 
funksjonsevne. 

Inger Marie Lid har skrevet en 
doktorgradsavhandling om etiske 

TeKST:  Markus tobiassen
 mtobiassen@underdusken.no
FOTO:  lars erlend leganger
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KoNseKVeNseR: Det nye regelverket skal hjelpe funksjonshemmede, men er til hinder 
for bygging av studentbyene.

Livsløpsstandard 
retter seg mot en type 
boliger som student-
boliger ikke er ment å 

være.
NSO-lederen Kim Kantardjiev 
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PAPIRMylNe: For Beate Baier Biribakken og dei andre bak underskriftskampanjen er det langsiktige målet at alle skal få moglegheit til å nytte pc på eksamen. 

It-studentar ved NTNU har starta ein landsomfattande 
underskriftskampanje for å få bruke pc på eksamen.

Fungerar ikkje på papiret
dei tilgang til ulovlege hjelpemiddel, 
seier ho. 

ein sped start
Prorektor for udanning og læringskvalitet 
Berit Kjeldstad ved NTNU fortel at ho 
har tatt saka opp som ein problemstilling 
i Universitets- og høgskolerådets 
utdanningsutvalg. 
– Eg ser at det er viktig, og har bedd om 
at me set i gang ein slik diskusjon. Det er 
viktig at me bruker god tid på å sortere 
ut dei utfordringane som er knytt opp 
mot dette, seier ho. 
Ho trekkjer fram tre hovudutfordringar.
– Me må skaffe store nok lokale, med 
god straumtilførsel. Me må ha eit godt 
system for datatryggleik rundt sjølve 
gjennomføringa, og me må vurdere om 
omlegginga bør få følgjer for korleis me 
gjev eksamen, seier Kjeldstad. 
Ho tykkjer det er svært positivt at 
studentane engasjerer seg i saka, 
og ynskjer å ha dei med vidare i 
prosessen. Ho vil derimot ikkje gje noko 
tidsperspektiv for når pc på eksamen kan 
vere ein realitet, då det ikkje er nokon 
som arbeider konkret med dette ennå. 
– Me er i ein sped start, men det er 
framleis mykje som må på plass, seier 
ho. UD

Den einaste gongen studentane ikkje 
programmerar på datamaskin i 
undervisinga er ved eksamen. Då må 
dei bruke penn og papir. Det har dei 
sett seg leie på no.
– Det blir vanskeleg å prestere godt og 
vise kva me kan når eksamensforma 
ligg så langt unna ein normal 
arbeidssituasjon, seier Beate Baier 
Biribakken. 
Ho er representant for linjeforeininga 
for Informatikk ved NTNU, Online, 
og hovudpådrivar for kampanjen. Så 
langt har over 400 personar skrive 
under på kravet om at studentar 
skal få nytte datamaskiner på 
programmeringseksamenar. 
– Me vil vise at det er eit behov for pc på 
eksamen slik at styresmaktene kan setje 
i gong arbeidet med å finne praktiske 

vidaregåande skulen. Eg ser ingen 
grunn til at det ikkje skal vere eit 
tilbod i høgare utdanning også, seier 
Biribakken.

Utfordrande gjennomføring 
Biribakken har vore i kontakt med 
både linjeforeiningar og fagmiljøet på 
NTNU for å få innspel til korleis det 
kan gjennomførast i praksis. Så langt 
har tilbakemeldingane vore positive. 

– Alle er einige om at det er eit positivt 
tiltak, men det er ikkje klart korleis dette 
kan løysast på best mogleg måte ennå. 
Det må vere ei løysing som fungerer 
for alle, og som avverger juks, seier ho. 
Universiteta i Agder og Bergen har satt i 
gang prosjekt som gjev studentane deira 
lov til å bruke pc. Biribakken vil bruke 
erfaringane deira som eit utgangspunkt. 
– Systemet skal fungere slik at studenten 
ikkje har tilgang til eigne filer, internett 
eller andre funksjonar som kunne gitt 

løysingar for å kunne gjennomføre det, 
seier ho. 

Dyrt tiltak
Det langsiktige målet er at alle skal få 
moglegheit til å nytte pc på eksamen 
ein gong i framtida, men Biribakken 
trur ikkje dette vil skje med det fyrste. 
– Pc er framtida, men for å komme 
dit må me byrje ein plass, og då er 
programmeringseksamen et naturleg 
utgangspunktet, seier ho. 
 Det skal ifylgje Biribakken ikkje handle 
om å ha tilgang til avanserte program 
som fungerer som ekstra hjelpemidler, 
men enkle tekstredigeringsprogram. 
– I programmering handlar alt om 
struktur. Om ein skriv eksamen i norsk 
eller noko anna vil teksten framleis 
gje meining om to avsnitt er bytte om, 
men i programmering kan det føre til 
at heile koden er ubrukeleg, seier ho. 
 Ho meiner det er realistisk at dette skal 
vere eit tilbod for alle innan fem til ti år.
– Det er ingen tvil om at dette vil 
koste, men dei har det allereie i den 

TeKST:  Benedicte Midthaug torsvik
 bentor@underdusken.no
FOTO:  lars erlend leganger

EKSAMEN

Det er framleis mykje 
som må på plass.
Prorektor for utdaning og 

læringskvalitet Berit Kjelstad.

Det blir i alle fall færre 
boliger. Det vil bli 

dyrere per 
kvadratmeter, og man 
må bygge større per 

hybel.  
Konsernsjef Gunhild Foss Heggem 

i  SiT
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Blodangst
Slit du med høgt blodtrykk? Då kan angst og depresjon vere løysinga.

teKst:eivind Digranes Illustrasjon: Simen August Askeland

– Det er ikkje nok å berre ha ein 
av lidingane. Ein må ha både depre-
sjon og angst for at blodtrykket skal 
senkast, seier Hildrum.

Allereie på bakgrunn av den origi-
nale rapporten kunne forskarane slå 
fast at det eksisterte ein samanheng 
mellom lågt blodtrykk og forekomst 
av depresjon. Ein visste derimot ikkje 
om det var det høge blodtrykket eller 
depresjonen som kom først. Hildrum 
meinar at dei nye funna gjer at årsaks-
samanhengen no er klår, og at det er 
dei psykiske plagene som førar til lågt 
blodtrykk, ikkje omvendt. 

– Ved å basere seg på fleire under-
søkingar over tid har vi klart å slå fast 
årsaksforholdet med stor sikkerheit, 
hevdar Hildrum.

Ukjent årsak
Kva som er årsaka til samanhengen er 
ukjent, og forskarane har ikkje iden-
tifisert sjølve mekanismen som står 
bak. Forskarane meiner at det må meir 
forsking til for å få eit definitivt svar.

Verken røyking, fysisk aktivitet, 
vekt eller bruk av relevant medisin 
forklade betydelege delar av saman-
hengen, og effekten var lik for båe 
menn og kvinner i alle aldersgrupper. 
Hildrum meinar at ein på bakgrunn av 
funnet bør revurdere korleis ein tenkar 
på blodtrykk.

– Angst- og depresjonspasientar 
som også behandlast for høgt blod-
trykk burde få vedlagt at dei har desse 
lidingane som tilleggsinformasjon på 
medikamentane sine, seier han. UD

funnet er eit hell i uhell for dei som 
slit med dei to psykiske plagane, gjeld 
det berre for dei som er ramma av båe.

Samanhengen mellom dei to lidingane 
slås fast i ein rapport som er gjennom-
ført av professor Jostein Holmen ved 
Institutt for samfunnsmedisin ved 
NTNU og psykiater Bjørn Hildrum 
ved Sjukehuset i Namsos. Det over-
raskande funnet avkreftar ei antaking 
som lenge har eksistert om saman-
hengen mellom angst og depresjon, 
og blodtrykk. Den tidlegare oppfat-
tinga har vore at dei psykiske plagene 
er stressfaktorar som gjer eit kronisk 
auka blodtrykk. Ifølgje Hildrum var 
den gamle hypotesen kun basert på 
teori og lite grunna i reell forsking.

– Dette er første gong forholdet 
mellom depresjon og angst, og blod-
trykk har blitt empirisk undersøkt, 
seier han.

Redusert behandling
Studiet er basert på data frå 
Helseundersøkinga i Nord-Trøndelag 
(HUNT), som har blitt gjennomført 
tre gonger i løpet av 22 år. HUNT 
er det største langtidsstudiet som 
har vorte utført om samanhengen 
mellom psykiske lidingar og blod-
trykk, og over 17 000 nord-trønder 
deltok. Resulata kan vere godt nytt 
for framtidige pasientar.

– Sannsynet for at folk med desse 
psykiske lidingane treng behandling 
for høgt blodtrykk kan no reduserast 
med heile tjue prosent, seier Hildrum.

Lågare over tid
Forskarane har utgitt to rapportar om 
temaet. I den nyaste rapporten blei 

det slått fast at blodtrykket blei enda 
lågare over tid dersom ein har eit høgt 
nivå av angst og depresjon. Sjølv om 

UNDER LUPE-N

Mindre hjertesmerte
Ved Harvard University har dataek-
sperter, fysikere og leger utviklet en 
svært forbedret metode for å visua-
lisere arteriene i menneskekroppen. 
Det skal være til hjelp for å stille flere 
nøyaktige diagnoser ved kar- og 
hjertelidelser. Verktøyet kalt HemoVis 
skaper et todimensjonalt diagram av 
arteriene bedre enn tredimensjonale 
bilder, og har økt diganostikknøyak-
tigheten fra 39 prosen til 91 prosent.

Dumme augustbarn
Er du født i august har du nå fors-
kning til å trøste deg dersom du ikke 
kom inn på det studiet du ønsket. 
Ved Institute for Fiscal Studies i 
England er det slått fast at barn født 
i august stiller akademisk svakere 
enn sine klassekamerater som er 
født i september. Blant 48 500 barn 
og tenåringer fant forskerne at det 
er 20 prosent mindre sjanse for at 
augustbarna vil studere ved elite-

universitetene som Oxford og 
Cambridge enn det er for de som er 
født i september, skriver The Guar-
dian.

På Mars i Moskva
4. november slapp seks menn ut i 
friluft etter å ha tilbragt 520 dager i 
et simulert romskip i Moskva, melder 
New Scientist. Målet med det hele 
var en mest mulig realistisk øvelse 
for å finne ut hvordan kropp og 

sinn takler isolasjonen før man gjør 
et forsøk på å sende noen til Mars. 
Leger har observert både immun-
system, døgnrytme og hormonnivå. 
En studie har sågar overvåket saltni-
vået i urinen for å sjekke om menns 
hormoner har samme måned-
lige faser som kvinner. Funnene vil 
i tillegg til å hjelpe framtidig astro-
nauter å takle lange turer, også 
kunne hjelpe for soldater i stres-
sende situasjoner.

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

Nå får jeg 430 kroner i avslag!

“

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

Ansvarlig tannlege: Arnt Einar Andersen MNTF

Besøksadresse:
Trondheim Torg
Kongens gate 11
7013 Trondheim

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

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



europeiske økonomiske krisen. Nå ser 
imidlertid budskapet ut til å ha nådd 
også de europeiske lederne. 

I et intervju med den franske avisen 
Le Monde 27. oktober sa president 
Jean-Claude Trichet i Den europeiske 
sentralbanken at «det finansielle 
systemet må endre sine verdier». 

Hanssen tror politikerne vil 
øke fokuset på ungdomsledigheten 
framover.

– Hvis misnøyen vedvarer kan den få 
uheldige følger. Faren for å falle utenfor 
sosialt sett, og faren for fattigdom øker 
jo lengre man går ledig. å få ungdom i 
arbeid er også spesielt viktig med tanke 
på at man i tiden som kommer trenger 
flere arbeidsføre, sier han.

Gir seg ikke
Tilbake på trappene foran børsen 
i Brussel gjør Camille seg klar til å 
marsjere videre.

– Det er klart jeg også skal være med 
i demonstrasjonene som kommer, sier 
hun.

Det oppfordres til å bruke frede-
lige midler for å formidle sin misnøye. 
Likevel endte demonstrasjonen i 
Roma med at flere hundre maskerte 
aktivister gikk løs på forretninger og 
banker, knuste ruter og satte fyr på 
biler og en bygning. Også flere titalls 
mennesker skal ha kommet til skade 
under opptøyene.

– Er du redd for at opprøret skal gå i en 
retning dere ikke kan forutse?

– Jeg vet ikke, det tror jeg det er for 
tidlig å si noe om. Men hva har vi vel 
å tape? Det er det systemet som er nå 
jeg frykter, sier hun.

Allerede 12. november er det varslet 
en ny stordemonstrasjon i Europa. UD

er glad for å se at så mange deltar i 
demonstrasjoner. 

– Det betyr at flere ser at systemet 
er urettferdig. Vi vil ha et tydeligere 

blant annet må ses i sammenheng med 
dagens store arbeidsløshet blant den 
unge europeiske befolkningen.

– Mens arbeidsledigheten i Europa 
er på rundt ti prosent, er den for 
ungdom over tjue prosent. I Spania og 
Hellas er ungdomsledigheten på godt 
over førti prosent. Dette gir grobunn 
for frustrasjon, sier han. 

Ifølge Hanssen har enkelte gitt 
uttrykk for at politikerne ikke i 
tilstrekkelig grad tar hensyn til den 
menneskelige dimensjonen ved den 

Mot systeMet: Franske Camille Faustin er én av mange som tok til gaten i Brussel for å vise sin misnøye med et politisk system 
de mener har sluttet å fungere.
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2011 står i den 
demonstrerende 
ungdommens tegn. 
På et tidspunkt mellom 
den arabiske våren og 
Occupy Wall Street-
bevegelsen, reiste også 
unge i Europa seg mot 
arbeidsledighet, sosial 
ulikhet og en usikker 
fremtid.

Street-bevegelsen skjøt fart. Den 15. 
oktober var det markeringer i 82 land, 
fra Australia til Danmark. I Madrid 
gikk en halv million mennesker ut i 
gatene. De kaller seg «los indignados» 
– de forargede.

Begynner å våkne
Foran børsen ligger en av Brussels 
hovedgater, Boulevard Anspach. Også 
den er full av mennesker, som etter 
demonstrasjonen i sentrum samler seg 
for å marsjere mot byens EU-kvarter. 

Der ligger de sentrale politiske institu-
sjonene i Europa.

– Endelig begynner folk å åpne 
øynene for dette drittsystemet. For 
menneskene som styrer i dag er vi 
vanlige folk bare tall og statistikk. Folk 
mister jobben og blir kastet ut av sitt 
eget hus, selv om de fram til de siste 
månedene alltid har betalt gjelden sin. 
Politikerne forstår ikke at hvert slikt 
tilfelle er en personlig tragedie, sier 
student og elektriker Ortzi Matxain.

Den unge mannen fra Baskerland 

Etter å ha gått til fots i to måneder, fra 
Madrid i Spania til Brussel i Belgia, 
kommer en liten gruppe demonstranter 
fram til EUs hovedstad den 9. oktober. 
En knapp uke senere står det flere tusen 
protesterende mennesker på trappene 
foran børsen i Brussel. Blant dem står 
den franske studenten Camille Faustin. 
Med røde streker tegnet på kinnene 
roper hun: «Forandring nå!»

Plakatene rundt henne forteller 
om hvordan den økonomiske krisen 
rammer 99 prosent, mens det er bare 
én prosent – «tyvene» – som tjener på 
systemet.

– Kapitalismen har gjort de rikeste 
rikere og de fattige fattigere. Tiggere og 
uteliggere øker i antall i de store byene. 
Det viser at det er noe fundamentalt galt 
med systemet, sier hun.

Internasjonalt opprør
Ungdom som tar til gatene i protest mot 
det politiske systemet har blitt et vanli-
gere syn i vestlige land. Occupy Wall 
Street i USA begynte i september, men 
det var langt fra den første protestbeve-
gelsen. Allerede i mai så Spania starten 
på en bevegelse som har utviklet seg til 
å bli hva enkelte kaller en spansk revo-
lusjon. De gikk i gatene for å markere 
sin avsky for blant annet den stigende 

arbeidsledigheten, korrupsjon og parti-
systemet i landet.

De spanske demonstrasjonene har 
deretter spredt seg til flere europeiske 
land, og bevegelsen fikk et tilskudd 
da den amerikanske Occupy Wall 

Lover gjeldshjelp
President Barack Obama har 
ifølge The Daily Californian 
lovet å redusere gjelden til 
studentene i USA. Den nye 
ordningen trer i kraft i 2012 
og vil redusere studentens 
avdrag til ti prosent av 
utlåners inntekt mot dagens 
femten prosent. Lån vil også 
bli ettergitt fem år tidligere, 
etter 20 år mot dagens 25 
år. Endringene vil påvirke 
mer enn 1,6 millioner 
studenter med lån, og 
Obama understreket i sin tale 
viktigheten av at studentene 
blir på universitetene uten å 
bli nedtynget i gjeld. 

Mister internasjonale 
studenter
Britiske universiteter er i 
harnisk  etter at tallet med 
internasjonale studenter har 
falt, og advarer nå regjeringen 
mot å stoppe inntaket av 
utenlandske studenter, melder 
The Guardian. 

Universities UK, 
fellesorganisasjonen for 
universitetene, hevder at 
nedskjæringen av antallet 
internasjonale studenter 
skader Storbritannias rykte, og 
de frykter at studentene blir 
sett på som immigranter, og 
ikke studenter, av regjeringen. 
Det er nå 11 000 færre 
internasjonale studenter i 
England som en følge av 
en strengere visumpolitikk, 
og flere læresteder har fått 
problemer for å ha tatt 
inn studenter som ikke er 
europeiske. 

Studieavgift til retten
To britiske tenåringer har 
gått til sak mot regjeringen 
etter deres avgjørelse 
om å la universitetene 
tredoble sine avgifter neste 
år. De saksøkende mener 
avgjørelsen strider mot 
menneskerettighetene og 
likeverdighet og henviser til 
menneskerettighetserklæringen 
fra 1998 som stanser 
begrenset adgang til høyere 
utdanning. Saken er forventet 
å vare i to dager, og advokaten 
deres blir betalt gjennom 
fri rettshjelp, skriver The 
Guardian. 

VErdEN  
ruNdTDe forargede
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PROTESTER

DEMONSTRASJONENE

De europeiske protestene begynte 
i Spania 15. mai 2011, hvor opptil 
åtte millioner mennesker antas å ha 
deltatt på ett eller flere tidspunkt.

15. oktober var det demonstrasjoner 
i 82 land over hele verden i over 950 
byer.

Felles for protestene er at de 
ikke representerer én sak eller 
springer ut fra bestemte organi-
sasjoner. Demonstrantene samles 
under kampsaker om mindre 
sosiale ulikheter og arbeidsledighet, 
og motstand mot korrupsjon og 
grådighet.

De koordinerte protestene har blitt 
mobilisert gjennom sosiale medier, 
som Twitter og Facebook.

Kilder: wikipedia.org, huffingtonpost.com

I Spania og Hellas er 
ungdomsledigheten 

på godt over førti 
prosent. 

Jacob Hanssen
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demokrati og klarere dialog. Nå sier vi 
fra at de ikke har brukt pengene våre 
på en god nok måte, sier han.

Camille Faustin nikker. 
– Jeg vil at lederne som sitter bak de 

store veggene skal komme ut og snakke 
med folk i gatene. Vi må finne tilbake 
til fellesskapet vi har mistet, sier hun.

 
Gjenlyd på politisk nivå 
Arbeids– og sosialråd Jacob Hanssen 
ved den norske EU-delegasjonen i 
Brussel mener demonstrasjonene 

endelig begynner folk 
å åpne øynene for 

dette drittsystemet. 
Ortzi Matxain
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kalle det politisk aktivitet skal ikke jeg ta stilling 
til, men vi driver ikke partipolitikk.

Datatilsynet har eksistert siden 1980. 
Hvordan har personvernet i Norge foran-
dret seg de siste 30 årene?

– Den teknologiske utviklingen har ført 
mye av arbeidet vi gjør over på en annen platt-
form. Likevel er prinsippet om selvbestemmelse 
over privat informasjon det samme som for 30 
år siden, selv om det nå må ses i sammenheng 
med utviklingen av datamaskiner og internett.

DIFIs rapport poengterer at dere er 
pålagt å avveie personvernet mot 
andre hensyn. I hvor stor grad vurderer 
Datatilsynet statlige interesser og sikker-
hetshensyn opp mot personvernet?

– Personvern eksisterer ikke i et vakuum. Når 
Datatilsynet gjør sine vurderinger, må vi også ta 
hensyn til at staten eller andre aktører skal kunne 
gjennomføre sine oppgaver på en skikkelig måte. 
Det blir spesielt aktuelt i saker som omhandler 
helsevesenet og politiet. Vi veier opp hensynet til 

Regjeringen har åpnet for å dele 
Datatilsynet i en tilsynsdel som gjør 
vurderinger i enkeltsaker, og et ombud 
som fremmer personvernet. Mange har 
uttalt seg kritiske til forslaget. Politisk 
redaktør Marie Simonsen i Dagbladet 
har uttalt at dette er et forsøk på å 
bygge ned personvernet. Hvorfor er det 
problematisk?

– Personvern handler om privatpersoners 
rett til selvbestemmelse over privat informa-
sjon. Informasjon kan misbrukes hvis det 
kommer på avveie. Vi har alle gjort og sagt ting 
som vi ikke ønsker skal deles med allmenn-
heten. Offentliggjøring av slik informasjon 
kan få store personlige konsekvenser, selv om 
det ikke nødvendigvis er gjort noe kriminelt. 
Informasjonssikkerhet handler også om tillit. 
Når du gir personlige opplysninger til staten, 
helsevesenet eller private bedrifter, må du kunne 
stole på at informasjonen du gir behandles på 
en trygg og ryddig måte.

Grunnlaget for forslaget er 

bekymring for rolleblanding innad 
i Datatilsynet. Datatilsynet fatter 
vedtak i enkeltsaker, samtidig som det 
skal fremme personvernet på generell 
basis. Er det grunnlag nok for å dele opp 
Datatilsynet?

– Todeling av Datatilsynet er en veldig dårlig 
idé. Ombudsrollen og tilsynsrollen avhenger av 
hverandre. Vi får inn 12 000 henvendelser hvert 
år. Behandlingen av disse henvendelsene gir oss 
den faglig kompetansen vi trenger for å utøve 
ombudsrollen. Jeg vil også poengtere at ingen-
ting i rapporten tilsier at Datatilsynet skal deles. 
Det har også direktøren i Direktoratet for forvalt-
ning og IKT sagt.

Hvordan vil en splittelse påvirke 
Datatilsynets arbeid?

– Det handler om hvor godt man ønsker at 
personvernet i Norge skal være. Datatilsynet er en 
liten organisasjon. å splitte opp våre 40 ansatte 
vil gi hver del dårligere faglig kompetanse, 
samtidig som man får større administrative 
kostnader. En deling vil svekke vår evne til å 
forsvare personvernet.

Aasrud mener at Datatilsynet i dag 
grenser mot å være en politisk aktør, 
spesielt med tanke på datalagringsdi-
rektivet. Driver dere partipolitikk?

– Det synes jeg ikke. Vi ønsker ikke å være 
en politisk aktør, men vi skal være en person-
vernaktør. Det innebærer at vi tar standpunkt i 
saker som omhandler personvern. Om man vil 

Vernepleierne
Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet tror det 
vil bli mer overvåkning i framtiden. Han mener 
et forslag om å dele Datatilsynet i to truer 
personvernet allerede i dag.

tekst:   erland  Årstøl  Illustrasjon: Anna-Klara Samuelsson

Vi har alle gjort og sagt ting 
som vi ikke ønsker skal deles 

med allmennheten.  

Direktør i Datatilsynet

Bjørn Erik Thon

INTERVJU MED personvernet mot andre interesser. Da handler 
det om proporsjonalitet, hvorvidt fordelene rett-
ferdiggjør inngrepet man gjør i privatlivet. Dette 
ble gjort i vår vurdering av datalagringsdirek-
tivet, hvor vi for eksempel vurderte hvorvidt 
antallet uker data som lagres påvirker politiets 
evne til å etterforske blant annet pedofilisaker.

Datatilsynet har tidligere uttalt seg 
kritisk mot innføringen av datalagrings-
direktivet. Din forgjenger som direktør, 
Georg Apenes, vil nå gå rettens vei for å 
stoppe implementeringen av direktivet. 
Vil det føre frem, eller er slaget tapt?

– Datatilsynet er ferdig med diskusjonen 
rundt datalagringsdirektivet. Nå jobber vi med 
å få spikret fast reglementet, samt å få til et 
skikkelig system for datalagringen. Jeg vil ikke 
spekulere i hvorvidt Apenes vil nå frem, men det 
er positivt at vi har en så stor debatt rundt saken. 
Det viser at vi har et velfungerende demokrati.

Vil Datatilsynet måtte ta stilling til ytter-
ligere innskrenkelser av personvernet i 
fremtiden?

– Dette er utvilsomt ikke endestasjonen. 
Datalagringsdirektivet er under revisjon nå, og 
det kan hende det kommer nye tiltak som regis-
trerer informasjon om privatpersoner. I andre 
land ser vi ytterlige invasjoner av privatlivet, 
kroppsscannere på flyplasser og lignende. Det 
har vi heldigvis ikke fått i Norge, men det går 
definitivt mot mer overvåkning i fremtiden, også 
her i Norge..UD
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Feilfokusert debatt

Utilgjengelige Trondheim

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

Årest nest viktigste valg er i 
gang. Stem i Subvalget! 
 Lars_erik

Hva er all denne sprengningen 
på Møllenberg?
Sveinhal

Unbelievable giant line for the 
burger that makes every student 
in Trondheim proud. (@ Sesam)
 Danifarias

Det er #Twitteraksjon. Gi penger 
til fattig student i Trondheim. 
Alle bidrag teller!
 OleAasheim

Da var #UKA over for denne 
gang. Takk, ses i 2013. #UKA11 
#UKA13
 Andersos

“DJ Dan er den minst morsomme 
karakteren som noensinne har 
blitt vist på norsk fjernsyn”. @
UnderDusken snakker ikke for 
flertallet her. @UKA
Sandvaag

Cash is king. Less is more. #UKA 
 Popcorngutten

For oss som har vokst opp med 
@UKA hopper liksom verden 
over et år #revyenifjor
Gunhildheggem

Julebrusanmeldelse av @under-
dusken gir Dahls julebrus 
karakteren 30/100. Nest dårligst. 
Katastrofe!
Kyrre_Ryeng

Har funnet en trønder på @
NTNU !
 Runanthomassen

Den nye statoilreklamen ass. Vil 
få femåringer til å søke NTNU 
og miljøorganisasjonene til å gå 
amok. #winwin
LineFosker

Hele værnes flyplass er en 
fyllesyk og mindre gallapynta 
versjon av h-helg. Back to reality. 
Takk for nå Uka, det var flott!!
– MariaAmeli

Ser at NTNU bruker Pirum for å 
lokke unge jenter. Kanskje 
@Spitposten burde fortalt disse 
jentene noe om det. 
 NTNU_Tobben

I have opinions of my own, 
strong opinions, but I don’t always 

agree with them.

George H. W. Bush 
(1924 – )

Jeg er lei av at folk legger skylden 
på ofrene og ikke på overgriperen.

Det vi i dag kaller en voldteksbølge 
kommer til å gå over. Det er usikkert 
om det virkelig er flere voldtekter nå 
enn vanlig, eller om det er økt medie-
dekning. Sannheten er uansett at det 
fremdeles årlig skjer nærmere 16 000 
voldtekter i Norge. 

Det sies at nærmere 200 personer 
har meldt seg som natteravner de 
siste dagene, og det er bra for den 
nåværende situasjonen. Størst nytte 
hadde det likevel blitt av at man slo 
til på bred front, det er nødvendig 
både med kortsiktige og langsik-
tige løsninger. Voldtekt er altså et 
vedvarende problem som trenger 
vedvarende løsninger.

Jeg håper medieoppmerksom-
heten rundt voldtekt også inspirerer 
Trondheims politikere til å starte 
preventive tiltak. Så kan vi føle oss 
trygge uansett hvilken by vi er i. 

dette allerede et krav, men poenget 
er at det er på overgriperne, og ikke 
ofrene, at presset skal ligge. 

Det finnes ingen argumenter for 
hvorfor enkelte steder i det offentlige 
rom skal være forbeholdt menn, bare 
fordi det er for farlig for kvinner å 
gå der.

Argumentet om kvinners bekledning 
er ikke holdbart. Jeg tror overgreps-
menn tar det de finner. Om de ser en 
kvinne som er alene og svak, slår de 
til. å hevde at kvinner som kler seg 
i for eksempel en kort kjole ber om 
å bli voldtatt, er like tåpelig som å si 
at en som bærer kontanter ber om å 
bli ranet.

Det er klart kvinner kan og bør ta 
noen forholdsregler, og jeg tror det 
strengt tatt er få som ikke har fått 
med seg punktene som stadig nevnes. 
Likevel bør fokus være på hvordan en 
får stoppet overgrep, ikke hvordan 
kvinner får unngått de.

Som en del av debatten rundt den 
såkalte «voldtektsbølgen» som herjer 
Oslo, kommer det frem en rekke 
bekymringsverdige holdninger. 
Det kommenteres at kvinner skal 
kle seg bedre, være mer forsiktige 
med hvor de går, ikke bli for fulle 
og alltid gå sammen. Kvinner skal ta 
forholdsregler.

Det som er galt med denne hold-
ningen er at den bærer preg av at 
voldektsofre kan skylde seg selv. 
Kvinner kan godt ta forholdsregler om 
de ønsker det, men det skal ikke være 
nødvendig i et fritt samfunn. Fremfor 
å kreve at kvinner skal kle seg på en 
bestemt måte og unngå bestemte 
steder, bør det heller kreves at menn 
skal slutte å voldta. Selvfølgelig er 

er kjedelig å føle seg som en belast-
ning for vaktene også. å sette opp en 
provisorisk rullestolrampe kan umulig 
koste så mye.

Samfundet er ikke alene om å ha en 
slik ordning. Det er et fellestrekk for 
utestedene jeg ønsker å besøke at 
byturer og konserter må planlegges 
for at jeg skal være sikker på å komme 
inn. Dette er et hinder og en ekstra 
belastning som gjør at det ofte føles 
enklest å bare holde seg hjemme. 

Jeg håper kommunen vil følge opp 
Diskriminerings- og tilgjengelighets-
loven enda bedre enn de har gjort til 
nå, og at Samfundet realiserer planene 
om et bedre tilrettelagt Samfund. Jeg 
er lei av å bli holdt utenfor fordi jeg er 
bundet til stolen. 

vi har å tilby.» 
Videre skrives det at de i 2004 fikk 
over en million kroner øremerket 
tilrettelegging for funksjonshemmede. 
I dag er bare 300 000 av disse kronene 
brukt, og det til å lage et handicaptoa-
lett i tilknytning til Lyche. Det er vel 
og bra, men jeg synes det er for dårlig 
at det er alt som står fysisk klart etter 
så mange år. Jeg har hørt rykter om 
Søndre side-prosjektet, men det virker 
som det er langt fra realitet.

Dagens situasjon tilltater meg å 
komme inn på enkelte områder av 
Samfundet. Ved å kontakte vakter 
som kan geleide meg inn via en side-
inngang kan jeg bruke vareheisen for å 
komme inn. Det finnes ingen verdighet 
i å måtte entre huset på denne måten. 
Det er en belastning for meg, og det 

Jeg er student, glad i fest og drar 
gjerne ut på byen. Som alle andre 
studenter tenker du? Forskjellen 
er at jeg ofte ikke kan bli med når 
vennene mine drar ut. Jeg sitter 
nemlig i rullestol. I 2011 skulle en tro 
at det ikke skulle være noe problem, 
spesielt i lys av Diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven. 

På Samfundets nettsider heter det 
at «Studentersamfundet i Trondhjem 
skal være det naturlige samlingsstedet 
for alle studenter i Trondheim, derfor 
er det en selvfølge at også funksjons-
hemmede skal kunne ha glede av det 

Vidar olaussen
student

STUDENTLIVET

guro eriksen
student

VoLDTEkTSBøLgEN

Studentkvitter
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Reisebrev fra Dhaka
Marita elise Rasmussen og 
Melissa Dahl Kristensen
sykepleierstudenter

BISTAND utgjør en stor forskjell og en dona-
sjon på hundre norske kroner kan gi 
99 prosent større sjanse for å over-
leve for mange pasienter. Dersom du 
ønsker å gi et bidrag har vi opprettet 
en konto som går direkte til organi-
sasjonen. Kontonummeret er 2020 33 
53058. Pengene må overføres før 13. 
november.
18.november reiser vi tilbake til vårt 
kjære Norge, med en annen ballast i 
ryggsekken enn vi hadde da vi kom. 
Vi har lært utrolig mye, og er mange 
erfaringer rikere. Det har vært tøffe, 
utfordrende og triste opplevelser, 
men også mye glede og inspirerende 
bekjentskaper. Befolkningen her er 
veldig gjestfri, og vi kommer aldri til å 
glemme landet, folket og kulturen her.

senteret til å løse de mest kritiske 
helseutfordringene i verden i dag. 

Pasienter med alvorlige diarésyk-
dommer kan enkelt behandles med 
intravenøs væskebehandling og anti-
biotika, og etter å ha jobbet ved 
akuttmottaket ser vi hvor raskt denne 
behandlingen virker. De fleste av pasi-
entene som kommer til sykehuset 
bevisstløse på grunn av dehydre-
ring, kan etter bare en halvtime 
med væskebehandling sitte oppreist 
i senga. Likevel tar diaré årlig flere 
liv enn malaria, aids og tuberkulose 
til sammen. 

Vi ønsker å bidra til at ICDDR,B 
kan fortsette det arbeidet de gjør 
og videreutvikle det. Små bidrag 

1. oktober reiste en gruppe på syv 
forventningsfulle, modige og nervøse 
sykepleierstudenter fra høgskolen 
i Sør-Trøndelag til Bangladesh. 
Med pågangsmot og engasjement 
for global helse, var vi klare for vår 
femte kliniske praksis ved sykehuset 
International Center for Diarrhoeal 
Disease and Research, Bangladesh 
(ICDDR,B) i hovedstaden Dhaka. 
Bangladesh er et av verdens fattigste 
og tettest befolkede land, med rundt 
150 millioner innbyggere fordelt på et 
areal som er halvparten så stort som 

Norge. I hovedstaden Dhaka lever 
over 40 prosent av befolkningen under 
fattigdomsgrensen på 1,25 ameri-
kanske dollar om dagen, om lag 7 
norske kroner.

ICDDR,B har siden 1978 blitt drevet 
av støtte fra land og organisasjoner 
verden over. All behandling på syke-
huset er gratis for pasientene, noe som 
bidrar til at også de fattigste kan motta 
helsehjelp. Sykehuset behandler årlig 
rundt 110 000 pasienter, hvorav 35 000 
ville dødd uten behandling. Over 70 
prosent av pasientene er barn. Parallelt 
med sykehusvirksomheten drives 
det også forskning og klinisk arbeid. 
Ved å overføre forskningsfunnene til 
praktisk behandling av pasienter og 
opplæring av helsepersonell, bidrar 

Foto: Må være med

Meninger20
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Den pågående 
revolusjonen bringer 
muligheter, men også 
stor usikkerhet, mener 
kronikkforfatteren.

Hanne linn 
skogvang
skribent Café NordSør

PoLITIkk

det at grunnloven ikke skal skrives før 
etter valget. Hvordan kvinner, religiøse 
og etniske minoriteter vil posisjonere 
seg selv i det nye samfunnet, gjenstår 
å se. En nasjonalstat forutsetter en viss 
form for solidaritet overfor resten av 
folket, og demokrati en viss form for 
ytringsfrihet og likestilling. En felles 
revolusjon å se tilbake på er ingen dårlig 
start. 

Krever tålmodighet
Revolusjon er opprør mot det bestående. 
En brå overgang, som ikke dermed 
sagt er lett å gjennomføre. Ting tar 
tid. Særlig når det innebærer å danne 
et helt nytt styresett. Opprettelsen av 
et demokrati slik vi kjenner det i dag, 
har tatt flerfoldige år. I andre områder 
med andre verdier, kan en ikke forvente 
samme utvikling. Men folket har i alle 
fall vist at de vet å si fra, om det skulle 
trenges.

Tirsdag 15. november arrangerer 
Café NordSør debattmøte om den 
arabiske våren på Coffee Annan, ISAK.

Det er snart ett år siden revolusjonen i 
Tunisia, den arabiske vårens gåsunger, 
og for to drøye uker siden ble det første 
demokratiske valget gjennomført. I 
Tunisia, Libya og Egypt er myndighe-
tene avsatt, mens det fremdeles foregår 
opprør i flere land. Den arabiske våren 
har vist seg å være lang, og fremdeles 
tør ingen spå en desto lengre sommer. 

Tittelen indikerer, som sant er, at det 
ikke er første gang en bølge av sosiale 
endringer og tumulter feier over den 
arabiske verden. Etter den egyptiske 
revolusjonen i 1952 stod en panara-
bisk ideologi sterkt, med en brodd 
mot Israel og vestlig imperialisme. 
Den karismatiske Gamal Abdel Nasser 
stod i front, og en rekke uroligheter 

og maktomskiftninger fulgte over den 
arabiske verden utover 1950-tallet. En 
overordnet fellesideologi er ikke like 
lett å sette fingeren på så langt, selv 
om opprørene vi har sett i år har flere 
fellestrekk med hverandre. Flere steder 
har revolusjonen vært ført av en ung 
og arbeidsløs befolkning i land med 
aldrende, rike statsledere med arvinger 
parate til å ta over. En så å si dynastisk 
republikk. Fellesnevneren vises først og 
fremst i ønsket om demokrati. 

Den fjerde statsmakt
Media og moderne kommunikasjons-
midlers rolle er blitt omfavnet som 
essensielle for å gjøre demonstrasjo-
nene gjennomførbare. Formidlingen av 
opprørene og ideene bak dem gjennom 
panarabiske medier som Al-Jazeera har 
gjort revolusjonene aktuelle i nasjonale 
kontekster. Samtidig må de også ses i 
kraft av seg selv – utviklingen har vært 
ulik i forskjellige landene, og de utlø-
sende årsakene like så. 

I Tunisia er valg gjennomført og 
ny regjering valgt, mens i Egypt har 
volden eskalert i etterdønningene av en 
fredelig revolusjon, og media har stilt 
spørsmål ved sekteriske spenninger 
mellom muslimer og koptere (egyptiske 
kristne). I flere land pågår demonstra-
sjoner fortsatt. Hvordan det vil utvikle 

seg fremover gjenstår å se. M.S. Doran 
har omtalt opprørene som en «øvelse 
i synkronisert anarki»; en delt frustra-
sjon overfor urettferdighet, betyr ikke 
nødvendigvis at de har en sammen-
heng med hverandre. 

Radikalisering
Det store spørsmålet er fremfor alt 
hvilke politiske ringvirkninger vi 
kan forvente fremover. Hyppig disku-
tert er det religiøse, nærmere bestemt 
islamske, på den politiske plattformen. 
For mange er det noe som skurrer ved 
å referere til Sharia som nasjonal 
lovkilde i en demokratisk stat. Likevel 
har flere islamske partier utmerket 
seg, for eksempel i Tunisia, hvor det 
islamske Ennahda gikk seirende ut. 
Det Muslimske Brorskap (DMB) har 
også blitt aktuelle med etableringen 
av Freedom and Justice Party i mai, 
som er offisielt uavhengig av DMB, 
men forpliktet til å reflektere deres 
prinsipper. 

Begge disse partiene var forbudt 
under de tidligere regimene, og den 
åpenbare motviljen til det forhen-
værende er nok ikke irrelevant i en 
postdiktatorisk fase, når begge de to 
partiene understreker en demokratisk 
tilnærming. Likevel, i Egypt har blant 
annet kopterne uttrykt bekymring ved 
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I utkanten av Genéve samles forskere fra alle 
verdensdeler i kampen mot vitenskapens grenser. 

TEKST:  Jonathan Holt Thorbjørnsen FOTO: Lars Erlend Leganger

24 Reportasje

CERN 
- jakten på det ukjente

–Han ser ut som en fysiker, følg den 
mannen!

Det runde rødes trygghet er for lengst forlatt, 
og med skranglende trillekofferter kaster vi oss på hjul etter 
mannen med skjegget og kordjakken. Doktorgrad må være en 
selvfølge for enhver bærer av kordfløyel i Genéve. 

Etter mye frem og tilbake er vi endelig på rett vei, og sakte 
legger vi byens lys og larm bak oss. En glødende kuppel åpen-
barer seg i det fjerne, og svette og trøtte er vi omsider framme. 
Forskningens spydspiss i kampen mot usikkerheten. Fysikernes 
mekka på grensen mellom Frankrike og Sveits. CERN.

unIVersets sKaPeLse. Året er 2008. Verden holder 
pusten. Nettaviser teller ned til dommedag, og om noen 
minutter vil vi se om Sveits slukes av et svart hull eller ikke. 
Tre år senere går arbeidet fortsatt sin vante gang i utkanten 
av Genéve, og spente journalister er på stø kurs mot CERNs 
hjerte, partikkelkollisjonenes krybbe.

Blant folk flest er CERN hovedsakelig kjent for å være stedet 
hvor man prøver å konstruere Det store smellet, og dermed få 
svar på universets største gåter. Ingen vet ennå hvorfor energi 
og partikler samler seg og danner masse. 

Lasse Normann er blant de som drifter de største akselera-
torene, og har nærmere tredve års fartstid i CERN.

– All fundamental fysikk forutsetter eksistensen av det 
såkalte Higgs-bosonet. Denne partikkelen har blitt tilskrevet  
egenskaper som lar gravitasjonskraften virke, og uten gravi-
tasjon ville vi kun hatt masse støv flyvende rundt i universet 

vårt. Det hadde ikke kunnet danne seg stjerner, planeter eller 
levende organismer, kun fri energi. 

ÆreFrYKt. I et forsøk på å flytte vitenskapens grenser har 
forskere fra alle verdenshjørner forent sine krefter her ved CERN. 
Følgelig venter man å se en nobelprisvinner på hvert hjørne, 
og det er med en viss ærefrykt man setter seg ned i komplek-
sets kantine.

Forestillingene om et uniformt rike med Einsteins disi-
pler i spissen blir for øvrig raskt motbevist. Harald Villmo er 
økonomistudent fra Trondheim og skriver masteroppgave om 
interaksjonen mellom kontraktører i megaprosjekter.

– I oppgaven sammenligner jeg prosjektledelsen i Statoils 
Gudrun-prosjekt med Atlas-prosjektet her i CERN. I fjerde klasse 
kom jeg i kontakt med en i Sintef som anbefalte meg å søke 
meg til Sveits.

Folk flest tror kanskje CERN er forbeholdt de fysikkteoretiske 
geniene, men tar man en titt på lønningslistene viser det seg at 
50 prosent av de ansatte er IT-folk eller ingeniører. 

– Jeg bestemte meg for å prøve. Jeg har alltid syntes det 
CERN driver med er spennende, og oppdaget at de har bruk 
for langt mer enn folk innen fysikk. Om du har en interessant 
problemstilling slippes du fort inn i varmen. Det er viktigere 
enn spesialisering og akademiske resultater.

startsKuDDet. Sikkerhet er viktig, og etter å ha passert 
gjentatte hinder for å holde uvedkommende ute er vi endelig der. 
Foran oss står stipendiat Yngve Levinsen og gestikulerer, mens ARVTAGEREN: Reidar Lunde Lillestøl dro fra Gløshaugen 

til CERN for å fullføre sin master i elektronikk. Nå jobber han 
med det som kan bli etterfølgeren til LHC.



www.underdusken.no
2726 rePortasjeR

han forklarer hvordan hydrogengassen pumpes inn og elektro-
nene strippes vekk til vi kun sitter igjen med atomkjerner. Disse 
fyres så avgårde gjennom Linac2, akseleratorkompleksets førstegir.

– Det er her hele prosessen starter. Partiklene pumpes fram 
og tilbake ved hjelp av magnetiske bølger og får stadig større 
hastighet, samtidig som tettheten mellom protonene fokuseres. 
Protonene sendes så videre via en «booster» til Proton Synchrotron 
(forskningsanleggets første store akselerator, som har vært i drift 
siden 1959, journ. anm.). Denne synkroniserer partiklene slik at de 
samles i «81-protons-pakker» med 25 nanosekunders mellomrom, 
sier Levinsen entusiastisk. 

Han har kun måneder igjen av sin doktorgradsavhandling. 
Dette kombinert med jobb som guide på anlegget gir ham bedre 
kjennskap til det tekniske enn de fleste.

– Deretter sendes disse pakkene inn i Super Proton Synchrotron, 
anleggets største partikkelakselerator før Large Hadron Collider 
(LHC) ble ferdigstilt i 2008. Her økes energien ytterligere, før det 
bærer inn i LHC. 

LHC er CERNs siste tilskudd til sitt arsenal i søken etter viten. 
Med sine 27 kilometer strekker den seg i en sirkulær bane, hundre 
meter under sveitsisk og fransk jord. 

– Farten grenser nå helt opp mot lysets frie hastighet, og proto-
nene vil i stedet for å bevege seg raskere få stadig mer masse og 

tyngde. Halvparten av protonene sendes inn i ett rør, mens de 
resterende protonene reiser i motsatt retning i et annet. De to 
banene har fire krysningspunkt, og når de når maksimalt energi-
nivå synkroniseres protonene og eksploderer i en frontkollisjon på 
14 teraelektronvolt. Samlet vil hver protonstråle bære bevegelse-
sengergi lik et 400 tonns tog med en fart på 150 kilometer i timen.

Disse sammenstøtene finner blant annet sted i ATLAS-
detektoren. Med en størrelse på 46 ganger 25 meter er det verdens 
mest avanserte kamera, og kombinert med den største aksele-
ratoren som noen sinne er bygd har man ambisjoner om å ta 
fundamentalfysikken til nye høyder.

– Det klareste målet er å finne Higgs-bosonet, men det er også 
en jakt på det ukjente. Vi leter etter det som kan ta oss videre og 
gi oss en bedre forståelse av verden rundt oss. Hva dette er er det 
umulig å si. Man antok at Higgs skulle åpenbare seg i de energiom-
rådene vi nå har utforsket, men det har ikke skjedd. Flere mener 
at verdens oppbygning er mer komplisert enn som så, og hvis 
Higgs ikke dukker opp er det interessant i seg selv, sier Normann. 

Faktisk kan det til og med være en enda større oppdagelse. 
– Det viser oss hvor feil vi har tatt, hvor lite vi egentlig vet.

– Dette er FramtIDen! Reidar Lunde Lillestøl studerte 
elektronikk på Gløshaugen, og fikk høre om CERNs masterpro-
gram gjennom sin onkel. Nå har han funnet seg godt til rette i 
Genéve, og viser oss rundt i testlaben til morgendagens akse-
lerator, Compact Linear Collider (Clic). Kontrasten er stor fra 
videregående skoles musikklinje. Etter å ha tilbrakt et år på 
campus som teknisk masterstudent søkte Lillestøl stipendiat-
stilling, og tar nå en doktorgrad i fysikk.

– Clic vil, om alt går etter planen, være arvtager til dagens 
LHC. Fordelen med en lineær akselerator som dette er at den 
vil gi renere kollisjoner. LHC egner seg til å teste hvorvidt vi er 
inne på riktig spor i det hele tatt, og en kan ha en mye høyere 
kollisjonsfrekvens for raskere å teste et bredt energiområde. 
Men dette gir også mye bakgrunnstøy, og vanskeliggjør tolk-
ning av resultatene. 

Å kollidere partikler med LHC kan sammenlignes med å 

– Hvis Higgs-bosonet ikke dukker 
opp er det interessant i seg selv. Det viser 

oss hvor lite vi egentlig vet. 
Lasse Normann, CERN

fyre av en hagle i mørket og håpe man treffer noe. Om det er 
tegn til suksess investerer man i en rifle med kikkert og nattsyn. 

– Med Clic vil vi kunne finstille siktet og virkelig få en forstå-
else av hva som skjer ved dannelsen av partikler og masse, 
forklarer Lillestøl. 

KansKje PÅ VILLsPor. Selv om målet er å flytte 
fysikkens grenser, er det ingen som vet hva uvitenhetens slør 
egentlig skjuler. Kanskje er vitenskapen helt på villspor. De 
fleste vi møter har derfor fokus på andre ting enn selve utfallet 
av forskningen.

– Det viktigste er å være med på prosessen rundt og konstruk-
sjonen av den nye akseleratoren. Selve resultatene er av mindre 

– Selve resultatene er 
av mindre betydning, det

å flytte grenser rent teknologisk 
er minst like spennende. 

Reidar Lillestøl, stipendiat

CERN (European organization for nuclear research) ble 
grunnlagt i 1954.

Verdens ledende forskningsinstitusjon for partikkelfysikk. 

Samarbeidsprosjekt mellom 20 medlemsland.

Ansvarlig for utviklingen av internett (WWW).

CERNs budsjett for 2011 på 6,98 milliarder norske kroner.

Ønsker å finne svar på fysikkens fundamentale gåter som 
strengteori, antimaterie og skjulte dimensjoner.

Partiklene i LHC tilbakelegger 11 000 runder i den 27 km. 
lange tunnelen hvert sekund.

CERN

FAKTA OM:R

øKONOmiSTudENT: Harald Villmo lar fysikk være fysikk og 
sammenligner CERNs og Statoils tilnærminger til prosjektledelse.

GiGANTEN: Hundre meter under kontrollsenteret, i hjertet av 
ATLAS-detektoren, skjer 600 millioner partikkelkollisjoner hvert 
sekund. Veggmaleriet av Josef Kristofoletti viser detektoren i 1:3 
skala.



partikkelfysikk, men det er jo et enormt behov for andre disi-
pliner. Det er for eksempel et kjempebehov for IT, sier Drøsdal.

Oslojenta bryter klart med fordommene om den 60 år gamle 
fysikeren med strikkeskjorte og tøfler. 

– Å være jente i et såpass mannsdominert miljø går fint. Vi 

blir tatt like seriøst som gutta, men det hadde så klart ikke skadet 
med en jevnere kjønnsfordeling, sier hun.

Vi tar turen ned til kontrollrommet, der all aktivitet i LHC 
overvåkes døgnet rundt, for å se programmet hun har  utviklet. 
Å hente det opp på konferanserommet ovenfor går ikke, til det 
er programmet for viktig. 

– Masteroppgaver kan virke målløse og uoversiktlige i lang 
tid før man kommer i gang. Her følte jeg at jeg kunne bidra til 
noe nyttig i løpet av et par uker, sier Lene, som forsøker å skjule 

betydning, det å flytte grenser rent teknologisk er minst like 
spennende, sier Lillestøl.

Clic er et enormt prosjekt, og selve akseleratoren vil strekke 
seg i en 48 kilometer lang lineær bane. Det spyttes seks milli-
arder euro inn i partikkelakseleratorene hvert år. Å åpne 
pengesekken kan ikke forsvares uten visshet om at prosjektet 
vil bære frukter. Hvorvidt Clic-prosjektet gjennomføres beror 
på resultatene LHC klarer å oppdrive de nærmeste årene. Det 
finnes andre konkurrerende akseleratorer klare til bygging i 
USA. Det LHC klarer å produsere den nærmeste tiden vil 
avgjøre hvilken det vil satses på. Det å finne Higgs-bosonet 
er muligens ikke nok.

– Jeg håper å kunne følge Clic helt frem til sluttfasen. Men 
om det tar fem, syv eller femten år før byggingen er fullført 
vet vi ikke. Framtiden er usikker, sier Lillestøl.

CernLanD. CERN er som en egen liten nasjon. Her er det 
grensekontroll, helseordninger og eget pensjonssystem bedre enn 
den norske folketrygden. Språket er engelsk, fransk og fysikk. 
I tillegg til skogvokter har man et spesialtrent brannvesen, og 
et skilt ved inngangen kommuniserer ettertrykkelig at «dette 
området er under generaldirektørens kontroll». Innenfor CERNs 
grenser kan verken sveitisk eller fransk politi sette sin fot uten 
tillatelse. CERN er fritatt for moms, og du betaler heller ikke 
skatt på lønningen din.

Oppslukt av inntrykk avverges med nød og neppe en kollisjon 
med en gråhåret mann med stokk og matbrett. Han mumler 
noe på fransk og humper videre. Fornærmet vi akkurat en 
nobelprisvinner?

neD tIL KontroLLrommet. Ved LHCs kontroll-
senter møter vi ved en ren tilfeldighet Lene Drøsdal. Som en 
av de få kvinnelige nordmennene her nede har hun jobbet som 
praktikant i to år. Klar for nye utfordringer har hun nå satt i gang 
med en doktorgrad i akseleratorfysikk.

– Jeg oppdaget CERN gjennom en bedriftspresentasjon på 
Universitetet i Oslo. Tidligere trodde jeg at CERN kun drev ren 

seksmilliardersbudsjett hvert år er det ufattelig at vi ikke er flin-
kere til å utnytte oss av mulighetene dette gir, sier Vigen. 

CERNs britiske HR-sjef James Purvis er enig, og tror det kan 
forklares med de unikt gode forholdene i hjemlandet. 

– Norge er jo kåret til et av de beste landene å bo og jobbe 
i. Dere har oljesektoren, høye lønninger og gode svangerskaps-
ordninger. Folk flytter ikke så lett fra Norge, og det er lite kjent 
at vi har et stort behov for ingeniører. Det er jo de som får ting 
til å skje, sier han. 

Vigen kan fortelle om gode vilkår for de som velger å skrive 
oppgaven sin i Sveits. 

– En teknisk masterstudent får 3000 sveitserfranc i måneden 
for å skrive oppgaven sin ved CERN. Med dagens kurs tilsvarer 
dette cirka 19 000 kroner, og man kan søke om et opphold på 
enten seks eller tolv måneder.

Intervjuet avbrytes av at telefonen ringer. Vigen trengs et annet 
sted. «Å ha en svensk sjef er en pine», sier han spøkefullt, før han 
løper avgårde med et stort glis om munnen.

usIKKer FramtID. I sterk kontrast til de travle 
korridorene innendørs er det stille og fredelig ute. Det 
postapokalyptiske landskapet brer seg utover netthinnen. 
Lagerbygninger og mystisk røyk velter ut av avsperrede 
områder, og med bratte fjell og vinranker i kulissene har 
man reist en statue av Shiva. I søken etter det ukjente er det 
ingen som helt vet hva man vil avdekke. Noen frykter at alt 
går galt og jorden blir slukt av et sort hull, mens andre ser 
på forskningen som en forutsetning for menneskets fortsatte 
eksistens. Lite passer da bedre til å overvære plassen enn den 
hinduistiske guden. Skaperen, ødeleggeren og beskytteren 
av verdener. UD

stoltheten når hennes masteroppgave dukker opp på skjermene 
i partikkelakseleratorens hjerne.

Her registreres flere hundre millioner partikkelkollisjoner hvert 

sekund, og det er i denne enorme informasjonsmengden man 
håper å finne tegn til Higgs-bosonet. Det drømmes også om innsyn 
i hittil ukjente dimensjoner og bevis for supersymmetri, et hypo-
tetisk sett med tvillingpartnere til elektroner, kvarker og andre 
fundamentale partikler vi har kjennskap til. Disse krever så mye 
energi å lage at tidligere akseleratorer ikke har kunnet skape dem.

HjemmeKjÆre norDmenn. Vi er ikke de eneste 
nordmennene som har forvillet oss ned til det kolossale forsknings-
anlegget i hjertet av Europa, men det er neimen ikke langt unna. 
Av nærmere 2300 ansatte bærer kun førti rundt på vikingblod.

Jens Vigen er CERNs sjefsbibliotekar og har ansvar for alt 
som publiseres. Blikket hans vitner om en barndomsdrøm som 
gikk i oppfyllelse for tjue år siden og fortsatt pågår. Veggene på 
kontoret preges av bevis på de siste tiårs bragder og gjøremål, 
men hedersplassen er forbeholdt et diplom og livstidsmedlems-
skap fra Studentersamfundet i Trondheim. Her var han både 
arkivar og leder 1993 og 1994. 

– Når Norge betaler to til tre prosent av CERNs 
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– Vi blir tatt like seriøst som 
gutta, men det hadde ikke skadet med en 

jevnere kjønnsfordeling. 
Lene Drøsdal, stipendiat

BiLdETEKST: Bildetekst lorem ipsum dolor sit amet.

ShiVA: Den hellige tandava-dansen lar ham skape, opprett-
holde, og ødelegge universet. CERN har totalforbud mot 
forskning for militær bruk, men det er likevel noen som frykter 
hva som kan slippes løs i dypet under Geneve.

- Når Norge bidrar så mye  
økonomisk er det ufattelig at vi ikke er 

flinkere til å utnytte oss av 
mulighetene dette gir. 

Jens Vigen, sjefsbibliotekar ved CERN

ANVENdT mASTEROppGAVE: Hovedkontrollsenteret for LHC 
rommer over hundre skjermer, og på én av de har Lene Drøsdal 
funnet fram programmet hun skrev for sin masteroppgave.



til de store gutta. Jeg husker en gang kompi-
sen min hadde kjøpt seg et nytt brett, og skulle 
ta det med ned til 
gjengen for første 
gang. En av de 
største gutta ropte 
ham opp da han 
kom: «Få se bret-
tet ditt!» Han tok det fra ham og smalt det rett 
i veggen slik at det knakk i to. «Du kan ikke 
bare komme hit med nytt brett og tro du er 
noe.» 

GammeL traVer. Selv om dette begynner 
å bli en del år siden, har ikke Ottesen lagt fra seg 
skategleden. I dag jobber han i Kulturenheten 
i Trondheim kommune, og er samtidig daglig 
leder for Trikkestallen på Lademoen, Norges 
største innendørs skatepark.

– I Trikkestallen får jeg holde på med det 
jeg alltid har gjort. Min rolle er veiledning og 
rådgivning når det gjelder vedlikehold og 
utvikling av parken. De fleste som kom-
mer er rundt 15 til 20 år. Jeg er litt eldre 
og forhåpentligvis litt mer fornuftig, 
sier han og ler. 

Han har selv vært med på hele 
prosessen med å starte opp par-
ken. 

– Da forbudet ble opphevet 
ønsket vi vårt eget sted. Etter 
noen år med gåing i byrå-
kratiets lange ganger klarte 
vi å realisere målet, fortel-
ler han.

I 1997 stod Trikkestal-
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Skaterampete

TEKST: Ida Nord Holmer FOTO: Mads Oftedal Schwencke

Han pleide å bryte seg inn i bygninger for å skate.
 Men egentlig er Martin Ottesen bare en snill gutt. 

Han tok det fra ham  
og smalt det rett i veggen  

slik at det knakk i to. 
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I baren på Blæst sitter en avslappet type i 
midten av tredveårene og leser avisen. Det 
er ingenting ved ham som røper at han tidli-

gere har vært en av landets beste skatere. Hvor 
er Vans-skoene og saggebuksene? Det kan se ut 
som om denne skateren har blitt voksen. 

Senere skal han videre til konsert på Dokk-
huset, hvor bulgarsk folkemusikk står på agen-
daen. Martin Ottesen er en mann som er en-
gasjert i Trondheims musikk- og kulturliv. Men 
det er fremdeles skateboardet som er hans stør-
ste lidenskap – til tross for at det er over ti år 
siden han avsluttet sin karriere.

tØFF FortID. Han er en av veteranene 
fra Trondheims skatermiljø på 80-tallet, og 
gammel nok til å huske hvordan de måtte 
løpe fra politiet i en tid da skating fortsatt var 
ulovlig i Norge. Totalforbudet ble innført i 1978 
og ble begrunnet med skadestatistikken som 
var rapportert fra andre land. Forbudet ble 
opphevet i 1989.

– Jeg var 12 år da jeg fikk smuglet inn mitt 
første brett til Norge. Jeg hadde en god kompis 
med familie i USA, og på den måten fikk vi 
kjennskap til skating. 

Det som senere skulle bli hans største inspi-
rasjon og drivkraft begynte så smått på Nardo. 
Etter hvert beveget de seg til et sted i Kjøp-
mannsgata som ble kalt «Hølet». Der ble de 
en del av det oppblomstrende skatermiljøet – 
ungdom som ble ansett som kriminelle. Otte-
sen skildrer et knalltøft miljø, med punkrock 
og mye slossing. Et miljø hvor de yngre måtte 
vise respekt for de eldre.

– På den tiden var vi jo bare kids i forhold 



– Jeg har alltid vært rolig, 
forsiktig og sjenert. Jeg har måt-
tet gå igjennom mye dritt, men 
har jobbet hardt for å kunne 
heve meg. Når man ikke mes-
trer så mye annet her i livet, er 
det godt å føle at det er noe man 
får til. Skatinga har gitt meg 
denne selvtilliten og gjort meg 
til den jeg er.

oPPmerKsomHet! For 
tiden er Ottesen medarbeider i 
prosjektet «TRØKK». Dette er et 
samarbeid mellom ulike musikk- 
og kulturtilbud i Trondheim, 
hvor målet er å støtte opp om 
barn og unge, og gi dem et 
bredere fritidstilbud. 

– Trikkestallen er ment å 
være en inkluderende plass for 
ungdom. Å øke kulturtilbudet 
tror jeg vil skape en forebyg-
gende effekt for samfunnet, 
ved å hindre at de såkalte «out-
castene» havner i kriminelle 
miljøer. 

Ottesen sier han føler seg 
noe «soft» for disse ungdom-
mene, og mener det er et vik-
tig arbeid å fange opp de som 
faller utenfor den organiserte 
idretten. 

– De som står og henger 
på Torget, eller begynner med 
kriminalitet, gjør det nettopp 

fordi de ikke har noe annet å ta seg til. Det er 
som om de roper «gi meg litt oppmerksomhet 
for faen».

Blikket hans får en ny gnist når vi beve-
ger oss inn på dette temaet. Han gestikulerer 
med armene mens han forteller, og utviser et 
oppriktig engasjement. 

– Skating innebærer mye slit, det har tatt 
absolutt all tid, men det har vært verdt det. 
Jeg har lært hvordan jeg skal være ydmyk 
og respektere andre og hvem de er. Samtidig 
har jeg lært at man ikke skal tro at man er 
verdt noe mindre. Når jeg jobber med barn 
og ungdom er det viktig for meg å formidle 
dette budskapet. 

rØVerHIstorIer. Ottesen holder fort-
satt kontakten med mange av gutta fra den gamle 
gjengen. Hver tirsdag tar de med seg ungene sine 
og møtes på Trikkestallen for å hente fram gamle 
kunster. Han røper at det blir mange historier på 
disse kveldene. Blant ramper og rails mimres det 
tilbake til tiden hvor du måtte jobbe deg oppover 
på rangstigen, i et miljø hvor du fikk brettet ditt 
knekt om du ikke var god nok. 

– Det er en helt annen greie i dag. Nå har vi 
blitt så snille at det er helt jævlig. UD
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Det var ikke like  
populært å si at jeg måtte på 

korpsøving. 

len klar og har siden blitt et 
møtested for skatere, bladere og 
BMX-sykkelkjørere. 

Fra å være en kjerne på rundt 
20 personer, har Trikkestallen 
i dag utviklet et miljø på rundt 
450 ungdommer. 

InnBruDD oG BattLes. 
Hverdagen på 80-tallet beskriver 
han som en evig flukt fra vakter 
og politi som prøvde å beslaglegge 
brettene deres. 

– Vi følte oss veldig uønska. 
Det å bli jaga hele tida knytta 
oss sammen, til tross for at vi 
var ganske forskjellige i utgangs-
punktet. Det ble på en måte oss 
mot samfunnet.

For mange symboliserer ska-
termiljøet opposisjon og opprør. 
Ottesen forteller at de brøt seg 
inn i kjellere og gamle studentby-
er. De møttes i parkeringshus og 
utfordret hverandres ferdigheter 
i såkalte «battles». Her måtte 
man vise hva man var god for, 
og at man hadde noe i gjengen 
å gjøre. 

– Opprøret og det tøffe mil-
jøet var en måte å markere oss 
selv på. Vi hadde vår egen greie, 
vårt eget miljø. Det var ekstremt 
hardt til tider, og det tok mange 
år før man ble akseptert innad i 
gruppa.

Ottesen tar en pause og ser plutselig litt tan-
kefull ut.

– Enten det, eller så fikk du juling igjen. 

KonKurranse mennesKet. 
Bartenderen kommer forbi og sier i en ertende 
tone:

– Oo, blir du intervjua nå,  Martin. 
Martin ler beskjedent og titter ut av vinduet. 

Utenfor er solen på vei ned og etterlater oss i et 
oransjerødt høstlys.

Ottesens ydmyke framtoning står i kon-
trast til den røffe fortiden han forteller om. 
Forestillingen om en småkriminell, opprørsk 
skater slår også sprekker når det plutselig 
kommer fram at han har spilt i korps i hele 
12 år. Sistnevnte måtte riktignok vike for de 
«kule gutta». 

– Det var ikke like populært å si at jeg måt-
te dra på korpsøving. Det endte derfor med at 
jeg sluttet med korps. Skatinga tok opp altfor 
mye tid.

Martin mimrer tilbake til alle timene ute i 
20 minus og ullundertøy. Timene da de andre 
hadde gått hjem for lengst. Timene hvor han 
stod alene igjen og terpet. 

– Det var ingenting som stoppet meg. Jeg 
har alltid hatt et ekstremt konkurransein-
stinkt. Det har nesten vært et handikap til ti-
der, sier han og ler.

Vinnerinstinktet førte til at også skolen ble 
nedprioritert, og skatingen dro med seg dår-
lige karakterer. Målet om å bli best fikk koste 
hva det ville. Mellom 1993 og 2000 deltok han 
aktivt i konkurranser og NM. 

– Mange synes nok ikke konkurranse har 
noe med skating å gjøre. Og det skjønner jeg 
godt, med tanke på ideen om «den frie sjel» 
og den greia der. Likevel har det alltid vært 
naturlig for meg å konkurrere. Det har vært en 
måte å synliggjøre seg selv og skatingen, i en 
tid uten Youtube.

snILL Gutt. Etter hvert som ferdighetene 
utviklet seg var det hans egen tur til å overta 
tronen. Den lille, snille korpsgutten var blitt en 
av de «kule gutta».

– Da min generasjon ble de eldste i miljøet 
arva vi på mange måter den samme mentali-
teten. Vi skulle ha respekt fra de yngre kidsa.

Men Martin har aldri klart å være slem. 

Født 7. april 1976 i Bergen.

Oppvokst i Trondheim.

Daglig leder for Trikkestallen skatepark, 
som han selv var med på å åpne. 

Ansatt i Kulturenheten, hvor han jobber 
for å bedre fritidstilbudet for barn og 
unge.

Har spilt i korps i 12 år.

Martin Guldsten Ottesen

FAKTA OM:R



ing ennå, ble møtet for meg en arena for å lære 
hvordan andre hadde gjort det. 

Waatland tok saken i egne hender, og satte i 
gang med å opprette et styre. Heldigvis var interes-
sen stor blant studentene. Han så etter engasjerte 
søkere med høye ambisjoner og stor arbeidsvilje. 
Snart var ledelsen klar, bestående av en nestleder, 
en informasjonsansvarlig, en økonomisjef, og to 
med ansvar for det sosiale.

Waatland understreker også hvor viktig det er 
å rekruttere førsteårsstudentene til foreningen. 

– Mange av journalistutdanningene i Norge er 
toårige. Derfor kan det bli en utfordring med hyp-
pige utskiftninger i foreningen vår. Dette skjer av 
naturlige årsaker. Når du er ferdig med utdannel-
sen kan du ikke lenger sitte i styret. Det er derfor 
viktig å være god på å rekruttere førsteårsstuden-
tene hvert eneste år for å holde kontinuiteten ved 
like. 

BransjePrat. Spørsmålene hagler fra de 

sterKe I FLoKK. En fordel med en studentfore-
ning er at man står sammen. Dersom det for eksempel 
oppstår konflikter eller misnøye med studiepro-
grammet stiller studentene sterkere som en gruppe. 

– Det er mye som er bra med journalistutdannin-
gen på NKF, men det er også mye som kunne blitt 
gjort bedre. Det har vi muligheten til å gjøre noe 
med når vi nå har en slik studentforening. Sammen 
har vi mer makt, sier Waatland.

I journalistutdanningen ved NKF skal studen-
tene ut i praksis i tredje semester. Skolen har flere 
kommunikasjonsbyråer på sin liste over mulige 
praksissteder. Dette har NJST har reagert på. De 
ønsker at det kun skal være mulig å praktisere jour-
nalistikk i en mediebedrift og ikke i et kommuni-
kasjonsbyrå.

– Dette jobber vi for å fjerne, og det har vi en god 
dialog med skolen om, forteller Waatland.

NJST skal dermed jobbe for et klarere skille mel-
lom kommunikasjon og journalistikk.

– Det er jo snakk om to krigende leire.
Vinneren av den faste quizen har blitt kåret. Stu-

dentforeningen runder av for kvelden, men stam-
gjestene holder fortsatt stand på Carl Johan. Om 
en uke er det igjen møte. Kanskje kan man si det 
samme om ti år. UD

høre om yrket fra noen som faktisk jobber med det, 
sier hun. 

Hun nevner i tillegg muligheten møtene gir til 
å bygge nettverk, og medgir at man som journalist-
student ikke nødvendigvis lærer alt man trenger på 
skolen.

Waatland poengterer også verdien av torsdag-
møtene.

– Som journaliststudent er man avhengig av 
nye impulser og perspektiver. Allerede etter våre 
fire arrangementer har jeg fått nye verktøy jeg kan 
putte i min journalistiske verktøykasse. Eksempel 
på dette er da vi fikk Gunnar Bodahl-Johansen på 
besøk. Han er Norges fremste ekspert på offentlig-
hetsloven. Han snakket om måter å gå i strupen på 
offentlig forvaltning som igjen ga meg ny kunn-
skap - altså et nytt verktøy.
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impuLSiVT: Studentforeningens leder Erik Waatland (til høyre) legger vekt på å gi journaliststudentene nye impulser. Til venstre: Møte med frilansjournalist Greta Dalen.

Som journaliststudent er 
man avhengig av nye 

impulser og perspektiver.
Erik Waatland, leder og grunnlegger av Norsk 

Journalistlag Studentforening Trondheim

TEKST: Magnus Christoffersen & Atli Bjarnason FOTO: Hanna-Emilie Kværner

Nå samles  skribentene
Endelig har Trondheims journalistspirer noe annet til felles enn klasserommet.

PÅ CarL joHan pub i Olav Tryggvasons 
gate sitter en gruppe unge mennesker. De er 
unge, karrierebevisste og energiske. Disku-

sjonen er entusiastisk og engasjementet høyt. For to 
måneder siden ble studentforeningen ved Norges 
Kreative Fagskole (NKF) dannet. Hver torsdag siden 
da har journalistudentene samlet seg.

VIsjonÆr. Erik Waatland, lederen og grunnleg-
geren av det som har fått navnet Norsk Journalistlag 
Studentforening Trondheim (NJST), stikker seg ut i 
forsamlingen. Med sin kraftige stemme tar han lett 
kontroll over diskusjonen.

Waatland er en mann med visjoner. Om ti år, 
sier han, ønsker han å komme tilbake til studentfo-
reningen og se en levende organisasjon i full sving. 
Visjoner og drømmer forsvinner imidlertid ofte i 
møte med virkeligheten. Waatland er positiv og 
engasjert, men han legger samtidig vekt på de ut-
fordringene som studentforeningen står ovenfor i 
startsfasen. En av de er å gjøre studentforeningen 

bedre kjent i redaksjonene i Trøndelag, samt få mer 
kontakt med fagmiljøene i Midt-Norge. 

– Før var det lite interaksjon mellom studentmil-
jøet og journalistmiljøet. Vi var litt som en PC uten 
internett, sier Waatland.

NJSTs oppgave er ifølge ham å tilby faglig på-
fyll, bidra til godt samhold på skolen, og være en 
vaktbikkje på NKF – altså stille spørsmål ved og 
kritisere kritikkverdige forhold. Ettersom NJST er 
å regne som et lokallag under Norsk Journalistlag 
har medlemmene også tilgang på andre tilbud. De 
kan få informasjon om rettighetene journalister 
har i sitt virke, prisutregning av arbeidet til frilan-
sere, og fri rettshjelp for den som har behov for det 
i ulike konflikter.

VIL Ha De nYe. Det var et styremøte i Norsk 
Journalistlag som ga Waatland inspirasjon til å 
starte lokallaget.

– Møtet var for alle lederne i lokale studentfo-
reningener. Siden vi ikke hadde lagd noen foren-

oppmøtte i lokalet på Carl Johan. Til hvert møte 
inviteres en representant fra fagmiljøet for å holde 
foredrag og svare på det studentene lurer på. Denne 
kvelden er det Greta Dalen som forteller om livet 
som frilansjournalist. Spørsmålsfrekvensen viser 
at studentene er svært interesserte i dette temaet.

Denne entusiasmen har vært gjennomgående 
for de siste torsdagsmøtene, og studentene setter 
pris på de ofte fargerike anekdotene fra de inviterte 
journalistene. Erlend Lånke Solbu fra NRKs Lyd-
verket og Filmpolitiet har fortalt om hvordan det er 
å sitte med en konsertanmeldelse hele natten for så 
å innse at han ikke forstår seg på sjangeren, og hvor 
lett det er å havne i krangel med lesere som ytrer 
uenighet i kommentarfeltene. Tidligere politisk 
redaktør i Fredriksstad Blad, og nå fagmedarbei-
der på Institutt for Journalistikk Gunnar Bodahl-
Johansen har diskutert presseetikk akkompagnert 
av voldsom gestikulering.

Medlem i NJST og journaliststudent Helle 
Øverhaug trekker frem disse besøkene som noe av 
det mest positive med den nyoppstartede forenin-
gen. 

– Det er veldig bra å få høre flinke folk snakke 
om faget. Jeg har ikke jobbet som journalist selv, 
så det er godt å kunne få et innblikk i bransjen og 
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Brev fra 
 kommentarfelten

En ny æra av offentlig debatt er på vei. Dersom du er uenig kan du brenne i helvete.

jeG Har Bestemt meg for å bli en aktiv 
samfunnsdebattant. Jeg har lenge ønsket å disku-

tere de store spørsmålene, tråkke opp nye stier 
innenfor den offentlige debatten og forme vår tids 
filosofiske kulturarv. Derfor har jeg registrert meg som 
bruker på Dagbladet.no sitt kommentarfelt. 
Mitt engasjement har allerede båret intellektuelle 
frukter. Til stor begeistring fra publikum la jeg nylig 

fram mine tanker rundt en 
artikkel som handlet 

om hvorvidt auto-
matvåpen er en 

passende gave 
til blinde barn.
«Disse lands-
svikerne av 

noen sosialister kan brenne i helvete! Dersom disse 
politikerne bare skal prate og prate uten å faktisk 
gjøre noe, kommer hver busstopp i dette landet til å 
bli en moské! Og hva faen er greia med NRK-lisensen? 
Feministhorer, hele gjengen!»
Jeg fikk 1478 «likes». Slik er det på et nettsamfunn 
hvor det er unison enighet om at du er en fordømt 
kommunist dersom du politisk befinner deg til venstre 
for Darth Vader.

KommentarFeLtene har satt standarden 
for hvordan den offentlige debatten kommer til å 
være i fremtiden. Det er på tide at de reaksjonære 
og elitistiske mediene også innretter seg. Den spede 
begynnelsen var innringerne som fikk slippe til de siste 
fem minuttene på debattprogrammer som Tabloid 

og Holmgang. De som tilsynelatende alltid var kose-
lige, middelaldrende damer fra Gjøvik som startet 
innleggene sitt med å si: 
«Jeg er ikke rasist, jeg har selv mange venner som 
har vært på Lanzarote, men det er for galt at folk 
med store neser skal få snyte på skattepengene mine. 
Dessuten hater jeg negre.»

Det er tYDeLIG at det er innringerne som står 
for de faktiske, fornuftige og folkelige meningene, 
mens disse liksomekspertene bare sitter og prater poli-
tisk korrekt svada: «blabla... forskning indikerer at 
det finnes problemer med etnisk rensing... blabla». 
Fra et utenfraperspektiv kan dette nye forumet for 
meningsutveksling være vanskelig å sette seg inn i. For 
eksempel er kommentarfeltet til Dagbladet en beta-
lingstjeneste. Ikke alle fatter at det finnes folk som 
er villige til å betale et månedlig beløp for å fortelle 
Nav at de kan brenne i helvete, og at det er forjævlig 
å betale skatt. For oss som har tid og penger til å sitte 
foran dataen i timesvis midt på dagen er det derimot 
nærmest selvsagt.
Hva så? De som har et problem med det har en 
åpenbar agenda mot ytringsfriheten. De har ikke 
skjønt at ytringsfrihetens mest sentrale verdi er retten 
til å si nøyaktig hva man vil i alle anledninger og på 
alle steder. Dette er fascistene som ikke lot meg dele 
ut mine erotiske kullstifttegninger av Adolf Hitler 
under synagogens minnesmarkering for Holocaust.  
De bryter med alle våre vestlige verdier.
Men fascistene vil tape. Kommentarfeltene er i ferd 
med å vinne den offentlige debatten. Dette er vår 
revolusjon mot diskusjoner som altfor lenge har vært 
preget av refleksjon og kunnskap. Og hva faen er greia 
med NRK-lisensen? 

TEKST: Anders Havdal Tangenes  illustrasjon: Åshild Mikalsen Egelid



Trondheim elektroverksted ønsker å samle det elektroniske musikkmiljøet.
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Bringer beats
TEKST:  Amund Rolfsen  FOTO: Anette Morvik Robberstad

– Vi vil prøve å lokke folk ut av gutterommet, sier 
initiativtaker Tommy Danielsen.

Sammen med Marius Thorvaldsen startet han 
Trondheim elektroverksted som en motpol til de alle-
rede etablerte miljøene innenfor pop, rock, og hip-hop. 
Trønderne som startet prosjektet i 2008 så seg lei av at 
den elektroniske musikken alltid skulle falle mellom to 
stoler. De ønsket å tilrettelegge for at ungdom skulle 
komme sammen for å diskutere, lære om og produ-
sere elektronisk musikk.

– Det å skape et miljø rundt musikken er viktig. Med 
flere impulser kommer også inspirasjon og utvikling, 
sier Marius Thorvaldsen.

Trondheim elektroverksted har et tett samarbeid 
med kulturhuset ISAK og Brukbar/Supa, og har hatt 
stor suksess med dj-kurs og workshops. Med støtte 
og velvilje fra kommunen har de også hatt mulighet 
til å tilby slike arrangement gratis. De trekker fram 
workshoper med Proviant Audio og Mindflow som 
gode eksempler.Videre synes gutta det er synd at 
tilbudet for ungdom under 20 år er så begrenset som 

det er, og at de alltid forsøker å avslutte workshopene 
med konserter.

– Klubben er jo en viktig del av den elektroniske 
musikken. Derfor er det ekstra viktig at vi kan tilby 
ungdom å lytte til og å spille musikk i en klubbsetting. 

De prøver stort sett alltid å trekke inn lokale dj-er 
i tillegg når de arrangerer konserter med litt større 
nasjonale navn som Proviant Audio. Dermed blir de 
også distributører av den lokale musikken. Gutta 
mimrer tilbake til tiden da platebutikken hadde denne 
rollen og formet deres oppdagelser av ny musikk. 

 – Nå har vi ikke de samme naturlige samlings-
punktene. Derfor ønsker vi også å drive en slags 
kuratorvirksomhet, og gjøre folk oppmerksomme på 
mye av det som rører seg i den elektroniske musikken, 
sier Danielsen 

Danielsen mener videre det er viktig å bidra med 
kompetanse og legge rammene godt til rette for 
produksjon av elektronisk musikk.

– Vi bringer håndverket til kunsten. Der har du 
kanskje vår visjon. UD
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Kulturpuls – lest og hørt

«Jeg vantrivdes på universitetet, rett og slett, jeg er en spelemann i livet!»
SForfatter Jon Fosse til Morgenbladet, om hvorfor han gikk lei akademia

Regissør går rundt 
loven med pengegave
Regissør Thomas Østbye har mottatt Kulturdeparte-
mentets menneskerettspris for kortfilm for Imagining 
Emanuel, melder NRK. Filmen handler om papirløse 
Emanuel Agara som til daglig tigger på gata i Oslo. 
Østbye ønsker å gi de 50 000 priskronene til Agara, 
men som papirløs bryter Emanuel Agara norsk lov 
dersom han tjener penger på arbeid. For å omgå 
loven må Østbye derfor sette pengene i et utdan-
nelsesfond for Agara. Til NRK sier regissøren at 
han håper prisen signaliserer en ny politisk kurs fra 
regjeringen.

– Det er gledelig hvis dette betyr at regjeringen 
tar et steg i retning av å rette opp situasjonen de har 
skapt for Emanuel. Hvis det bare er festtalebruk av 
menneskerettigheter blir det absurd. De ureturner-
bare asylsøkerne må bli gitt midlertidig arbeidstil-
latelse.

Agaras identitet er ukjent, men norske myn-
digheter mener han er fra Ghana. Selv påstår han å 
være fra Liberia. Han har blitt tvangssendt til Ghana 
to ganger, men blitt sendt tilbake med merkelappen 
«ikke ghaneser». 

Mormonmusikal blir film
South Park-skaperne Trey Parker og Matt Stone bek-
refter overfor Entertainment Weekly at musikalen 
deres, The Book of Mormon, vil bli filmatisert. Den 
satiriske musikalen, om et par mormonere på mis-
jonæroppdrag i Uganda, har vært en enorm suksess 
på Broadway og vunnet en rekke Tony-priser. Neste 
sommer står en USA-turné for tur. 

– Forhåpentligvis vil den få en lang turné, så 
vi kan gjøre filmen på noen år, sier Trey Parker til 
Entertainment Weekly. 

Valen-video 
får kritiker slakt
Komiker og musiker Kristian Valens musikkvideo til 
låten «Letting Go» slaktes av Lydverket-programleder 
Asbjørn Slettemark og VGs musikkanmelder Stein Østbø.

– Dette må være den drøyeste klisjéstablingen jeg har 
sett i en norsk musikkvideo noensinne, uttaler Østbø 
til VG Nett, og kaller videoen musikkvideoenes svar på 
Aune Sands kultkalkun Dis.

Slettemark er enig, og sier at den eneste klisjèen han 
savner er Valen som svømmer med delfiner.

Valen selv er ikke så opptatt av hva kritikerne mener.
– Jeg vet at denne musikkvideoen ikke er politisk kor-

rekt blant kredfolkene i Norge og at de såkalte kredjourn-
alistene ikke vil like dette, sier han i et intervju publisert i 
forbindelse med videoen.

Til VG Nett uttaler han også at han var 
usikker på hvordan videoen ville slå an i 
Norge, fordi den er «veldig 
amerikansk».

Musikkvideoens regissør 
Reinert «Ray Kay» Olsen 
avviser også kritikken 
i en Twitter-melding.

27,3
...år er gjennomsnittsalderen på de 

besøkende på Familien, ifølge innehaveren 
Sveinung Sundli, som selv er 32 år.

Plikten kaller
Førsteperson-skytespillet Call of Duty: Modern Warfare 3 
nærmer seg lansering, og skaper allerede kontroverser. I 
klipp fra spillet, som har lekket til spillnettstedet Kotaku, 
utspiller en scene seg hvor en familie, deriblant en liten 
jente, blir sprengt i filler. Dette har vekket flere kritiske 
røster på nettet, hvorav mange trekker paralleller til 
en svært kontroversiell sekvens fra det forrige spillet i 
Modern Warfare-serien. Et oppdrag i dette spillet skildrer 
en terrorgruppe som dreper uskyldige mennesker på en 
flyplass, og spilleren kan selv ta del i massakren. Spillet 
ble bannlyst i Russland, mens det i andre land ble modi-
fisert så spillnivået ikke lot seg fullføre dersom spilleren 
drepte sivile. 

MIN ANBEFALING

Skuespiller
Trond-Ove Skrødal

Hva er ditt kulturelle bidrag til 
Trondheim?
Jeg jobber som skuespiller ved 
Trøndaleg Teater, og er snart 
premiereklar med Et juleeven-
tyr av Charles Dickens; det blir 
forhåpentligvis en morsom, litt 
skummel og rørende forestilling 
for hele familien.

Hvordan kan Trondheim 
forbedres som kulturby?
Jeg synes ikke Trondheim er så 
verst som kulturby. Det er viktig 
å støtte opp om, og videreutvikle 
det vi har, både innenfor frivillig 
og profesjonell kulturvirksomhet, 
og at kunstnere i alle sjangre får 
mulighet til å etablere seg her og 
få støtte til å faktisk kunne leve av 
kunsten sin!

Hvis du hadde en million kroner 
å gi til et kulturelt formål, hva 
ville du brukt det på?
En million er mye penger, og 
samtidig bare en dråpe i havet. 
Det finnes mange gode prosjekter 
som hadde fortjent å få penger. 
Siden de etablerte instutisjonene 
får en ganske stor del av kaka, 
ville jeg nok gitt til de som ikke 
er inne på budsjettene eller ulike 
støtteordninger.

Anbefal tre kulturopplevelser, 
sjanger velger du fritt.
– Se en god teaterforestilling! De 
gangene det klaffer mellom sal og 
scene kan det bli magisk.
– Vær turist i egen by! Oppdag 
byen din på nytt.
– Kort sagt: Kom deg opp av 
godstolen 

Av: Ingrid Anna Teigen
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(Illustrasjon: Nina Eide Martinsen)

Nerseth nærmest reserverer seg mot å bli bedømt 
i noen kunstnerisk sammenheng. Hvordan skal vi 
begynne å bedømme arkitektur som kunstverk når 
arkitektene tydeligvis ikke ønsker det selv?

Man får ikke noen skikkelig kunstneriske 
vurderinger av arkitekturen før man slutter å se 
på byggverk som utelukkende en forbruksvare. 
Mange andre kunststiler har ikke samme bruks-
verdi, og folk flest har derfor lært seg å forholde 
seg til de som kunst. Om det er klassisk musikk eller 
listepop, tenker alle på musikk som en kunstform. 

Arkitekturen har derimot en praktisk betydning som 
gjør det vanskeligere å se de kunstneriske aspektene 
i byggverk. Vi sitter, går og står i dem, men setter 
sjelden pris på byggverkene som kunstverk. 

Norske medier har benyttet ulike innfallsvinkler 
for å gjøre arkitekturen mer tilgjengelig og mulig å 
bedømme utfra kunstneriske premisser. For eksempel 

har Dagens Næringslivs lørdagsmagasin D2 klart å 
skape en behagelig tilnærming med forståelige ord 
uten at innholdet virker banalt. Dette skaper en mer 
åpen og lett forståelse av arkitekturen.

Man må likevel være forsiktig, og ikke gå for 
langt i «folkeliggjøringen» av arkitekturen. For 
eksempel har utviklingsleder ved arkitektfirmaet 
Infill, Bjørnar Johnsens, vært med på å trille terning 
for å bedømme bygninger i Oslo. Dette for å skape 
debatt rundt arkitekturen, men er tabloidiseringen 
av bygninger ved hjelp av terningkast det lureste 
arkitekturmiljøet kan gjøre? Å engasjere den norske 
befolkningen i diskusjonen er vel og bra, men man 
må passe seg for å ikke få en debatt blottet for faglig 
tyngde. Det er her arkitektene må ta ansvar. 

Brochmann kritiserer dagens arkitekter for å 
være for relativistiske, og si at en bygning aldri er 
stygg, men bare mindre god. I motsetning til andre 
kunstretninger må arkitekturen også ta høyde for 
menneskene som skal benytte seg av verkene. Blir 
det for vanskelig for arkitektene å tegne bygninger 
med god estetisk verdi kombinert med de rammene 
som må overholdes? Arkitekturen befinner seg i et 
særegent grenseland mellom bruksverdi og kunst. 
Kanskje er det nettopp derfor arkitektene sniker seg 
vekk fra debatten.

Den 25. oktober uttalte arkitekt Gaute Brochmann 
til Klassekampen at norske arkitekter ikke tør å 
snakke oppriktig om at det bygges stygge hus i Norge. 
At det blir ytret krass kritikk i det norske arkitekt-
miljøet er uvant. Kanskje skyldes dette mangelen 
på en kultur for å bedømme arkitekturen på lik 
linje med andre kunstformer? Folk flest har heller 
ikke et fungerende begrepsapparat for å forstå det 
arkitektene formidler om egen kunst, og når arkitek-
tene ikke bedømmer sitt eget fagfelt på en forståelig 
måte, blir all arkitektur unndratt et kritisk søkelys.

Eksempelvis fikk Hamsunsenteret på Hamarøy 
i år en av de høyeste utmerkelsene innenfor arki-
tektur i Norge, Statens byggeskikkpris. Samtidig 
ble den kåret til den fjerde styggeste bygningen i 
Norge av NRKs folkeavstemning. President Kirsti 
Nertseth i Norske arkitekters landsforbund forklarte 
dette med at «Arkitekturen ikke handler om stygt og 
pent. Arkitekturen løser oppgaver». Det virker som 

Stiller på sidelinjen
Arkitektur stiller seg på sidelinjen av kunstbegrepet, der feige fagfolk nekter å bedømme sitt eget felt.

Når arkitektene ikke 
bedømmer sitt eget fagfelt på en 
forståelig måte, blir all arkitektur 

unndratt et kritisk søkelys.

Torunn Otnes 
Kulturjournalist

KOMMENTAR
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(Illustrasjonsfoto:Atli Bjarnason)
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Ingrid Anna 
Teigen
Kulturjournalist

I motsetning til de fleste andre 
nyutdannede har ikke kunstner-
studenter noen stilling de kan gå 
inn i etter å ha fullført en bachelor 
eller master. For å ha mulighet 
til å etablere seg og skape nye 
kunstprosjekter, er de avhengige 
av en uavhengig støtteordning, 
som gir mulighet for kreativ utfol-
delse. Det var også tanken med 
etableringsstipendet.

Kulturdepartementet har, sann-
synligvis i god tro, valgt å utforme 
et høringsforslag som vil avskaffe 
en ordning som er grunnleg-
gende urettferdig. En ordning der 
studenter fra andre kunstaka-
demi enn de i de store byene er 
ekskludert.

Det forundelige er at depar-
tementet har valgt å ersatte 
ordningen, med et nytt dysfunk-
sjonelt system. I stedet for å gi 
penger til unge kunstnere rett 
etter utdanningsslutt, vil stipendet 
nå først bli utbetalt nesten et år 
etter at studenten har avsluttet 
graden sin. Man trenger ikke være 
rakettforsker (eller kulturminister) 
for å forstå at det vil være fryk-
telig demotiverende å skulle vente 
et år før man i det hele tatt kan 
begynne å tenke på å etablere 
seg selvstendig. Dermed har 
den opprinnelige hensikten med 
stipendet forsvunnet, svinnet til 
andre yrker vil være uunngåelig, og 
terskelen for å gå tilbake til kunst-
neryrket enda høyere.

I levekårsundersøkelsen til 
Telemarksforskning fra 2008 kom 
billedkunstnere desidert dårligst ut. 
Kunststudenter mottar pr i dag 70 
prosent av de eksisterende etable-
ringsmidlene. Med økt konkurranse 
fra studenter som har utdannet 
seg i utlandet og i Tromsø vil det 
bli mange om beinet, og det vil 
garantert bli vanskeligere å starte 
opp som fri billedkunstner.

Unge kunstneres samfunn (UKS) 
har uttalt at kulturdepartementet 
med denne ordningen gir den 
enkelte student «mindre penger 
og større uforutsigbarhet». Det 
er etter min mening ikke urimelig 
å kreve at kunstnerstudenter 
skal være ansvarlige for sin egen 
økonomiske sikkerhet, og søke 
om stipend etter fullført utdan-
ning. Risikoen er at dette fører med 
seg en usunn konkurransekultur, 
med et smalere og mer tilspisset 
kunstfelt. 

KOMMENTAR
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Strid om stipendordning for kunstnere

AvhEngig Av STøTTE: For skulptør Tore Reisch  var etableringsstipendet en veldig viktig del av oppstartsfasen. – Kanskje blir man kanskje nødt til å finne seg en annen jobb i stedet for å virke som kunstner.

speile de reelle utgiftene kunstnerne 
har til arbeidsplass, verktøy og 
materialer til kunstproduksjon.

– Å arbeide med billedkunst har 
alltid vært en kamp for å få mulighet 
til å arbeide selvstendig på atelier, 
sier hun. 

Trygghet i stipend
Skulptør Tore Reisch gikk ut fra 
Kunstakademiet i Trondheim i vår, 
og har allerede etablert seg med eget 
atelier i Lademoen Kunstverksteder. 
Han forteller at stipendet han 
automatisk mottok  etter endt 
utdanning var veldig viktig for ham.

– Det var det som gjorde at jeg 
raskt kunne ordne meg et atelier, sier 
Reisch.

Han mener at den største faren 
ved en søknadsbasert ordning er at 
søknadsprosessen kan bli for lang.

– Hvis man må vente lenge blir 
man kanskje nødt til å finne seg en 
annen jobb i stedet for å virke som 
kunstner, sier han.

Han mener det er viktig at terskelen 
for å få stipend ikke blir for høy.

– Du sliter hvis du ikke får stipend, 
sier han. 

En søknadsbasert ordning vil føre 
til økt konkurranse om midlene.

– Det blir en usikkerhet, sier 
førsteårsstudent Hermann Grøndahl 
ved Kunstakademiet i Trondheim.

Han mener at stipendet er viktig 
når man som nyutdannet skal etablere 
seg som kunstner.

– Det er kostbart når man ikke 
lenger har tilgang på utstyr gjennom 
skolen. Uten stipend kan det jo bli 
vanskelig å etablere seg, i alle fall like 
fort, mener han. 

Styrker bevilgningen
Et av hovedargumentene for å avskaffe 
den gamle ordningen er at det bare er 
de største kunstutdanningene som er 
kvalifisert for stipend. 

I ni år har det eksistert en ordning 
der nyutdannede kunstnere fra en 
rekke utdanningsinstitusjoner har 
mottatt et etableringsstipend uten å 
søke. Nå har Kulturdepartementet 
foreslått å endre denne ordningen med 
kunstnerstipend basert på gjennomført 
kunstutdanning til en ny ordning der 
nyutdannede kunstnere må søke om et 
diversestipend eller et seksmåneders 
skattepliktig arbeidsstipend. Forslaget 
fra Kulturdepartementet er nå ute 
på høring, der høringsfristen er satt 
til desember i år. En ny ordning vil 
eventuelt tre i kraft fra 1. januar 2015.

Savner en sum som monner
Billedkunstnernes fagorganisasjon, 
Norske Billedkunstnere (NBK), ser 
langt fra positivt på den nye ordningen.

– Vi mener Kulturdepartementet 
heller burde beholde ordningen slik 
den er, sier styreleder Hilde Rognskog 
i NBK.

Hun ser på endringsforslaget 
som en ansvarsfraskrivelse fra 
Kulturdepartementets side.

– Vi mener at det er en selvfølge 
at du skal etablere deg i ditt 
valgte yrke når du er ferdig med 
en utdanning. Departementet 
fraskriver seg derfor ansvaret for 
den utdanningspraksisen de vitterlig 
fordrer i sin egen kunstnerpolitikk. 
Dette vitner om manglende tillit 
til, og mistenkeliggjøring av, en hel 
yrkesgruppe, sier hun.

Hun kaller den varslede 
omleggingen unødvendig og uheldig. 

Rognskog mener dette handler 
om billedkunsternes økonomiske 
handlingsrom, og at stipendet må 

En rekke mindre 
utdanningsinstitusjoner, blant annet 
Kunstakademiet i Tromsø, har 
falt utenfor. Det samme gjelder 
kunstutdanninger i utlandet. 

– Det har vært mange problemer 
med den gamle ordningen, sier 
seniorrådgiver Inger Lise Kurseth i 
Kulturdepartementet. 

I høringsbrevet fra Kultur-
departementet påpekes det at 
mange flere enn de som innbefattes 
av den gamle stipendordningen 
har problemer med overgangen til 

yrkeslivet. Forskriften de nå kommer 
med baserer seg dermed på søknad fra 
aktuelle kandidater. Kurseth påpeker 
at selv om ordningen snevres inn 
gjennom søknadsfiltrering, styrkes 
bevilgningen. 

– Dette blir en mer målrettet 
stipendordning mot dem som går inn 
i yrket, sier hun.

Bør beholde ordningen
NBK-leder Hilde Rognskog poengterer 
svakheter ved høringsforslaget.

– Studentene søker etter endt 

Kulturdepartementet vil gjøre kunstnerstipend for 
nyutdannede søknadsbasert. Kunstmiljøet frykter 
at den nye ordningen vil gjøre det vanskeligere for 
nyutdannede kunstnere å etablere seg.

TeKST:  Marte ingebrigtsen
 maring@underdusken.no
FOTO:  Mads Oftedal Schwencke

STØTTEORDNING

Ordningen med stipend basert på gjennomført kunstutdanning ble 
opprettet i 2002. 

Bare uteksaminerte studenter fra de største kunstinstitusjonene 
har da krav på stipend. Dette ekskluderer blant annet studenter fra 
Kunstakademiet i Tromsø og studenter utdannet i utlandet.

Et forslag, som er ute på høring til 20. desember 2011, innebærer å 
avskaffe denne ordningen til fordel for en søknadsbasert ordning.

En søknadsbasert ordning vil føre til større konkurranse mellom 
kunststudenter.

Støtteordning for kunstnere

FAKTA OM:K

Dette vitner om 
manglende tillit til, og 

mistenkeliggjøring av, en 
hel yrkesgruppe.

Hilde Rognskog
Styreleder i Norske Billedkunstnere

utdanning, men må vente med 
etablering et helt år, sier hun.

Med søknadsfrist 15. oktober hvert 
år, og tildeling i mars eller april, blir 
det omtrent seks måneder lengre 
ventetid sammenliknet med det gamle 
ordningen.

– Dette er et stort problem som må 
løses. Departementet prøver å løse 
ett problem, men skaffer seg mange 
flere, med økt byråkratisering og 
dårligere vilkår for billedkunstnere 
som resultat, sier Rognskog. UD

Uten stipend kan 
det jo bli vanskelig  
å etablere seg, i alle 

fall like fort.
Hermann Grøndahl

Førsteårsstudent ved KiT



www.underdusken.no
43

Oppskriften på suksess
Rekordmange artister 
ønsker å delta på 
Trondheim Calling. 
Oppvarmingen starter 
allerede i november. 

oslobaserte How Is Annie Records 
labelkveld på Brukbar torsdag 19. 
november. 

Arrangørene håper de kan vise 
frem det som rører seg i byen. 

– Det er mye som skjer på 
musikkscenen i Trondheim og artister 
som har fått nasjonal oppmerksomhet. 
Vi i bransjen er jo klar over dette, men 
vi vil vise resten av byen hvor mye som 
faktisk skjer, sier Ola Schiefloe i Kakao 
Musikk. 

Hvert label stiller med to artister 
hver, bortsett fra Riot Factory som 
stiller med dj-set. 

På plakaten står artistene Youth 
Pictures of Florence Henderson, 
These Cars Are Ghosts, Synne Sanden, 
Flashback Caruso, Disko Slam og 
MIO.

– Det er store sjanser for at noen 
av disse også vil opptre på selve 
Trondheim Calling, opplyser Aspén. 
UD

Fristen for å sende inn demoer til 
Trondheim Calling Live gikk ut tirsdag 
1. november. 

– Jeg fikk bakoversveis da jeg så hvor 
mange søkere det var. Vi har ikke fått 
gått gjennom halvparten ennå, sier Leiv 
Aspén i Trondheim Calling. 

Sammenlignet med fjorårets 150 
søkere mottok de hele 200 demoer til 
bransjetreffet, som finner sted på byens 
scener den siste helga i januar. 

Selv om de har fått rekordmange 
søkere tror ikke Aspén de vil utvide 
med flere dager. 

– Ifjor var det fullt hus og utsolgt 
begge dagene. Vi velger heller å fokusere 
på kvaliteten av arrangementet enn å 
ekspandere med det første, sier han.

Ser resultater
Trondheim Calling har siden 
oppstarten i 2009 hatt som hovedmål 
å styrke midtnorsk musikkeksport.

– Den trønderske scenen preger det 
nasjonale musikkbildet i mye større 
grad enn tidligere, sier han. 

Aspén påpeker at Trondheim 
Calling bare har fungert som en 
formidlingkanal for, og et bindeledd 
mellom, ulike aktører. Han tror likevel 
bransjetreffet har vært stimulerende for 
musikkmiljøet.

– Farten på det som har skjedd bare 

det siste året er helt utrolig, sier Aspén. 
Som eksempler trekker han frem 

artister som 22, Your Headlights Are 
On og Sigurd Julius.

– Musikkbransjen har rettet blikket 
mot Trondheim, sier han. 

Varmer opp tidlig
Som oppvarming til Trondheim 
Calling arrangerer byens uavhengige 
plateselskaper Dayladore Collective, 
Riot Factory og Kakao, samt 

BiLDETEKST: Bildetekst lorem ipsum dolor sit amet.

TeKST:  hilde ørbo
 hildeorbo@underdusken.no
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Den gode historie
Hva er egentlig en gode historie? Menneskene bak 
Trondheim Dokumentarfestival lover å gi deg svarene. 
For i år i hvert fall.

hvordan en punker fra et tulleparti ble 
ordfører på Island.

– Vi har også vært så heldige å få to av 
verdens mest anerkjente fotojournalister 
til festivalen, forteller Nygård.

Amerikanske Christopher Morris var 
en av ildsjelene som var med på å starte 
fotobyrået Seven. Han har hatt et unikt 
innpass i Det hvite hus, og nå kommer 
han til Norge for å vise eksklusive bilder 
fra sin nye bok om Obamas USA. Paolo 
Pellegrin er fotograf fra det kjente 
fotobyrået Magnum og skal vise frem 
bilder fra sin lange karriere. Flere unge 
filmskapere får muligheten til å vise 
filmene sine på festivalen.

– Det som er nytt for i år er at det 
blir to rene filmkvelder på Cinemateket 
på Nova, og en egen bokdag på Folke-
biblioteket. Det skal også arrangeres en 
workshop i forbindelse med festivalen, 
forteller styremedlem Dag Stian Husby.

Workshopen arrangeres av fotobyrået 

– Festivalen er unik i Norge på den 
måten at vi legger vekt på at det skal 
møtes både helt ferske, erfarne og 
kjente dokumentarskapere. Vi synes 
det er bra med en fin blanding, sier 
festivalleder Kim Nygård.

Sammen med Cinematek-leder 
Svein Inge Sæther har han stiftet 
en festival der historier produsert 
i dokumentarform skal stå i fokus. 
Resultatet av deres entusiasme ble 
Trondheim Dokumentarfestival. 

Den arrangeres for tredje år på rad 
mellom 22. og 26. november, og 
både litteratur, foto, film, musikk 
og radiodokumentarer er å finne på 
programmet.

Celebert besøk
– Det blir også holdt en spennende 
debatt mellom tre journalister som på 
hver sin måte har fulgt det som har 
blitt kalt den arabiske våren, og har 
hver sin historie fra sin tid i Egypt og 
Libya, forteller Nygård.

Det er mye for enhver smak på årets 
program. Du kan blant annet få vite 
mer om hva som skjer på innsiden av 
The New York Times, se eksklusive 
klipp av en ekte eksorsist, og lære om 

ÅPnEr PÅ nyTT: Daglig leder Sylvia Helle vil trekke kunstnere og kulturfolk til Teaterbaren.

TeKST:  Lisa Enes
 lisen@underdusken.no

FESTIVAL
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Et selektivt selskap
Nå gjenåpnes kafeen 
på Avant Garden med 
håp om å trekke de rette 
kundene.

– Kafeen skal rette seg mot kunst- og 
teaterinteresserte. Et samlingspunkt 
mellom kulturinstitusjoner som 
Kunstakademiet, Olavshallen og Nova. 
Vi kommer til å servere vin, cava og lett 
mat. Det er cava kunstnerne vil ha, er 
det ikke, spør ny daglig leder Sylvia 
Helle ved Teaterbaren.

I nesten to år har Avant Garden 
drevet kafeen selv. Den gang var 
kafeen kun åpen i forbindelse med 
forestillinger. Nå skal den holdes åpen 
hver dag fra klokken 11 til 24. Selv om 
Sylvia Helle har overtatt driften, er det 
viktig for Avant Garden at kafeen og 
teaterhuset står i stil til hverandre.

– Avant Garden er kjempeopptatt av 
hvem som driver og hvordan det drives. 
Så jeg har ikke frie tøyler, men tøyer 
det kanskje litt. 

Opptatt av klientellet
Helle er klar på hvilke besøkende hun 
ønsker at kafeen skal tiltrekke seg.

– Kunstnere og kulturfolk ønsker 
seg billig øl. Jeg mener likevel at vi må 
tenke på profilen vår, og om vi setter 
prisene for lavt kan vi risikere å trekke 

folk som vi primært ikke vil ha her. 
Det blir ingen studentrabatt, sier Sylvia 
Helle.

Per Ananiassen er kunstnerisk 
og daglig leder i Teaterhuset Avant 
Garden.

– Det må være en balanse mellom 
publikums kjøpekraft og hva som er 
hensiktsmessig for driften, sier han.

Han presiserer at det finnes en 
avtale mellom Sylvia Helle og Avant 
Garden om driften av kafeen. Denne 
ligger i overdragelseskontrakten.

– Man må tenke på hva man 
signaliserer med det man selger. Det 
er ikke alltid det billigste er det beste. 

De som ønsker et størst mulig forbruk 
for minst mulig penger er gjerne 
personer som er rusavhengige. Da er 
ikke dette rett sted. Det viktigste for oss 
er at prisene i kafeen går publikum og 
kunstnerne litt i møte, sier Ananiassen.

Åpningsfest
Den 24. november er det åpningsfest, 
der film-, musikk- og teatermiljøet er 
invitert. Sylvia Helle ønsker ikke å røpe 
noe om underholdningen denne dagen, 
men lover kulturelle innslag på jevnlig 
basis fremover, og har allerede spikret 
deler av programmet.

– Det blir små konserter. Ingen 

store, det har vi ikke plass til. Vi 
kommer aldri til å ta inngangspenger, 
og vi vil ikke bruke mye krefter på å 
annonsere konsertene, de begynner 
plutselig. Visuell kunst blir vanskelig, 
da vi ikke har nok veggplass, sier hun.

Avant Garden-sjef Per Ananiassen 
ser utelukkende positive sider ved at de 
nå slipper å drifte kafeen selv.

– Dette kommer vårt publikum 
til gode. Det blir åpent hele tiden, 
og kafeen kan være en møteplass for 
kunstnere og kunstinteresserte. For 
vår del får vi frigitt ressurser og kan 
holde på med det vi er gode på: drive 
teater. UD

TeKST:  Asgeir hovdelien Midthaug
 amidthaug@underdusken.no
FOTO:  Juliana Martinsen
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Bombay Flying Club, som setter igang 
20 fotografer som på under en uke skal 
samles for å lage korte fortellinger fra 
Trondheim.

Festival for studenter
– Det er absolutt studierelevant å dra 
på festivalen. Både tematisk sett og for 
den rene underholdningens skyld. 
Det er jo et must for alle som studerer 
estetiske fag, og berører en lang rekke 
samfunnsvitenskapelige områder, 
forteller Nygård.

Det er på Dokkhuset de produserende 
kan love mest festivalsteming. Her får 
både entusiaster, amatører, kjente og 
erfarne gjester mingle og diskutere den 
gode historie.

– Av de arrangementene som tilbys 
for studenter utenfor Samfundet 
er Trondheim Dokumentarfestival 
virkelig et som utmerker seg, mener 
Husby. UD          

Har du Acne? Kviser? Uren hud?
Unikt tilbud! Konsultasjon til lege og sykepleier som 
skreddersyr behandling til dine behov: kun kr 490,-
Kort ventetid, ring oss nå og du kommer raskt inn.
Timebestilling: 73 80 76 13

Rikke Bræin
Sykepleier

Tom Holthe
Lege

H2 Klinikken Thomas Angells gate 5 (2. etg) • Tlf 73 80 76 13 • www.h2.no

Moderne medisinsk hudbehandling • Høy kvalitet • Tett oppfølging

KLINIKKEN

viL iKKE UTviDE: Leiv Aspén vil fokusere på kvalitet når de velger artister til neste Trondheim Calling Live.  (Arkivfoto)
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Ein smak av kultur
Under Dusken har tatt temperaturen på byens kulturkafeer.

ni Muser
• Kafeen Ni Muser ligg rett i nærleiken av 
Nidarosdomen. Det er ein roleg, sofistikert og kosleg 
kafè som ofte får besøk av både kulturinteresserte 
studentar, eldre menneskje og kunstnarar.

• Når det gjeld kulturtilbod, kan ein få oppleve både 
kunst og musikk under eit kafebesøk på Ni Muser. For i tillegg 
til å ha eit galleri på loftet, vert det også arrangert konsertar 
i lokalet, og desse har alltid gratis inngang. I kafélokalet er 
det også utstillingar med lokale kunstverk, og desse vert bytta 
ut ein gong i månaden.

• På menyen er det eit stort utval med ferske brødvarer 
og kaker, og ein kan også kjøpe matrettar som salatar, ciabatta 

og nachos. Kafeen som har ei roleg og sofistikert atmosfære, 
kan skryte på seg å vere ein av dei som serverar byens billigaste 

øl, for på Ni Muser får ein ei øl for 49 kroner, uavhengig av om 
ein er student eller ei. UD

ila Brainnstasjon 
• Rett ved Ilaparken ligg kafeen Ila Brainnstasjon. 
Den vert driven av åtte personar, og alt som blir 
gjort er på dugnad. Lokalet er lite, noko som gjer 
det intimt og koseleg. 

• Kafeen er open frå torsdag til søndag, og kvar dag blir 
det arrangert ymse kulturtilbod. Her kan ein oppleve alt frå 
foredrag, teater og konsertar for både barn og vaksne, og det 
er alltid gratis inngang. Noko av det som skil Ila Brainnstasjon 
frå andre kulturkafear, er at dei har ei stor bokhylle, som er full 
av gratis bøker som ein kan ta med seg heim, noko som er svært 
greitt for dei som lev med eit stramt studentbudsjett. 

• Med eit breitt kulturtilbod er det også store variasjonar i 
kven som tek turen innom Ila Brainnstasjon. Alt frå barnefamilier 
til alle moglege typar studentar er faste kundar på den koselege og 
intime kafeen.

• På Brainnstasjonen kan dei tilby eit stort utval kaffe og øl, og ein 
kan også kjøpe heimelaga suppe og brød. Dei kan også skryte av å selje 
mest nysteikte vafflar i heile Trondheim, noko som ikkje er rart sidan prisen 
er 20 kroner per stykk. 

    ramp
• I det elles tvilsame området Svartlamoen ligg pub og spise-

riet Ramp. Det er åtte år sidan det opna, og har no blitt eit 
samlepunkt for innbyggarane i området, noko som betyr at 

flesteparten av gjestane er stamkundar. 
• Til tross for at fleirtalet av gjestane er ein gjeng med raddisar, er 

dei eigentleg ikkje så skumle som dei ser ut som, og det er også ein del 
modige studentar som tek turen innom det trivelige spiseriet.

• I tillegg til hyggeleg atmostfære og god mat, har Ramp også ei 
flott kulturscene der det blir spelt både konsertar og teater. Kulturscena 
er ofte i bruk, og tidligare har det også blitt arrangert «poesislam», 
og «open mic». I november vert det konsert med Valentourretes.

• Om ein ynskjer å slappe av og nyte ei behageleg og uhøgtideleg 
atmostfære, er altså Ramp plassen å besøke. Her kan ein finne ein 
meny utanom det vanlege, med mange spennande matrettar. Delar 
av menyen er sesongbasert, og dei fleste råvarene er både økologiske 

og kortreiste.

Cafe Løkka
• Det er berre halvtanna år sidan Café Løkka vart opna 

på Solsiden, og den har allereie blitt ein populær kafé som 
dei fleste «trendhipsterane» med retrobriller og rutete 
skjorter er stor fan av. 

• Sett vekk frå ei behagelig atmosfære og variert meny, er 
konsertarrangamenta som Løkka kan tilby, grunn nok til å ta 
turen innom. «På ein torsdag» er eit konsept der platesleskapet 
Kakao arrangerar gratiskonsertar med både kjente og mindre 
kjente artistar annakvar torsdag. Desse konsertane er gratis, og 
dei kan nytast saman med ein varm kopp kakao med krem.

• Med heile 250 sitteplassar ute, er Løkka ein av kafeane med 
størst uteserveringstilbod i Trondheim under sommarsesongen. 
Om ein ynskjer eit kafébesøk som kan tilby noko anna enn det 
ein kan finne på den elles populære «solsiderekka», der det er eit 

flust av kjedekafear, er Løkka plassen for deg.
• Med høge barkrakkar, mørke veggar og gammaldagse lamper, 

er det tydleg at innreiinga er retroinspirert, noko menyen også bær 
preg av. Heimelaga milkshakes i ymse variantar, og eit stort utval av 

hamburgarar er noko av det kokken kan friste med. 

Antikvariatet
• Midt på det populære Bakklandet ligg kafé og 
bokbaren Antikvariatet. Her heng alt frå globetrotter 
til hippiar, eldre og småalkoholiserte lokalinnbyggarar. 

•  Antikvariatet har både ein musikkafe og ein bokbar, og 
dei kan by på  konsertar av ulike sjangerar som jazz, folkemu-
sikk og indiepop. I bokbaren blir det arrangert forskjellege forum 
og foredrag, og her kan ein også sitte å slappe av med ei bok.

• Med eit stort utval ølvariantar og ein meny full av matrettar 
laga av lokal og kortreist mat, som til dømes trøndertapas og 
supper, har den orginale kafeen blitt ein trivelig og populær møte-
plass for alle.

TEKST: Sofie Sætre sofis@underdusken.no  FOTO: Helene Mariussen
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Mimir Kristjansson hoppet av studiene etter ett halvt år. 
Det hindrer ham ikke i å drite ut maktmennesker offentlig.

TEKST: Kristoffer Svendsen  FOTO: eirik Indergaard

de få menneneskene i Norge som ikke 
kommer til å studere innen min krets.

Unge engasjerte
I en alder av 16 år ble Mimir valgt til 
leder for AUF i Stavanger. Med årene 
beveget han seg lengre mot venstre 
og endte etterhvert opp som leder for 
Rød Ungdom. Det som tente enga-
sjementet var, som for mange andre, 
krigen i Afghanistan. Han mener at 
universitetene har lange tradisjoner 
med å påvirke de politiske tradisjonene i 
Norge, og at flere studenter burde enga-
sjere seg politisk.

– Vi må huske at studentene har en 
særegen plass i historien som en driv-
kraft på venstre og høyresida for å 
utvikle og bygge opp politiske partier i 
Norge, men jeg tror nok mange hadde 
tjent på å slippe seg litt mer løs.

Å slippe seg mer løs
Etter bokutgivelsen har Mimir høstet 
kritikk fra flere hold. Det er derimot 
ikke første gang raddisen er i hardt 
vær. Den unge mannen har vært på 

barrikadene før. Han kom seg en gang 
inn i våpenlageret til en Nato-base 
utenfor barndomsbyen Stavanger.

– Vi laget et gateteater hvor vi hadde 
kledd oss ut som vakter og laget falsk 
id for å simulere en våpeninspeksjon 
utenfor marinebasen, og vaktene var 
så dumme at de slapp oss inn i fjellet. 

Demonstrantene ble senere 
stoppet av vaktene, som hadde ringt 
Forsvarsdepartementet for å dobbelt-
sjekke om en våpeninspeksjon var 
planlagt. 

– Vi var livredde, siden det gikk så 
langt. Vi trodde dette skulle være en 
spøk, og det var jo litt artig, sant? Men 
vi var utrolig glade når politiet kom og 
hentet oss. Vi trodde vi skulle bli skutt 
på stedet. 

Politikk og fotball
Mimir har valgt en litt annen retning i 
livet enn de fleste andre på hans alder. 
Men jobb er én ting, fritid en annen. 
Mimir er, som mannfolk flest, glad i 
fotball. 

– Jeg ser mye fotball, alt for mye. 

Jeg skulle gjerne spilt mer, men det 
blir gradvis mer og mer at jeg ser på 
fra sofaen.

I tillegg driver Mimir med stand-
up. Han nevner det sånn inn mellom 
de andre fritidssyslene. Et emne han 
tilsynelatende karakteriserer som like 
hverdagslig som å være på lan og se på 
Premier League fotball.
– Favorittlaget mitt er Chelsea, og 
det er jo litt uheldig for meg som er 
på venstresida, men du skifter ikke 
fotballag bare på grunn av politisk 
overbevisning. UD

– Unnskyld at jeg er litt opptatt. Jeg 
har nettopp blitt kalt antisemitt av 
Aftenposten på grunn av en litt uheldig 
twittermelding. Jeg må bare rydde opp 
i dette først.

Mimir Kristjansson skrev nylig 
boka De superrike, en liten pamflett 
om sytekultur blant landets rikeste 
menn. Som en respons på Aftenpostens 
negative omtale av boka skrev Mimir 
Twittermeldingen: «Håper @knutola-
vamas suger negerkuk i helvete som 
den jødefitta han er #reprise», til 
Aftenpostens debattredaktør Knut Olav 
Aamaas. Han sitter bak datamaskinen 
med mobiltelefonen klemt mellom 
skulder og venstre kinn, snakker raskt 
på stavangerdialekt, og skriver febrilsk 
for å prøve å rette opp inntrykket. 

Etter knappe ti år med politisk 
arbeid på venstresiden, er Mimir blitt 
politisk journalist i Klassekampen, og 
nå forfatter. Siddisen er imidlertid en 
av de få stemmene i det offentlige rom 
uten en universitetsgrad.

– Jeg gikk et halvår på Blindern, så 
begynte jeg å jobbe. Jeg er kanskje en av 

Halvstudert klassekjemper

UFAgLærT: Forfatter og journalist Mimir Kristjansson har vært ute en vinternatt. Blant annet for å bryte seg inn på en Nato-base som politisk engasjert ungdom.  

Alder: 25 år

yrke: Journalist

Aktuell med: Boka De   
            Superrike

Mimir Kristjansson

INTERNASJONAL  
TRAINEE I STATKRAFT
Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi, og tilbyr  
utfordrende arbeidsoppgaver i et innovativt og internasjonalt 
miljø med høy etisk standard. Vi ansetter nå trainee’er innenfor 
energimarkedsanalyse, energioptimalisering og produksjons-
planlegging, vindkraft, innovasjon og IT. Les mer om de ulike  
stillingene og søk innen 21. november på www.statkraft.no

Les mer på www.statkraft.no – Jobb og karriere
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Musikkvideoens avantgardister
Nye talenter angriper musikkvideoens konvensjoner. Aner vi en ny kunstform?

TeKST:                  Martin T. Johannessen marjoh@underdusken.no

ILLUSTRASJON: håvard Karlsen  

MUSIKKVIDEOER
denne tanken. Trier tror at man i en slik kombinasjon kan oppnå 
noe nytt og kanskje unikt.

– Film har noe eget, det samme har musikk. Når man setter 
dette sammen oppstår det en tredje ting, sier Trier.

Musikkvideoen går dermed vekk fra å kun promotere artisten. 
Den blir en egen kunstform. Likevel er ikke dette virkemiddelet 
unikt for musikkvideoen. Den høyaktuelle spillefilmen Drive tyde-
liggjør dette.

– Kavinsky og en del andre franske artister er jo superviktig 
for hele stemningen i den filmen. Når musikk og film går opp i en 
høyere enhet kan det absolutt bli filmkunst.

En musikkvideo som for eksempel «Fantasy» med DYE kombi-
nerer på samme måte, og kan dermed ta del i denne typen kunst, 
hevder Trier. 

Det er derimot ikke sagt at den nye musikkvideoen overskygger 
selve musikken.

– Musikken er like viktig, men på en annen måte enn før. 
Relasjonen musikken har til selve filmen er mindre åpenbar og 
mer kompleks, mener Åndeheim.

Bak fasaden
Regissør Lasse Gretland står bak musikkvideoer til band som Yoga 
Fire og 120 Days. Han har sansen for videoer som klarer å visuali-
sere stemningen i musikken, og som ivaretar identiteten til artisten 
på en fornuftig måte.

– Jeg er også en «sucker» for det irrasjonelle. Logikk og svar er 
ikke nødvendig i et tre til fire minutters format, sier han.

I 2006 uttalte Gretland til Aftenposten at norske musikkvideo-
regissører i altfor stor grad etterlignet de amerikanske tradisjonene. 
Han er enig med Åndeheim i at det har vært en endring de siste 
årene.

– Det ser ut som om man delvis har tatt konsekvensen av dette 
og kastet inn jåle-håndkleet til fordel for mer idedrevne videoer. 
Baksiden er at det fortsatt kommer hjemmesnekra produksjoner 
uten ideer, sier Gretland.

Filmanmelder Ulrik Eriksen i Morgenbladet forteller at han 
ikke er noen ekspert på området, men tror i likhet med Gretland 
at penger fortsatt er en mangelvare i bransjen. 

– Jeg tror det største problemet er at mange regissører lider 

En vanlig oppfatning er at musikkvideoen er skapt for å promotere 
band og artister. At den nærmest er som reklame å regne. Regissør 
Emil Trier ønsket å gjøre noe annerledes.

– Jeg følte at musikkvideoene kanskje hadde stagnert litt. 
Utgangspunktet for prosjektet var dermed en motreaksjon, sier han.

Til den melankolske og flytende musikken av Torgny Amdam 

har Trier de siste to årene laget tre musikkvideoer som utfordrer 
våre tanker om sjangeren.

Lars Åndeheim, regissør og skribent i filmmagasinet Rushprint, 
tror at nevnte oppfatning fortsatt er utbredt, men mener at stadig 
flere regissører våger å bryte opp det tradisjonsfaste mediumet.

– Det skjedde noe viktig da enkelte regissører begynte å 
konstruere rene narrativer som ikke nødvendigvis representerte 
musikken på noen annen måte enn at de figurerte på samme skjerm.

Den nye musikkvideoen kan derfor vanskelig omtales som «bare 
en musikkvideo», da den i mye større grad uttrykker regissørens 
visjon enn musikerens. For med musikken som narrativt verktøy 
kommer filmskaperen til sin rett, og det man tradisjonelt kaller 
«musikkvideo» beveger seg inn i noe man er bedre tjent med å 
kalle kortfilm eller kunstfilm.

– Jeg opplever ikke at folk flest ser en slik utvikling fordi musikk-
videobegrepet i seg selv konnoterer artistreklame og leses deretter, 
sier Åndeheim.

Visuell likestilling
I musikkvideotrilogien til Trier og Amdam portretteres dagens 
norske ungdomsgenerasjoner. I alle videoene presenteres betrak-
teren for en type kultur som ofte er å anse som «harry». Samtidig 
bryter den melankolske musikken og de estetisk vakre bildene med 

under lave budsjetter. Mange norske musikkvideoer lages enten 
av studenter eller filmskolestudenter som vil lage film. Filmatisk 
er slike videoer lite spennende, mener han.

Kunstnerisk verdi
Som den første i Norge ble Emil Trier bevilget kulturstøtte til å 
lage musikkvideo. Likevel er det mye som tyder på at videoen «I 
Came Here» ikke ble støttet grunnet trilogiens kunstneriske verdi.

– Det som kan ses som nyskapende med våre musikkvideoer 
er den poetiske dokumentarismen. Det at man visuelt stiliserer 
hverdagslige situasjoner, bruker amatører og miljøskildringer, 
sier Trier.

Konsulentene ved Det Norske Filminstitutt (NFI) likte 
visjonene til Trier, og det var på bakgrunn av de to første musikk-
videoene at de valgte å støtte den siste. Trier tror at krysningen 
mellom fiksjon og dokumentar var helt sentralt for at den siste 
filmen ble bevilget støtte. 

– Musikkvideoer er nok generelt sett ikke interessant for NFI. 
Den vanlige forståelsen er fortsatt at musikkvideoer fremmer en 
artist, som en slags reklame, mener Trier.

Åndeheim berømmer NFI for at de støttet et såpass friskt 
prosjekt, men har et ambivalent forhold til de mulige premis-
sene for støtten. Dette på bakgrunn av at NFI i en pressemelding 
kalte «I Came Here» for «en slags musikkvideo». 

– Jeg har ikke belegg for å hevde at NFI undergraver musikk-
videoen som kunstform. Jeg har likevel en mistanke om at mange 
filmbyråkrater ikke anerkjenner musikkvideoen som kunst, sier 
Åndeheim.

– Det handler om goodwill
Åndeheim har muligens et poeng, da den norske spillefilmen 
har opplevd et kolossalt løft grunnet støtte fra staten. Kunne en 
lignende bevilgning hjulpet den norske musikkvideoen videre 
på veien? Filmanmelder Eriksen tror dette er tilfelle.

– Det vil bli en kamp om midlene, og mer attraktivt. 
Musikkvideoen vil dermed tiltrekke seg de beste, sier Eriksen.

Han tror samtidig at en slik støtteordning kan by på problemer, 
da det offentlige vil slite med å skille mellom hvilke musikkvi-
deoer som er kunst og ikke.

– Man kommer aldri bort fra det faktum at musikkevideoen 
ofte promoterer artisten – en type reklame. Instituttet må i det 
minste sette noen kunstneriske krav, sier Eriksen.

Regissør Emil Trier fortviler ikke over de små sjansene for nye 
bevilgningsmuligheter. Han påpeker at det finnes mye talent i 
Norge og at regissørene sjeldent lager musikkvideo for kronene.

– De fleste som jobber med musikkvideoer jobber med andre 
filmprosjekter også. Mye av grunnen til at jeg og filmteamet mitt 
kan denne typen musikkvideoer handler om goodwill fra de som 
sitter på utstyr og etterarbeid i bransjen. I tillegg gjør vi andre 
prosjekter som genererer penger, sier Trier. UD
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del av naturen. Aukan stiller også ut et triptyk av 
fjell som beveger seg fra bilde til bilde, «Moving 
Mountains», samt en rekke nærbilder av mennes-
kekroppen. Porene er tydelige, men det er ikke alltid 
lett å se hvilken del av kroppen som avbildes. Er 
det en hånd, er det innsiden av låret?

For ikke å glemme Inger Sitter. Hun er med i 
det gode selskap og bidrar med noen abstrakte 
oljemalerier. Penselstrøkene er tykke og utem-
mede, og maleriet «Furet værbitt» er nettopp dét. 

Menneskene som labber fyllesjuke rundt i lokalene 
på Gråmølna, på sin side, ligner bleke og ulivlige 
kopier av motivene som omgir dem. Og det er jo 
derfor vi har steder som dette. Slik at vi kan være 
trøtte og sure en søndags morgen, gå rundt og 
tenke litt på sorte hull, bli grepet av den styggvakre 
estetikken til Bleken, og det er det.

Det abstrakte og figurative blandes når landskap 
møter mennesker i utstillingen på gråmølna.

Først Håkon Bleken og hans kull på papir. Han henger 
overalt, men vi er ennå ikke lei. På universitetet, 
folkebiblioteket og rådhuset, men Bleken sparker 
fremdeles rumpe i galleriene. Hans bidrag til utstil-
lingen er gjort opp av kulltegninger fra 70-tallet: 
landskapsbilder med abstraherte fjell, fjorder og 
fjærer. «Marine» (1970) avbilder kanskje et skips-
vrak i høy sjø, med mulige baskende og druknede 
mennesker omkring. På grensen til noe Turner kunne 
laget hvis han hadde brukt kull. «Klode» (1971) viser 
en lysende hvit klode i svarte natta, men hva det 
egentlig ser ut som, og føles som, er innsiden av 
et sort hull. Alt suges inn mot og samles i midten 
av bildet. Jeg slynges mot den lysende åpningen 
med en sinnsyk kraft som ikke bare motvirker, men 
også overvinner gravitasjonskreftene fra det sorte 
hullet. Hvilket er befriende, men må se rart ut der 
på gallerigulvet.

Det er treffende at utstillingen har fått navnet 
Landskapet gjennom oss. Torhild Aukans blåbleke 
ansikter er utstillingens flaggskip, eller ansikt utad, 
om du vil. Ansiktene er fotografert og overført til 
trefinér i stort format, og man kan tydelig se alt av 
detaljer i treverket. Resultatet er både mystisk og 
svært tydelig i fremstillingen av mennesket som en 

Trekkende treskaller

LAnDSKAPET gJEnnOM OSS - grÅMøLnA - 6. 
nOvEMBEr / TeKST:  ASgEir hOvELiEn MiDThAUg
amidthaug@underdusken.no  
FOTO:  ChriSTinA UnDrUM AnDErSEn

UTSTiLLing

Egilsson har regissøren mekket sammen et utrolig 
godt manus. Historien er svært orginal og selv de 
mindre rollene er komplekse nok til å gi skuespil-
lerne mye å boltre seg i. Kjartan Guðjónsson som 
spiller far, briljerer virkelig i rollen. Til tross for at det 
er en komedie, blir han gitt nok tid til å gjennomgå 
en grundig karakterutvikling.

Filmens handling foregår før finanskrisen inntraff 
og er en slags kritikk til det at alt skal kunne kjøpes. 
Det som er hjertet av Island bør bevares og respek-
teres, og ved å selge Reykjaviks alvesten, vil det 
være som å selge Island selv. Regissøren vil fremme 
et budskap om at Island ikke bare er et land fullt 

av vakre naturfenomener, det er også mystikken, 
kultur og tradisjoner som definerer det lille landet. 
André Øvredal klarte å selge Trolljegeren som noe 
typisk norsk, men lagd på et høyt budsjett og med 
et klart mål om å få filmen solgt internajonalt. Grímur 
Hákonarson har laget en komedie uten utenlandsk 
co-produksjon, og Sommerland vil mest sannsynlig 
ikke nå like langt som Øvredals film. Men til forskjell 
fra vår landsmann har islendingen gjort det akkurat 
slik han vil, og laget en virkelig unik islandsk film.

Sommerland er en perle av en film, og har i hvert 
fall fått meg til å ønske at jeg trodde på troll.

Grímur Hákonarson gjorde seg bemerket med kort-
filmen Wrestling fra 2007 om et homofilt brytepar fra 
bygda. I hans første spillefilm møter man en relativt 
vanlig familie med en ganske uvanlig familiebedrift: 
Et spøkelseshus som er en alternativ turistattraksjon 
og drives i familiens kjeller. Mens far er på flyplassen 
for å stjele turistene til andre guider, snakker mor 
med de døde i stua. Hun er nemlig et medium, og 
har spesielt god kontakt med alvene som bor under 
en alvesten i hagen. For på samme måte som troll er 
en del av vår kultur, er alver det hos våre islandske 
naboer. En dag må far selge stenen i hagen til et tysk 
homofilt kunstnerpar for å hindre at bedriften skal gå 
konkurs. Og når byens ordfører vil selge Reykjaviks 
største alvestein, blir familiens hverdag et totalt kaos.

Grímur Hákonarson har lagd en uvanlig film om 
noe veldig islandsk. Vi ser ingen bilder av månelands-
skapet eller mektige naturfenomener. For selv om 
filmens tittel Sommerland refererer til en mytolo-
gisk verden islendingene kommer til etter døden, er 
det ikke dette universet vi får innblikk i. Det er den 
islandske hverdagen, dog en litt unormal en. Historien 
står i fokus, og det balanseres godt med den enkle 
regien og de klare bildene. Sammen med Ólafur 

Sommerland – gríMUr háKOnArSOn – 
BLUEEyES PrODUCTiOnS / TeKST:  LiSA EnES
 lisen@underdusken.no  FOTO:  PrESSE
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Tordenvær i domen

Jeg tenker med ett at den skulle vært 
introdusert før, men fatter etter litt 
ettertanke hvorfor den ikke var det. 
Den hule klangen i Nidarosdomen 

«Orgelfest 2011 inviterer til en mektig 
og banebrytende konsert der psykede-
lisk rock møter improvisert orgelspill 
på sitt beste» kunne man lese på hjem-
mesiden til festivalen. At Motorpsycho 
kaster seg over et slikt prosjekt er ingen 
overraskelse, da de for noen år tilbake 
gjorde en lignende opptreden med 
gruppa Supersilent i Verkstedhallen. 
Det er likevel ingen garanti for at noe 
såpass eksperimentelt skal fungere 
plettfritt.

Det blir tyst i domen når de lang-
håra gutta i Motorpsycho tropper opp 
på podiet. Ærefrykten er et faktum. 
At jazzmusiker Ståle Storløkken 
til forveksling ser ut som en sølv-
gutt overskygges straks av de mørke 
tonene han banker ut av orgelet. Det 
tordner i kirka, og den tunge melodien 
favner hver eneste krik og krok i det 
store lokalet. Det runde, roseformede 
kirkevinduet over podiet forvandles 
straks til et dreiende kaleidoskop. Det 
sørger det fantastiske lyshowet i regi av 
lyskunstner Pekka Stokke for. Det hele 
er herlig psykedelisk og i herlig psyke-
delisk ånd undrer jeg: Er det djevelen 
som banker på døren?

For det fortelles en historie her. Det 
begynner jeg å bli sikker på. Etter den 
tunge innledningen introduseres vi 
for en malende gitar. Det er noe skjørt 
over melodien, som gir meg assosia-
sjoner til Pink Floyds «Shine On You 
Crazy Diamond». De plutselige vendin-
gene fra lyst til mørkt bygger opp under 
dette, og narrativet i komposisjonen 
blir med ett sikker.
Sånn fortsetter det. Lenge. Vi beveger 
oss fra mørkt til lyst. Det bestemmer 
sølvgutten bak orgelet. Det allmek-
tige intstrumentet er på hjemmebane 
og gitar, bass og trommer må pent 
vente på tur. Etterhvert får de sine 
soloer, men det er likevel alltid orgelet 
som fascinerer mest. Spennet i instru-
mentet hjelper på det. Trommen, 
gitaren og bassen må enkelt og greit 
bare akseptere den underlegne rollen 
som tonefølgere.

Jeg bestemmer meg for at den rocka 
symfonien dreier seg om en maktkamp 
og at instrumentene symboliserer virke-
lighetens motpoler. Så går det opp for 
meg: Jeg er jo ikke stein! Herregud, her 
sitter jeg og konspirerer. Jeg lar den 
pretensiøse tolkningen ligge.

Så dempes orgelet flere hakk og 
vi introduseres for vokalen til Bent 

Sæther. Vi har fått smake på den et par 
ganger tidligere i løpet av kvelden, men 
det er først nå den dominerer lydbildet 
i like stor grad som det instrumentale. 
Akkompagnert av en klokketikkende 
rytme siver den grungelignende 
stemmen til Sæther ut i kirkesalen. 

MOTOrPSyChO Og 
STÅLE STOrLøKKEn – OrgELFEST 
– niDArOSDOMEn – 3. nOvEMBEr
/ TeKST:  MArTin T. JOhAnnSEn    
marjoh@underdusken.no  
FOTO: ChriSTinA UnDrUM AnDErSEn

KOnSErT

fortjener instrumenter. Instrumenter 
kan tross alt både bokstavelig og 
symbolsk talt spille på flere strenger 
og tangenter en stemmen til Sæther.

Et klokt menneske sa en gang at man ikke skal banne i kirka. Banning er likevel 
ikke til å unngå når følelsen skal beskrives i ettertid. For jævla bra, det var det. 

Islandsk feelgood
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8. november - 22. november / Lur kulene rakt ned 

19.

SØNDAG 20. NOVEMBER
Samfundet: En av vår tids mest 
kontroversielle filmer, Antichrist, blir 
satt opp i Storsalen.
Ila Brannstasjon: Det blir formid-
dagsjazz for kafeelskere.
Olavshallen: Brassensemblet 
Tenthing feier over musikkscenen 
med fire trompeter, fire tromboner, 
horn og tuba.
Dokkhuset: Det blir spenstig folke-
musikk med Kevin Henderson, Ross 
Couper og Tom Oakes.

MANDAG 21. NOVEMBER
Teaterhuset Avant Garden: Jonas 
Corell Petersen inviterer publikum 
til å delta i forestillingen Zoo.

TIRSDAG 22. NOVEMBER
En fersk utgave av Under Dusken vil 
være å finne i stativene.

Trøndelag Teater: Dette blir siste 
mulighet til å få med seg gjøgler-
monologen Mistero Buffo, som 
fremføres av skuespiller Hans Petter 
Nilsen.

FREDAG 18. NOVEMBER
Samfundet: Trondhjems 
Studentersangforening møter 
Bellmann til konsert i Storsalen.
Blæst: Amber booking og Metal 
Hammer Norge presenterer Fire 
walk with me tour vol. 1.
Frimurerlogen: DDE inviterer til 
førjulskonsert.

LØRDAG 19. NOVEMBER
Samfundet: Melhusgutten Sigurd 
Julius gjør sitt inntog på Knaus.
Trondheim Folkebibliotek: 
Møt forfatter og historiker Karsten 
Alnæs.
Trøndelag Teater: Trondheim 
kammermusikalske selskap invi-
terer til musikk og historier om 
Lindemanfamilien i Theatercaféen.
Dokkhuset: Kjellerbandet fra 
Musikerlåfte på Samfundet entrer 
scenen.
Blæst: Lars Vaular synger norsk 
pop denne kvelden.

TIRSDAG 8. NOVEMBER
Verkstedhallen: Den belgiske 
scenekunstneren Manah Depauw 
fremfører forestillingen Eden 
Central.
Vår Frue Kirke: Solveig Slettahjell 
har konsert.
Dokkhuset: Jon Hassell og Jan 
Bang byr på elektronika og ambient 
på samme scene.
Olavshallen: Forfatter, lege og 
spaltist i The Guardian Ben Goldacre 
avslører dårlig vitenskap.

ONSDAG 9. NOVEMBER
Samfundet: Det inviteres til 
Exenteraften om presseetikk i 
Klubben.
Torvet: SOS-rasisme markerer at 
det er 73 år siden Krystalnatten. Det 
legges opp til tog fra Cissi Kleins 
park til Ravnkloa, og muligheter 
for kjøp av billig kakao og suppe 
på Kameraten - SOS Rasismes 
medlemskafé.

TORSDAG 10. NOVEMBER
Samfundet: Det blir aksjeseminar 
på Huset, i regi av DnBnor, som 
også spanderer pizza.
Dokkhuset: Else Olsen Storesund 
og Thomas Ankersmit framfører 
egenkomponert samtidsmusikk.
Olavshallen: Trondheims symfo-
niorkester spiller opp med 
Tsjaikovskijs fiolinkonsert.

FREDAG 11. NOVEMBER
Samfundet: Kvelertak er tilbake, 
og har denne gangen med seg 
tre amerikanske supportband: 
Doomriders, The Secret og Toxic 
Holocaust.
Byscenen: Jonas Fjeld med band 
lover en barsk og intim konsert.
Blæst: Det blir radikal og improvi-
sert musikk på arrangementet Fri 
resonans 2011.

LØRDAG 12. NOVEMBER
Samfundet: Det feires at UKA er 
over med et festmøte, som har fått 
tittelen Revykavalkade.
Dokkhuset: Susanna Wallumrød, 
The Necks og Sheriffs of 
Nothingness, står for kveldsunder-
holdningen på Dokkhuset denne 
lørdagen.. 

Blæst: Marie Komissar og Margaret 
Berger byr på Cloudbusting, hvor de 
«utstyrt med den deiligste danse-
musikken spiller mørke skyer vekk 
til fordel for regnbuer, blå himmel 
og danseglede!»
Ila Brannstasjon: Clarion Call 
akkompagnerer kafébesøket denne 
kvelden.
Trøndelag Teater: Det er klart for 
sesongpremiere på Et juleeventyr, 
som spilles for tredje året på rad.
Kulturbunker Dora: Fra arki-
vene på Dora er det blitt hentet 
frem fortellinger om mennesker 
som står overfor ulike valg i livet, 
og nå er det klart for forestillingen 
Vendepunkt.

SØNDAG 13. NOVEMBER
Teaterhuset Avant Garden: 
Det er duket for urpremiere på 
konsertforestillingen Nature is not 
beautiful! Som er et samarbeid 
mellom jazztrioen Bol og Siri Gjære.
Blæst: Det inviteres til Crazy nights 
med Asbjørn Slettemark.

TIRSDAG 15. NOVEMBER
Samfundet: Det blir nok en 
Tirsdagsquiz i Edgar.
Dokkhuset: Bestillingsverket til 
Molde Jazz 2010, Kinetic Music, 
presenteres av Magic Pocket og 
Trondheim Jazzorkester.

ONSDAG 16. NOVEMBER
Samfundet: Privilegium spiller opp 
på Lillelørdag Live
Olavshallen: Humorduoen Bye og 
Rønning er klare for å redde verden
Dokkhuset: Den kjente saksofo-
nisten David Sanborn inntar scenen.
3B: Nina og Stine inviterer til intim-
konsert med sitt nye band.

TORSDAG 17. NOVEMBER
Samfundet: Samfundets eget stor-
band S.Møller spiller opp til dans.
Dokkhuset: Det er gratis inngang 
på Dokkjammen, som er et samar-
beid mellom Dokkhuset Scene, 
NTNU - institutt for musikk og 
Trondheim Jazzforum. 
Olavshallen: Dirigent Krzysztof 
Urbanski og Trondheim 
Symfoniorkester er klare med en 
symfoni med politiske dimensjoner.

Kultur-
kalenderen
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Olav R. Øyehaugs nyeste bok er et 
møte med det absurde. Den åpner 
med en tre sider lang tekst – eller 
«forteljing», som tittelbladet sier 
– om spermforskeren som ser sper-
miene i mikroskopet og innser at det 
er de som styrer verden. «Sædcella er 
kongen», konkluderer han. Resten av 
boka følger i stor grad i samme spor, 
med orangutangen som rømmer fra 
dyrehagen og tomaten som sier kom 
an. Det er mye av alt i Øyehaugs bok: 
komikk og alvor, trivialitet og tyngde. 

I en stram og nøktern språkdrakt 
skjer det en rekke korte formekspe-
rimenter, tematisk forankret i alt 
fra det fullstendig hverdagslige til 
det absurde og utrolige. Dette er 
ikke tradisjonelle korttekster. Det er 
noe ekspansivt i dem; klare narrativ 
skåret ned i minimalt omfang. Mange 
steder virker det som om tekstene 
ikke får utfoldet seg i dette knappe 
formatet. Tekster ned i en halv side er 
fylt med humor, alvor og symbolikk, 

og i den skoleflinkt knappe formen 
blir det fort for vanskelig for leseren å 
trenge inn i. Jeg griper meg i å ønske 
at Øyehaug skrev noveller. For det 
er en nerve her, nedfallspunkter der 
karakterene og handlingene treffer 
og trenger dypt inn. Men når hver 
eneste tekst har en ny fortellerposi-
sjon, en ny protagonist, er det ikke 
alltid like lett for leseren å treffe disse 
punktene.

«Elskar ein son i sin tur mor si høgt 
nok til å klappe ho fram att frå inkje,» 
undrer subjektet i teksten «Presise 
kjærteikn». Han svarer seg selv: «Det 
får tida vise. Eg trur det. Eg håpar 
det.» I repetisjoner, metaforer og 
insisterende korte setninger tillegges 
tekstene tyngde. Hadde det bare vært 
litt mer presist, litt klarere, ville denne 
boka stått sterkt, i stedet for å falle 
for det fikse i formeksperimentene.

Lavmælte, men skyhøye ambisjoner. Kanskje hadde denne tynne boka 
hatt godt av å vokse litt før den ble sendt ut i verden. 

Uforståelig i det ekspansive

Med humor, sjangermiks og høy 
musikalsk kvalitet får Farmers 
Market stående, minuttlang 
applaus.

Siden oppstarten ved Jazzlinja ved 
NTNU i Trondheim for 20 år siden, 
har Farmers Market opparbeidet 
seg et rykte som et svært godt 
live-band. Med multiinstrumenta-
list Stian Carstensen i front spiller de 
primært folkemusikkinspirert frijazz, 
men de er på ingen måte bundet 
opp i noen sjanger. Med mindre høy 
musikalsk kvalitet og høyt tempo er 
for en sjanger å regne.

Dokkhuset er fullsatt denne 
kvelden, og applausen står i taket 
når de fem selvutnevnte kyniske 
gamle gubbene rusler inn på 
scenen. Kalaset åpner så med en 
trekkspillsolo helt utenom det 
vanlige. Carstensen opphever 
alle fordommer om at trekkspillet 
er forbeholdt diverse lettkledde 
artister fra Namsos, som har til vane 
å spille på alskens trønderfester. I 
tillegg til den karakteristiske trekk-
spill-lyden får vi servert partier som 
kunne ha vært fra 1970-tallets prog-
scene. Carstensen spiller el-orgel 
på trekkspillet sitt, og minner mye 
om keyboardist Geoff Downes i 
progrock-bandet Yes. Dette varieres 
med den bulgarske folkemusikk-
jazzen de er kjent for, og skaper 
god flyt gjennom hele konserten. 

Etter et par låter plukker 
Carstensen opp gitaren og gjør på 
ingen måte skam på den heller. 
Improvisasjonen sitter løst og 
samspillet med gitarist Nils-Olav 

Johansen og saksofonist Trifon 
Trifonov er upåklagelig. Selv om det 
er instrumentene som er i fokus, får 
ikke mikrofonene stå urørte. Det 
synges, scattes, plystres og hostes for 
å løse opp stemningen. Dette skaper 
et humoristisk uttrykk, og latteren 
sitter løst blant forsamlingen. Det 
hele illustreres godt ved at Carstensen 
oppmuntrer til å klappe takten, ved 
selv å klappe taktløst og sporadisk. 

Ved å spe på jazzen og improvisa-
sjonen med kjente melodier skaper 
også Farmers Market et mer folkelig 
uttrykk. Vi får en oppjazzet versjon 
av The Jackson 5s «Blame it on the 
Boogie», med elementer av Stevie 
Wonders «Sir Duke». Vi hører den 
svenske nasjonalsangen og «Pomp 
and Circumstance». Bandet ler og 
koser seg når de innlemmer slike 
elementer. Dette smitter over på 
publikum. Det hele avsluttes med 
stående applaus, noe folk egentlig 
burde gjort under hele konserten. 
Med så dansbare rytmer hadde det 
kanskje gjort seg bedre om alle sto, 
selv om de fleste sikkert danset seg 
hjem etter nesten to intense timer 
med folkejazz. 

Folkelighetens mestere

eSSenSen - OLAv r. øyEhAUg - KOLOn 
FOrLAg  / TeKST:  MArTE ingEBrigTSEn
 maring@underdusken.no  

BOK

FarmerS market - TrAnSFOrM - DOKKhUSET - 2. 
nOvEMBEr / TeKST:  AMUnD rOLFSEn
 amrol@underdusken.no  FOTO: EiriK hELLE riiSE

KOnSErT

Debutplata høstet fantastiske kritikker 
fra norske musikkanmeldere, derfor 
har interessen og forventningene 
vært skyhøye til plate nummer to 
som nå lanseres fem år etter. Ifølge 
frontfigur Ådne Meisfjord handler den 
kommende plata om en god gammel-
dags orgie. En selvopplevd sådan.

Det hele introduseres med låta 
«Spacedoubt» som fungerer godt 
som en inngang til plata. Overgangen 
til neste låt kommer litt brått, og 
bandet mister den flytende følelsen 
de har opparbeidet. Den elektro-
niske sounden er tett, men har noen 
elementer av fuzz. Det er forståelig 
at dette klassifiseres som elektro-
nikarock. Låta er på rett under ti 
minutter og kan derfor bli i lengste 
laget. Videre er den blottet for vokal 
og kan dermed falle gjennom for 
lyttere som ikke er hardbarkede 

elektronikahoder. Selv om sounden 
er slepende og dratt har bandet 
likevel klart å fått til et fantastisk 
driv i låtene, bortsett fra «Sleepless 
Nights #4», som kommer mer som et 
psykedelisk Beatles-inspirert bidrag. 
De orientalske elementene er svært 
framtredende og står sterkt i kontrast 
til resten av plata, som lett kunne blitt 
spilt i en undergrunnsklubb en sen 
lørdagsnatt.

Nordmørsgutta klarer likevel 
å hente seg inn igjen etter dette 
avviket. Med en glidende overgang 
inn til låta «Sunkissed» klarer de å 
plukke opp rytmene, og man rives 
tilbake til tett luft, svette kropper og 
røykmaskiner.

Plata er preget av tunge elektro-
niske elementer. Man kan høre noe 
nytt hver gang man setter på plata, 
der utradisjonelle detaljer som munn-
harpe gjøre det hele mer interessant.

elektronikaorgie

120 dayS II - 120 DAyS - SMALLTOwn 
SUPErSOUnD / TeKST:  TOrUnn OTnES
 totnes@underdusken.no  

PLATE

K

ikke like suicidalfremmende som debutplata og tidvis rettet mot 
dansegulvet. 



Sp
it

dv
er

ge
n 

ko
m

m
en

te
re

r
(s

ån
n 

so
m

 i 
Bl

ab
la

de
t m

en
 u

te
n 

po
en

g)

     ... at SP

Spit(frå lågtysk), 

Spitposten registrerer:

... at fitteblekka har vært i Sveits. 

... at SERR(N).

... at der nede leter de etter sorte hull.

... at det gjør ikke Pirum.

... at de er flinkere til å finne brune hull.

... at poteito, potato. Begge deler fører 
til menneskehetens undergang.
... at man ofte finner pirumgutter på 
kne i en skitten undergang.
... at noe må man jo gjøre før stipendet 
kommer. Eller kunden.
... at staten gir handikapboliger bein å 
gå på.
... at studentboliger er for de som kan 
løpe.
... at ikke livsløp.
... at man må kunne rullestole på sta-
ten.
... at ellers blir det et handikappløp om 
boligplass.
... at lederen i handikapforbundet he-
ter Jens Rullestoltenberg
... at han kjemper en bitter kamputa-
sjon.
... at det ikke kan gå bra.
... at det kan jo rulle bra.
... at når de vinner blir de nok rulle-
stolte.
... at de også blir veldig kry-kke.
... at de må formulere en protese.. nei, 
hypotese
... at de skal ut i gatene for å protesere.. 
nei, protestere.
... at fitteblekka tisser på sin egen bror.
... at billig øl er for studenter og nar-
komane.
... at det er ikke sant.
... at bare se på Daglighallen.
... at selger de øl da?
... at det bør de bli flinkere til å rekla-
mere for.
... at man får ikke solgt pils når ingen 
vet at de selger den.
... at det skal vi tipse dem om.
... at det er den eneste formen for tips 
de får.
... at bortsett fra at de ikke skal spise 
gul snø.
... at men det kan jo være øl.
... at en av byens mektige studentpoli-
tikere nesten ble kastet ut fra Storsal-
konsert.
... at men han er så jævla karismatisk at 
han snakka seg ut av det.
... at dessuten kunne han jo bare ha 
dratt på Sivert Høyem-konsert.
... at UKAs voksende pengebinge er 
langt fra Cashless.
... at da blir nok hore-Tore glad!
... at og apropos hore, fitteblekka har 
fått ny redaktør.
... at det gjør nok sjefsbikkja Der 
Führer glad.
... at for da kan hun få tilbake tøffelen 
sin på heltid.
... at og det er mer enn vi kan si om det 
nyeste medlemmet i Golddiggers.

IVT-kandidat vant samt-
lige plasser i studenttin-
get etter løfter om å legge 
ned Dragvoll og gjenopp-
rette NTH. 
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Mysikerlåfte får snart 
fitteblekka i hodet.

Den 
store 
jøde-
testen!

Vi kjører et utvalg av sitater og formuleringer fra siste ut-
gave av 
fitteblekka gjennom den velutviklede og ufeilbarlige jøde-
testen. 

Sylvia Helle, daglig leder ved Teaterbaren

– Kafeen skal rette seg mot kunst- og teaterinteresserte. Et samlingspunkt 
mellom kulturinstitusjoner som Kunstakademiet, Olavshallen og Nova. 
Vi kommer til å servere vin, cava og lett mat. Det er cava JØDENE vil 
ha, er det ikke, spør ny daglig leder Sylvia Helle ved Teaterbaren.

Sylvia Helle, daglig leder ved Teaterbaren

– Kunstnere og kulturfolk ønsker seg billig øl. Jeg mener likevel at 
vi må tenke på profilen vår, og om vi setter prisene for lavt kan vi 
risikere å trekke folk som vi primært ikke vil ha her. Det blir ingen 
JØDERABATT, sier Sylvia Helle.

Per Ananiassen, kunstnerisk og daglig leder i Teaterhuset Avant 
Garden.

– Man må tenke på hva man signaliserer med det man selger. Det er ikke 
alltid det billigste er det beste. De som ønsker et størst mulig forbruk for 
minst mulig penger er gjerne personer som er JØDER. Da er ikke dette 
rett sted.

Doktorgradsstipendiat Inger Marie Lid

– I denne situasjonen må man ikke sette JØDER 
opp mot hverandre, men finne ENDELIGE løs-
ninger. 

Fitteblekkas leder

Hadde regjeringen virkelig ønsket det kunne de lagt midler på bordet til 
å løse JØDEproblematikken.

GODKJENT!

NEI!

NEI!
Forøvrig også 

underkjent i 

orginalversjon 

med “rusmis-

bruker”.

NEI!

NEI!

«Jes vi kæn! Jes vi kæn!» runger 
ned gjennom stripa idet Anders Opsal 
Mæland bæres frem på en oljerør-
ledning drapert i laurbær, uren hud og 
allværsjakker. Mæland inntar det impro-
viserte podiet i hangaren hvor hærskaren 
av tilhengere har samlet seg, drar deriva-
sjonsspøken og griper så mikrofonen.

– ICH BIN EIN NTH-ER!
Salen eksploderer i heiarop og 

ubekvem fysisk kontakt. Spitpostens 
utsendte presser seg fram mot podiet og 
nipper på skinnleggen til Mæland. Han 
forsøker først å sparke Spitpostens utsen-
ding bort, men etter å ha fått festet et 
godt grep rundt både legger og lår gir han 
endelig en kommentar. 

– Kommentar til valgresultatet?
– Samtlige 28 stemmer taler vel for seg 

selv. Dette er et valgresultat hele student-
Trondheim stiller seg bak, gliser Mæland.

– Hva vil du gjøre først?
– Sette fokus på å fortsatt bedre refe-

ransegruppe-arbeidet, samt pedagogisk 
utvikling hos forelesere. «Engasjert er ikke 
det samme som engasjerende», det bare 

Valgskred begravde 
Dragvoll

høres veldig likt ut. Nei vent, det er det 
samme. Glem det siste. 

I bakgrunnen har amanuensis Trond 
Andresen entret podiet kliss naken med 
en nyttårsrakett klemt mellom skinkene. 
Mellom gledestårer og jubelhyl kan det 
høres en svak fresing. Blant publikum 
synges det «Dragvoll skal få, gjenopprett 
NTH!»

– Men hva med løftene om å legge ned 
Dragvoll og gjenopprette NTH?

– Hæh?! Nei, ha-ha, det var bare kødd 
da. Morsomt liksom. Sånn practical joke 
internt da. Egentlig vil jeg har nytt idretts-
bygg og data under eksamen. Jeg bare 
tenkte det kunne skape litt ekstra blæst. 
Ha-ha liksom, ikke sant, sier Mæland spør-
rende og flirende på samme tid. 

Salen blir dørgende stille foruten en 
svak freselyd. Mæland rykker forskremt 
tilbake bare for å rygge inn i Andresen 
som har intatt en Gollum-lignende positur 
og flekker tennene mot Mæland. 

– Preeeciousss, slever Andresen og 
hytter med NTH-ringen mot Mæland. 

Stemningen har som ved et våde-
skudd snudd fra homoerotiskeuforisk til 
tjære-og-fjær-på-kropp-og-klær. Sinte 
alversjakkentusiaster presser seg opp på 
podiet med kalkulatorene klare til hogg.

Mæland ligger sammenkrøpet i 

fosterstilling innerst i hjørnet av podiet 
idet et blendende lys fra den andre enden 
av rommet får den rasende mobben til 
å verne egne øyne. I døråpningen står 
Studentingsleder Per Martin Sandtrøen 
med fire kasser Mozell i hver hånd, tett 
etterfulgt av Strindens Pomadeorkester. 

– Vent! La den som faktisk forstår 
Studentingets funksjon derivere den 
første kalkulatoren over Mælands hode, 
tordner studentingslederen. 

Mobben trekker seg skamfullt tilbake.
– Har ingen fortalt dere at studentinget 

handler om å sitte rundt et bord å drikke 
store mengder Mozell?

Hangaren blir dørgende stille fram til 
en pistrete indøker utbryter:

– Hei, hvor ble det av freselyden?
I det samme farer Trond Andresen opp 
gjennom taket i lysfontene av rødt, hvit 
og blått.
– That’s our cue, gutta, roper tabbe-
major i Strindens mens orkesteret drar 
igang «Starsj ænd stripes» nok en gang. 
Jes vi kæn, tenker Spitpostens utsendte 
og forlater lokalene, mens Sandtrøen 
dynker publikum i populistisk Mozell i 
bakgrunnen. 

Noen har ventet lengre enn andre..
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Livsdansen
– to steg: et frem to tilbake!
Jeg rekker ikke å tenke «det er da vitterlig tre» før jeg blir 
slengt sidelengs av min dobbelt så gamle, og tre ganger 
så tunge, utkårede.

– Stopp, stopp, stopp. StOPP!
Læreren går bort til meg, ber meg føre mer. Det er 

vanskelig å føre om man ikke har stive ledd, sier han. et 
grøss går over ryggen min: Ingenting på meg kommer 
til å bli stivt. Ikke i kveld, ja kanskje ikke på flere uker. 
Finne BH-stroppen? Jeg holder på å spørre min utkå-
rede hvor den er, men jeg holder meg for god til det. Jeg 
antar den ligger et sted mellom disse to valkene. Skal jeg 
lure hånda inni eller skal jeg bare holde den på utsiden? 
Glad dette ikke er salsa.

Musikken starter. Grasiøst humper vi av gårde som to 
hvalrosser på land. Jeg prøver å føre, men hun reagerer 

RetuRadResse

Under Dusken
Singsakerbakken 2e
7030 trondheim

Bildet er en del av serien my hideaway. 

Fotograf: Christina Undrum andersen

Bilder fra medarbeidere i under duskenØYeBLIkk

tustna

ikke. Jeg kunne likeså godt ha vært luft, hun slenger meg 
av gårde, som om jeg ikke var der. Overlevelsesinstinktet 
mitt kicker inn. Jeg prøver bare å unngå å miste en tå 
eller en fot. 

Jeg er prinsen i tre nøtter til askepott. Jeg lukker 
øynene mine og drømmer om henne. askepott er ikke så 
langt unna, men hun skjules bak ryggplata til en gammel 
industriarbeider. roterende partnere sa de. Det var ikke 
det jeg så for meg da jeg takket ja til å bli med den peneste 
jenta i klassen på dansekurs. Mennene ser på henne med 
bul i buksa og sikkel i kjeften. De har dessuten vært på 
dette dansekurset tre år på rad, så de er mye flinkere enn 
meg. De slenger henne rundt, tafser litt her og der mens 
de kan, hun ler og smiler. Lar seg rive med. Jeg prøver 
å late som ingenting mens jeg retter fokus på å manøv-
rere vogntoget som jeg har fått tildelt. 

– Partnerbytte!
Jeg rekker ikke å puste lettet ut før jeg ser ei ny dundre 

komme bort. Det er så flott at dere unge er med, sier 
hun før hun tar armen min og drukner den i svette. Jeg 
smiler sammenbitt tilbake. Jeg legger merke til at fettet 
plasserer seg på ulike plasser. På denne damen finner jeg 
BH-stroppen uten å ha mastergrad i arkeologi. Jeg ser bort 
på askepott og hun smiler tilbake. Dette er gøy! Hennes 
utkårede sender et fornøyd smil til resten av gamlekara, 
tar et godt tak og drar henne inntil seg. La tørrjokkinga 
begynne. askepott smiler og lar seg slenge rundt. Jeg 
snur hodet og ser på min. to steg: et frem og to tilbake. 

[Loke]
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