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16 nummer er gjennomført, vi takker for oss! 
Det har vært et fint år!
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Under Dusken er et selvstendig organ for 
studenter, utgitt i Trondheim av AS Medi-
astud. Under Dusken blir delt ut gratis på 
læresteder i Trondheim med medlemsrett i 
Studentersamfundet. Under Dusken kommer 
ut åtte ganger i semesteret. Redaktøren velger 
selv sin redaksjon.

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

Ny hverdag
Å vende tilbake til hverdagen etter en katastrofe 
kan oppleves som himmel og helvete på en gang. 
Tryggheten i vante omgivelser, men også angst 
og fortvilelse over vonde minner og opplevelser 
som blir med inn og endrer det som var. De fleste 
av oss er heldigvis forunt å slippe en sånn opple-

velse, men i høst er det ekstra mange som først har fått 
føle en terrorhendelse uten sidestykke i norsk historie 
på kroppen, for så å måtte begi seg ut i kampen om å 
vinne tilbake hverdagen. En stor del av dem er studenter, 
som fort drukner i anonymitetsmylderet om ingen vet 
hvem de ser etter. For noen har møtet med studiehver-
dagen blitt så tøff at de sliter med å kunne gjennomføre 
skolegangen. Andre igjen har klart seg bedre, historiene 
deres er også viktige. 

I denne utgaven av Under Dusken kan du lese histo-
rien om masterstudent Eivind Rindal som var tilstede 
på Utøya og hvordan han har taklet hverdagen i etter-
kant. Du får også tre andre historier om veien tilbake 
til hverdagen etter en katastrofe, historier som viser 
viktigheten av forbredelser, støtte og oppfølging når 
katastrofen intreffer. 

Studentsamskipnaden i Trondheim, kommunen og 
NTNU skal ha skryt for måten de har fulgt de berørte 
studentene i Trondheim på – fra høyeste hold og med 
høyeste prioritet. På samme måte har medstudenter, 
venner og mange flere støttet opp under de som har 
fått en vanskelig vei tilbake til hverdagen. Likevel må 
deler av veien gås alene – det er tungt, men også viktig. 

II – Penger i 
banken
25. november går Norsk Studentorganisasjon andre lands-
styremøte av stabelen i Trondheim. NSOs har igjen innstilt 
på å tilstrebe å til en hver tid ha minimum 50% av et 
normalårs driftsutgifter i egenkapital også i 2012. For 
2011 tilsvarer det omtrent åtte millioner. NSO trenger 
ikke strebe lenge, de har allerede tolv millioner på bok. 
Planene for hva de skal brukes til står det dårligere til 
med. Egne kontorlokaler, jubileumsfeiring og europeisk 
studentkonferanse er så langt de heteste kandidatene.  
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Nyhet

Kultur

Reportasje

NTNU vil selge tomter 
på Dragvoll for å tjene 
penger. Kan det være 
pengene de trenger for 
å bøte på den sprengte 
kapasiteten?
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Der noen ser en dovegg, ser 
andre et blankt lerrett.  
Men er det poesi eller pisspreik?

Kakao Musikk er tredve kids 
som har gjort alvor av leken og 
startet eget indielabel. Det er de 
ikke alene om.Foto: Kristine Kolstad

Juliana Martinsen

Arkivfoto: Marius N. Kristoffersen

----
Under Dusken beklager bruken av doktorgradsstipendiat 
Inger Marie Lids sitater i Spitposten forrige nummer. Hun 
faller ikke inn under noen av gruppene humorspalten 
Spitposten tar sikte på å drive harselars med og skulle 
således vært utelatt. 



Nyhet 3

(Illustrasjon: Anna Klara Samuelsson)

i foten. Det er nettopp i studentpolitikken misnøyen 
bør tas opp, fordi det er arenaen hvor det faktisk 
jobbes med å forbedre utdanningssituasjonen.

Jeg har spurt en del studenter om de har tenkt å 
stemme ved valgene til STi og SP. Svaret jeg har fått 
er et enstemmig nei. De fleste skylder på at de ikke 
kan noe om kandidatene som stiller, men samtidig 
har de ikke gjort noe selv for å finne ut av hva de 
forskjellige kandidatetene står for. At majoriteten 
av studentene ikke gidder å bruke fem minutter på 
å sette seg inn i hvilke kandidater som stiller, er et 

stort svik overfor dem som engasjerer seg nok til å 
jobbe for å bedre studiehverdagen vår. Representan-
tene ved STi og SP legger ned utallige timer for å for-
bedre vår studiesituasjon, og takken de får er ikke-
eksisterende. Det betyr ikke at våre representanter 
er perfekte. Selvfølgelig skal vi kunne kritisere våre 
studentpolitikere hvis de ikke gjør en god jobb. Vi 
skal stille krav til dem, men for å få rett til det må 

også vi gjøre vår del ved å stemme. Da vil studentpo-
litikerne få økt legitimitet fordi de faktisk kan si at 
de representerer studentene.

 Det store spørsmålet er: Når mistet vi troen på 
studentdemokratiet? I de glade dager på Blindern 
på 1970-tallet ble det drevet valgkamper i ukevis før 
valget på fakultetene, og det var stor prestisje i å bli 
valgt inn som studentrepresentant. Kontrasten til de 
siste årenes valg til Studentparlamentet er stor. Der 
har det knapt nok stilt kandidater nok til å fylle opp 
plassene. Før var det en moralsk plikt for studenter å 
være politisk aktive, mens nå er studentpolitikk noe 
for de spesielt interesserte. Har vi det så bra at vi 
ikke gidder å stemme, men likevel så ille at vi ikke 
kan slutte å klage? Eller har studentene rett og slett 
mistet troen på at stemmene deres når fram? 

Hvem drepte studentdemokratiet? Etterforsknin-
gen tyder på at det var en langvarig depresjon som 
til slutt endte i et selvmord. Hvis gjenopplivingaen 
skal lykkes, må det skje en radikal holdningsend-
ring hos oss studenter. Vi må ta ansvar for vår egen 
utdanning og selv gripe fatt i de sakene som opp-
tar oss. Ved å gi støtte til våre representanter gir vi 
dem slagkraften de trenger for å få gjennom sakene 
våre. Da kan vi vise ledelsen ved de forskjellige in-
stitusjonene noe de ikke har sett på flere tiår, nem-
lig en engasjert og politisk aktiv studentmasse med 
representanter som står med majoriteten i ryggen. 

Mens Studenttinget (STi) jubler over rekord-
oppslutning ved årets valg med 16,7 prosent, går 
studentene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) 
i skrivende stund til urnene for å velge sine repre-
sentanter ved Studentparlamentet (SP). Når bare tre 
prosent av studentene ved HiST stemte ved fjorår-
ets valg er det lite trolig at SP kan briske seg med 
like høy oppslutning. Men vent litt – når ble en 
valgdeltakelse på 16,7 prosent noe å rope hurra for? 
At bare hver sjette student ved NTNU er engasjert 
nok til å stemme er ikke et hurrarop, det er et rop 
om hjelp.

SP har blitt kritisert for å være lite synlige og 
mangle gjennomslagskraft for sakene sine, men 
kan vi tillegge studentpolitikerne all skylden for 
den dårlige valgoppslutningen? Nei. Vi studenter er 
glade i å klage på utdanningen vår, på forelesnings-
salene, på professorene, og på alt og alle. Klagingen 
når imidlertid sjelden lenger enn til barkrakkene på 
Samfundet. I en fersk rapport av Statistisk sentral-
byrå sier åtte av ti studenter at de ikke bryr seg om 
studentpolitikk, noe som virkelig er å skyte seg selv 

Hvem drepte  
studentdemokratiet?

Studentpolitikerne jobber i det skjulte, og studentene bryr seg ikke.

 
Vi må ta ansvar for vår egen 

utdanning og selv gripe de sakene 
som opptar oss.

Bård Jahnsen
Nyhetsjournalist

KoMMENTAR
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hendt:

UD FoR

25 åR SIDEN
Det nærmer 
seg jul, og 
snart vil vi 
overøses av 
ønsker om 
en god og 
fredelig jul. 
Dessverre 
er godhet 

mangelvare og djevelskapen 
florerer, så det finnes de en ikke 
bør slutte fred med om det er 
jul aldri så mye. Også i år vil 
barna i Afghanistan oppleve 
at det regner i julegaver fra 
himmelen, sommerfugler i 
glade, vakre farger som spyr 
død og lemlestelse så snart de 
berøres.

75 åR SIDEN
All litte-
ratur bør 
vekke 
og plage 
de veltil-
fredse og 
mette som 
sitter og 
døser på 

matberget. Særlig gjennom 
de siste år er det fremelsket 
en litteratur som skildrer den 
fattige arbeidsløse, og gjennom 
dystre og farveløse billede som 
tegnes søker man å vekke den 
sosiale samvittighet hos de 
såkalte tilfredse.

10 åR SIDEN
Det er 
viktig for 
hjernen å 
spise riktig, 
matvanene 
slår garan-
tert ut på 
eksamens-
resultatene. 

Jeg brukte meg selv som prøve-
kanin for en tid tilbake. En uke 
før en prøve spiste jeg bare 
junkfood samtidig som jeg leste 
normalt. Før neste prøve spiste 
jeg fisk, poteter og grønnsaker, 
ja, i det hele tatt sunn mat. Jeg 
gikk opp én karakter, forteller 
kokk Øyvind Helgestad.

«En mann som holder deg oppe mens du driter er en mann du kan stole på.»
Den britiske journalisten James Brabazon knyttet sterke bånd til sin livvakt da han levde blant soldater og opprørere i Liberia, 

hvor borgergkrig, kannibalisme og tortur var en del av hverdagen.

Gressende biler
NTNU har sett seg lei på at studenter og ansatte bruker 
gressplenene utenfor universitetet som parkeringsplasser 
for bilene sine.

- Vi slenger jo ikke bilen fra oss på plenen til naboen og 
går hjem til oss selv, heller. Jeg synes det er spesielt at noen 
gjør det der de jobber eller studerer. Alle ønsker vi vel å ha 
det fint rundt oss, sier driftsleder Ragnar Hellan ved avde-
ling park, transport og post til Universitetsavisa.

Han har latt seg irritere over bilistenes grønne praksis 
siden i sommer, men mener det er blitt spesielt problematisk 
nå som gresset er vått og gjørmete. Driftslederen utelukker 
ikke at bilene kan bli tauet vekk.

Innovasjonspenger til HiST
Kunnskapsdepartementet gir HiST 640 000 kroner for å styrke 
satsningen på innovasjon og entrepenørskap i deres studier. 
HiST blir med det en av seks institusjoner som får penger 
fra Kunnskapsdepartementets satsning «Entrepenørskap i 
utdanningen,» der 4,45 millioner kroner deles ut. Høyskolen 
får penger til prosjektet Innovative lærings- og utviklings-
prosesser ved lærer- og teknologiutdanningene ved HIST.» 
Norgesuniversitetet, kunnskapsdepartementet organ for 
samarbeid med arbeidslivet og fleksibilitet i utdanning sto 
ansvarlig for utdelingene. De skriver at de vil satse på inno-
vasjon innen lærerutdanninger og helsefag, i tillegg til de 
tradisjonelle fokusområder som teknologi.

51 808...
 kroner brukte Fadderuka på Dragvoll 

på SMS-tjenesten sin.

Norge på sisteplass
I en fersk rapport fra NIFU kommer det frem at Norge er 
det eneste landet i Norden som ikke har nådd EUs mål om 
at minst tre prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) skal gå 
til forskning og utdanning (FoU). 

- Norge er i en særklasse både i Norden og i Europa når 
det gjelder vår økonomiske handlefrihet. Jeg hadde ærlig 
talt ikke trodd at vi var det eneste landet i Norden som ikke 
har nådd EUs forskningsmål, sier leder Bjarne Hodne i 
Forskerforbundet i en pressemelding.

Rapporten viser at Finland leder an i Norden. De bruker 
3,9 prosent av BNP til FoU-utgifter. Deretter kommer Sverige 
med 3,4 prosent, Danmark og Island har 3,1 prosent og på 
siste plass kommer Norge med 1,7 prosent.

Dette har 

Foto: Presse

www.underdusken.no
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Semesteret nærmer seg slutten, og vi takker alle medlemmer, 
alle besøkende og fantastiske UKA 2011 for å ha gjort det 
såpass minneverdig. Tradisjonen tro runder vi av året med 
The Nightmare Before Christmas i Storsalen, 
torsdag den 1. desember. Så møt opp, og vær med å 
ringe julen inn!

Vi åpner dørene igjen 9. Januar, men du kan allerede 
nå sikre deg billetter til en hard kveld den 21. januar med 
Shining + 22 med El Doom som support. Vi gleder oss til 
et nytt semester i det Runde Røde, og det burde dere også gjøre!

Sint handelshøyskole
Universitas i oslo har hisset på seg Handelhøyskolen BI 
etter et oppslag om skolens drikke- og studiekultur. Basert 
på en fersk undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå som 
har kartlagt studentenes levekår skriver studentavisen at 
studenter fra BI og Markedshøyskolen drikker mest og 
studerer minst. I et blogginnlegg kalt «Når fanden leser 
bibelen» går BI-rektor Tom Colbjørnsen krast ut mot 
Universitas sin tolking av rapporten.

– Deres agenda er åpenbart sensasjonsmakeri, og ikke 
innsikt i studentenes levekår, skriver Colbjørnsen.

TØHffet seg mot eliten
Under mottoet «Vi skal overraske!» har Trondheim 
Økonomiske Høyskole Sportsklubb overrasket alle 
med å yppe seg mot landets største fotballklubber 
i Dagbladets årlige kåring «Klubben i mitt hjerte», 
hvor man kan stemme på sin favorittfotballklubb. 
Ved en feiltakelse ble TØH SK plassert i elitekatego-
rien i stedet for mot likesinnede studentlag. Forrige 
uke lå klubben på en sensasjonell femteplass etter å 
ha ledet over flere tippeligalag.

 – At tre år gamle TØH SK plutselig konkurrerte mot 
Vålerenga og Rosenborg var utrolig artig. Vi så på det 
som vår egen lille David mot Goliat, og det har skapt enorm 
interesse på skolen, sier leder Jonas Helland i TØH SK.

Til slutt ble imidlertid 
klubben plassert i riktig 
kategori. Den leder de 
overlegent.

5
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Statistisk sentralbyrås nye levekårsun-
dersøkelse viser at 77 prosent av uni-
versitetsstudenter ønsker å ta en 
utdanning på mer enn fire år. Av de 
som går ut på arbeidsmarkedet med 
en bachelorgrad, får kun 13 prosent 
relevant heltidsjobb et halvt år etter 
endt studie, viser en undersøkelse fra 
2007. Leder Kim Kantardjiev i Norsk 
Studentorganisasjon (NSo) mener 
bachelorutdannelsen er en god yrkes-
utdannelse, og at det ofte stilles for 
høye krav til jobbsøkerne.

– Både privat næringsliv og det of-
fentlige har for høye kompetansekrav. 
Arbeidsgivere, særlig universitetene, 
krever mastergrader for jobber der 
man kunne klart seg med en bachelor, 
sier Kantardjiev.

Han er bekymret for at studentene 
må ta lengre utdanninger for å holde 
følge i arbeidslivet.

– Studenter kan bli tvunget til å ta 
lengre utdanning enn de selv ønsker. 
Lengre utdanningsløp skal være for 
studentene som ønsker faglig fordyp-
ning, og ikke påkrevd for å få relevant 
jobb, sier han. 
 

Dynamisk arbeidsliv
Utdanningsforsker Per olaf Aamodt 
ved Høgskolen i oslo ser ikke noe 
negativt i at studentene tar lange 
utdannelser. Han mener at selv 
om ikke alle får en jobb som står i 
forhold til sine kvalifikasjoner, er 
faren for overkvalifiserte jobbsø-
kere overvurdert. Han tror mange 
har et statisk syn på arbeidslivet. 
– En del føler seg kanskje overutdan-

KoMMENTAR

Anders Havdal 
Tangenes
Nyhetsredaktør

Mange bekymrer seg for at de 
ikke skal få en relevant jobb 
etter studiene. 87 prosent av de 
som går ut i arbeidslivet med en 
bachelorgrad har ikke har funnet 
en jobb med relevans til sitt 
fagområde innen det første halve 
året. De som bekymrer seg har 
tilsynelatende tallene på sin side. 
Men hva er egentlig en «relevant 
jobb», og hvorfor bekymre seg for 
at man ikke får den?

For det første finnes det de 
som faktisk får en «relevant jobb» 
etter studiene. Den første feilen 
de som bekymrer seg gjør, er å 
ikke innstille seg på å være en av 
dem. Da jeg overvar en presenta-
sjon av yrkesmuligheter etter endt 
studium kom det fram at av de 
som gikk ut med en mastergrad 
denne studieretningen, fikk omlag 
65 prosent av dem en «rele-
vant jobb». Folk var forferdet. Det 
betød jo at 35 prosent ikke fikk 
en ordentlig jobb. Man kunne like 
så greit belage seg på å jobbe på 
McDonalds resten av livet. Det er 
en folkesykdom å alltid leve med 
utgangspunkt i det verst tenkelige 
scenarioet. Belag deg heller på å 
være en av de som får den jobben 
de vil ha.

For det andre savner jeg å 
høre nøyaktig hva som ligger i 
begrepet «yrke med relevans til 
fagområdet». Det er lett å defi-
nere dersom man snakker om 
de profesjonsrettede utdannin-
gene. Utdanner man seg til å bli 
sykepleier har man et begrenset 
spekter av jobber som kan knyttes 
til graden man sitter på. Tar 
man derimot en stor del av de 
humanistiske eller samfunnsvi-
tenskapelige fagene i betraktning, 
er kompetansefeltet så bredt at 
begrepet «relevant jobb» blir en 
diffus formulering.

Dersom jeg studerer tre år 
med statsvitenskap og ikke ender 
opp som statsviter, politisk konsu-
lent eller byråkrat, har jeg da 
misbrukt utdannelsen min? Sitter 
jeg ikke på kunnskap og kompe-
tanse jeg kan nyte godt av uansett 
hvilken jobb jeg har? Livet er mer 
enn hva man gjør mellom ni og 
fire. Selv om alle jager en karriere, 
skal man ikke glemme universite-
tets dannende rolle. Studerer man 
noe man brenner for kommer det 
ikke til å føles bortkastet, selv om 
jeg for min del ikke vet allerede nå 
hva jeg jobber med om ti år.

   

Livets universitet

Bachelorgrad i bakevjen
Kun én av fem  
universitetsstudenter  
mener en bachelorgrad  
er godt nok. Norsk  
Studentorganisasjon 
mener for høye krav fra 
arbeidslivet skremmer 
studenter vekk fra en kort 
utdannelse.

programmer for sivilingeniørstuden-
ter, noe Kjeldstad ikke vil endre på.

– De første tre årene av sivilinge-
niørutdannelsen har mange grunn-
leggende og generelle emner. Hadde 
man avsluttet ingeniørstudiet etter 
disse tre årene, hadde man ikke vært 
spesialisert nok til å fungere godt i 
arbeidslivet. Man kan si at femårige 
studieløp gir mer helhetlige studier. 
Treårige bachelorgrader er derimot 
mer fleksible, sier hun.

Kjeldstad forteller at de ikke har 
fullstendig oversikt over jobbplasse-

ringen til de som avslutter etter full-
ført bachelorgrad.

– Det burde vi hatt bedre kunn-
skap om, mener hun.

Statssekretær Kyrre Lekve i 
Kunnskapsdepartementet forteller 
at det ikke er aktuelt å gjøre noe med 
bachelorgraden på dette tidspunktet.

– Vi har ikke noe ønske om at alle 
studentene skal ta master eller dok-
torgrader. 

Regjeringen er tydelig på at 
bachelorgraden skal være en yrkes-
rettet grad, sier Lekve. UD 

net for jobben de får når de kommer 
ut i arbeidslivet, men dette gjelder 
nok mer i starten av karrieren. Etter 
hvert som arbeidstakeren får utfolde 
seg, vil ofte stillingens innhold utvi-
kle seg sammen med personen. Dette 
gjelder spesielt for de som utdanner 
seg innenfor humanistiske fag, sier 
Aamodt.
 
Bachelorgradene taper
NSo-leder Kantardjiev mener 
bachelorgraden blir skadelidende av 
det høye antallet masterstudenter.

– Masterstudenter krever tet-
tere oppfølging, og det binder opp 
mye ressurser. Det kan gå utover 
bachelorstudentene, sier Kantard-
jiev.

Han fremhever viktigheten av 
bachelorgraden.

– Bachelorgraden er det riktige 
valget for mange studenter. Det 
gjelder spesielt for profesjonsutdan-
nelser, der man kan få kompetansen 
man trenger for sitt yrke uten en 
femårig utdannelse, sier Kantardjiev. 

Forsker Aamodt har derimot et 
annet syn på bachelorgraden.

– Universitetbachelorens viktigste 
oppgave er å kvalifisere studentene 
til å ta en master gjennom faglig for-
dypning, sier Aamodt.

Han mener en yrkesretting på 
universitetene kan svekke det faglige 
nivået.

– Vi har et stort sett velfungeren-
de høyskoleapparat som tar seg av de 
yrkesrettede bachelorgradene, sier 
Aamodt. 

Han påpeker at flertallet av stu-
dentene tar femårige utdanninger 
uansett.

– Det kan tenkes at det ville gi be-
dre studieopplegg dersom universite-
tene tilrettela for et system der stu-
dentene begynner rett på en femårig 
utdanning, sier Aamodt.

Han vil likevel ikke legge ned 
bachelorgraden. 

– Det finnes også en del som ikke 
vil ta en mastergrad, og det er vik-
tig at disse studentene kan få et vit-
nemål etter endt treårig utdanning, 
sier Aamodt.
 
Fornøyd med systemet
Prorektor for utdanning og lærings-
kvalitet Berit Kjeldstad ved NTNU 
forteller at de er fornøyde med da-
gens inndeling av gradene.

– Et studieløp med treårig 
bachelograd før en toårig master-
grad fungerer bra. På denne måten 
står man fritt til å avslutte studiene 
eller bytte studiested etter tre år hvis 
man ønsker det, sier Kjeldstad.

NTNU har flere femårige master-

VerDiløs: Lederen i Norsk Studentorganisasjon mener at arbeidsgivere ikke setter pris på bachelorgraden.

Studenter kan bli tvunget 
til å ta lengre utdanning 

enn de selv ønsker.
Kim Kantardjiev, NSO

77 prosent av universitetsstudenter ønsker å studere i mer enn 4 år. 

Blant alle studenter, inkludert høyskoler, ønsker 63 prosent mer enn 4 
års utdannelse.Det er økning på elleve prosentpoeng på fire år.

På høyskolene klarer 52 prosent seg med tre- eller fireårig utdannelse.

På BI og Campus Christiania er tallet på 49 prosent.

Sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse fra 2005 har muligheten 
for å få jobb blitt viktigere for studenters valg av utdanning.

Levekårsundersøkelsen

FAKTA oM:

TEkST:  erland Årstøl
 Kaia Holen lovas 
FOTO:  lars erlend leganger

BACHELoR

N – Vi er i en god situasjon
Statssekretær Kyrre Lekve i Kunnskapsdepartementet ser positivt på at  
studenter tar lengre utdanning.

bruk for den ekstra kompetansen 
masteren gir, sier Rognstad. 

 
Erfaring veier like tungt
Avdelingsdirektør Arve Winsnes i 
NAV Sør-Trøndelag forteller at de 
fortsatt ansetter folk med bachelor-
grad.

– De med mastergrad har ofte 
ikke så mye arbeidserfaring. De 
med bachelorgrad og praktisk erfa-
ring stiller derfor sterkt, og de domi-
nerer fortsatt, sier Winsnes. 

Med over hundre søkere på en-
kelte stillinger blir likevel konkur-
ransen hardere.

– Flere og flere har relevant er-
faring og er personlig egnet, samti-
dig som de har en mastergrad. Det 
er klart de stiller langt oppe i køen, 
sier Winsnes. UD 

 
Han mener det går mot at arbeidsgi-
vere vil kreve flere mennesker med 
lange utdannelser i framtiden.

– Selv om enkelte bedrifter et-
terspør mer kompetanse enn de 
har behov for, har man områder 
der man trenger arbeidstakere med 
høyere utdannelse. Spesielt innen 
helse- og sosialfag trenger man flere 
med mastergrad. Generelt er vi inne 
i en utdanningsbølge, der vi har et 
økt behov for arbeidskraft med 
lange utdannelser, samtidig som vi 
har større studentkull enn tidligere. 
Det er en god situasjon å være i, sier 
Lekve.

Han synes ikke det stilles for 
høye kompetansekrav blant arbeids-
givere.

– Jeg tror ikke det stilles for høye 
krav generelt. Mange arbeidsgivere 

sliter derimot med at kompetanse-
kravene ikke er klart nok definerte. 
De har altså ikke helt orden på hva 
de selv har behov for, sier Lekve.
 
Attraktive  
masterstudenter
 Direktør for profilering og rekrut-
tering Tone Rognstad i StatoilHy-
dro forteller at de stort sett ansetter 
masterstudenter.

– Bachelorstudenter må som 
regel ha relevant yrkeserfaring for 
å være konkurransedyktige. Nyut-
dannede må ha mastergrad, sier 
Rognstad.

Hun opplever at flere og flere 
jobbsøkere har mastergrad.

– Vi er en attraktiv bedrift, og 
har råd til å være kresne. Da blir det 
mest mastergradstudenter. Vi har 
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PÅ KONTrOll: AUF Studentlags første kampanje var å kontrollere kafeer og butikkers tilgjengeliget for rullestolbrukere.

De partipolitiske student-
politikerne tar nå grep 
for å øke aktiviteten blant 
studentene. 

Vil vekke engasjement

Foredrag og temamøter med eksper-
ter og fagmiljø skal gjør       e det po-
litiske livet på campus mer attraktivt 
i studiehverdagen. Både Høyres Stu-
denterforening (HSF), AUF Student-
lag og NTNU Sosialistisk Ungdom 
(SU) konstaterer at de kan bli bedre 
på å vise seg fram for studentene. 

 Formann Morten olimb i HSF 
mener den politiske aktiviteten blant 
studenter har falt gjennom flere år. 
Han håper økt synlighet fra flere po-
litiske organisasjoner på campus vil 
øke det politiske engasjementet.

– Vi ønsker å være mye mer synlig 
i tiden framover gjennom standakti-
vitet, gjesteforelesninger og debatter. 
Vi må vise oss bedre fram gjennom å 
reise aktuelle problemstillinger som 
interesserer studentene, samtidig som 
vi må tørre å provosere, sier han.
 
Ønsker flere partier
HSF arrangerte tidligere i høst gjes-
teforelesning med Kristin Clemet, 
og planlegger flere kampanjer til vå-

kommunepolitikken. Det er viktig å 
bidra med studentvennlig politikk 
både i kommunen og fylkeskommu-
nen, sier studentlagslederen.

Han forteller at de vil jobbe for å 
sikre videre kommunebevilgning til 
bygging av studentboliger, og han me-
ner dette er et tema studentene burde 
være spesielt opptatt av. Sandtrøen 
ønsker at flere studenter skal folkere-
gistrere seg i Trondheim.

– Dersom studentene folkeregiste-
rer seg her i Trondheim blir vi en stor 
velgergruppe og vil få mye gjennom-
slagskraft, sier han.
 
Opplever utfordringer
Leder Martine Smerud for NTNU SU 
mener studentpartiene spiller en like 
stor rolle som lokalpartiene, men at 
studentlagene presenterer et bredere 
spekter av studentpolitikk enn lokal-
partienes skolepolitikk. 

– Det er slike forskjeller som gjør 
at vi som studentlag er mer attraktiv 
for studenter enn hva et lokallag kan-
skje kan være, sier hun. 

også SU opplever utfordringer 
med synligheten blant studentene. 

– Synligheten er noe vi absolutt 
må jobbe med. å stå på stand og å 
bruke informasjonstavler på campu-
sene er veldig viktig for å synliggjøre 
oss selv, sier hun. 

SU har ifølge Smerud tradisjon 
for å dempe det politiske arbeidet i 
eksamenstiden, men skal i likhet med 
HSF og AUF vise seg frem for studen-
tene på nyåret. UD

ren som retter seg mot studentene. 
olimb peker på at det lenge kun har 
vært Høyre som har hatt en politisk 
studentorganisasjon, men tror det 
er positivt at flere organisasjoner nå 
kommer på banen. 

– Jo flere studentpolitiske organi-
sasjoner vi blir, jo større rom for de-
batt blir det. Det tror jeg vil bidra til 

økt aktivitet. Debatter på studentenes 
premisser er et godt grunnlag for å 
skape engasjement, sier han. 
 
– Gir studentene en stemme
Studentlaget til AUF har lenge vært 
preget av liten aktivitet og få medlem-
mer. Laget er nå gjenoppstartet og 
har omtrent 50 medlemmer, men de 
ønsker å ekspandere.

– Vi skal drive en aktiv kampanje 
framover. Til nå har det vært mest ak-
tivitet på Dragvoll, men vi har også 
vært på Høgskolen i Sør-Trøndelag, 
sier leder Nils Kristen Sandtrøen.

Han mener at de partipolitiske 
studentlagene er svært viktige for stu-
dentenes innflytelse på Trondheims 
lokalpolitikk. 

– Vi gir studentene en stemme i 

TEkST:  Marte Voll
 Anders Havdal Tangenes
FOTO:  Kristine Kolstad

STUDENTPoLITIK

Vi gir  
studentene 
en stemme i 

kommunepolitikken.
Leder Nils Kristen Sandtrøen i AUF 

Studentlag

Hvorfor valgte du akkurat det 
studiet? 
– Fordi jeg synes historie var 
morsomt. Alternativet var 
handelshøyskolen i Bergen, og 
jeg hadde sikkert blitt rikere av å 
ha studert der. Men historie var 
det som interesserte meg mest. 
Og så er jo dette et fag man blir 
klok av.
Hvordan var du som student? 
– Jeg var småbarnsforelder og 
jobbet i omtrent 50 prosent-
stilling da jeg studerte hovedfag 
i Trondheim. Det gjorde 
meg målrettet og effektiv 
som student. Det begrenset 
i noen grad festlighetene, 
men jeg vet likevel godt 
hva det våte studentliv på 
Studentersamfundet går ut 
på. Et av mine mindre stolte 
øyeblikk var da jeg ustø på vei 
hjem en morgen møtte datteren 
min på vei til skolen.
Hva er ditt beste studieminne?
– Det var da min 
hovedfagsveileder skrøt tydelig 
og klart av meg etter å ha lest 
et lengre manuskript. Jeg husker 
det som det var i går, da han sa 
at mine analyser var grundige 
og skarpe og at konklusjonen 
var tvingende og velbegrunnet. 
Jeg hadde ikke alltid fått den 
tilbakemeldingen, for å si det 
mildt. Jeg lærte veldig mye av 
ham.
Hva er ditt verste studieminne?
– Eksamen i forprøver i fonetikk. 
Jeg hadde ikke hatt tid til å lese, 
og strøk. Men jeg hadde hatt en 
god språklærer på gymnaset så 
jeg behersket noen begreper og 
teorier. Jeg tok disse i bruk i en 
klage og fikk siste ståkarakter. 
Kanskje ikke det verste minnet 
likevel?
Har du noen råd til dagens 
studenter?
- Kom deg opp om morgenen 
og planlegg dagen din, da blir 
man mest effektiv. Strukturer 
livet ditt, hvis ikke er det lett at 
dagen forsvinner. Hver og én må 
finne en måte å som fungerer 
for seg, slik at man kan studere 
så effektivt som mulig. 

Av Silje Løvstad Thjømøe    

Har hovedfag i historie fra NTNU. 
Professor i historie ved NTNU.  
Leder av et landsomfattende fors-
kningsprosjekt om tvangsarbeiderne i 
Norge under andre verdenskrig.

Hans Otto Frøland

MIN STUDIETID

Som studentmedlem i et LO-forbund vil du få tilgang til produkter og tjenester som vil gi deg 
en tryggere studietid. Vi har blant annet en egen studentforsikring til en gunstig pris. Denne og 
mange fl ere fordeler fi nner du på lofavør.no/ung 

Gode avtaler for deg som er student

LOfavør Student ann 233x330.indd   1 22.09.11   11.50
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MiDDAGsTiD: – Vi jobbar med å forbetre middagstilbodet vårt etter å ha observert at fleire studenter er misfornøyde med 
dette, seier direktør kjell Erik Ronøss i SiT kafe.

SiT Kafe kjem best ut 
av ein landsomfattande 
samalikning av dei  
samskipnadsdrevne  
studentkantinene.

Landets billegaste 
kantiner

Det visar ei fersk samanlikning av 
prisane i 19 kantiner driven av lan-
dets studentsamskipnader. Rappor-
ten har samanlikna prisar på alt 
frå middag til tyggegummi. Prisane 
hos dei andre samskipnadsdrevne 
kantinene ligg inntil 30 prosent 
høgare enn prisane i SiT Kafe. Ad-
ministrerande direktør Kjell Erik 
Ronæss ved SiT Kafe meinar det 

– Vi jobbar med å forbetre mid-
dagstilbodet vårt etter å ha observert 
at fleire studenter er misfornøyde 
med dette, seier han.Ronæss peikar 
på at sjølv om rimeleg studentmid-
dag er samskipnadens overordna 
prioritering, fins det alternativ for 
studentar som ikkje har noko i mot å 
betale litt ekstra for eit måltid.

– Nokre vil ha billig mat, medan 
andre føretrekk å betale litt meir for 
«det lille ekstra». Vi gjer dei som øn-
skjer det moglegheita til å velje meir 
eksklusive alternativ, seier han.

 
Uproblematisk prisnivå
Ettersom samskipnaden har som 
mål å gå i null er det ifølge Ronæss 
uproblematisk å ha lågare prisar enn 
landets andre samskipnadar.

– Sjølv om vi tener mindre per 
kunde, vil det låge prisnivået føre 
til at fleire benyttar seg av oss. Dette 
har eit positivt utslag på budsjettet 
vårt, seier han. UD

ikkje er tilfeldig at SiT kjem best ut 
blant samskipnadane.

– Vi anstrengjar oss heile tida 
for at studentane skal få så mykje 
som mogleg for pengane, blant anna 
gjennom å tilby tre måltider dagleg 
for 60 til 80 kroner, seier han.

 
Misfornøyde studentar
I både den oslobaserte studentavisa 
Universitas og Studvest i Bergen har 
landets studentsamskipnader høsta 
kritikk frå studentane for kantine-
tilbodet. også trondheimsstudentar 
har uttrykt misnøye med kantinema-
ten, og spesielt middagsalternativa. 
Direktøren innrømmar at dette er 
noko samskipnaden har plukka opp.

TEkST:  eivind Digranes
 eidig@underdusken.no
FOTO:  Juliana Martinsen

KANTINE

Nokre føretrekk å 
betale litt meir for det 

lille ekstra.
Kjell Erik Ronæss, SiT Kafe

www.underdusken.no
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NTNU vil selge eiendom ved Dragvoll. Det kan bety 
penger til utbygging av den overfylte campusen. 

Tomtesalg 
på Dragvoll

å utvide campus Dragvoll har lenge 
vært et av NTNUs viktigste mål. Nå kan 
de være et steg nærmere dette målet. 
Trondheim kommune ønsker å kjøpe 
deler av tomtene universitetet eier ved 
Dragvoll, og de to partene har nå startet 
forhandlinger. Eiendomssjef Lindis Bur-
heim ved NTNU vil ennå ikke bekrefte 
at pengene NTNU kan tjene på et salg 
skal brukes på utbygging av campus, 
men hun utelukker ikke den muligheten.

– Generelt kan pengene fra et salg 
brukes til kjøp, vedlikehold eller nybyg-
ging av lokaler til undervisnings- eller 
forskningsformål, sier hun.

krevende prosess
Tomtene kommunen ønsker å kjøpe 
utgjør 6,6 prosent av det totale arealet 
NTNU eier ved Dragvoll. Eiendomssje-
fen er klar på at et salg derfor ikke vil 
skape hindringer for universitetets fram-
tidsplaner.

– Vi vil ha igjen tilstrekkelig areal til 
utvidelse av campus Dragvoll etter et 
salg, sier Burheim.

NTNU har lenge ventet på bevilgnin-
ger fra statsbudsjettene til campusutbyg-
ging. Burheim mener det er for tidlig i 
salgsprosessen til å si noe om hvorvidt 
summen de kan tjene på tomtesalget 
alene vil være nok til å begynne en ut-
bytting. Hun påpeker at det er mange 
hensyn som må tas. 

– Vi må blant annet avklare om det er 
andre statlige organer som er interessert 
i området, og juridiske forhold knyttet 
til eiendommen og salget, sier hun.

Avhengig av å kjøpe
Trondheim kommune eier ikke egne 

tomter rundt Dragvoll, og sjefsingeniør 
ole Ivar Folstad i kommunen forteller at 
de er avhengige av å kjøpe eiendom av 
andre for å kunne bygge ut barnehage, 
skole og helsetilbud. 

– Dersom avtalen går gjennom, vil 
vi kunne dekke de offentlige behovene 
langt fram i tid, sier han. 

Kommunen har i sin henvendelse gitt 
uttrykk for at de ønsker å få gjennom en 
avtale så fort som mulig, slik at de kan gå 
i gang med planleggingsprosessen.

– Det optimale hadde vært å kunne 
begynne bygging av sykehjem allerede 
i 2012. Skole og barnehage ønsker vi å 

bygge innen fem til ti år, sier Folstad.
Eiendomssjef Burheim ved NTNU 

vil derimot ikke gi noe tidsperspektiv i 
første omgang, 

– Hvor lang tid en slik salgsprosess 
vil ta, avhenger av de formelle avklarin-
gene, sier hun. 

Frisk kapital
Leder Per Martin Sandtrøen ved Stu-
denttinget (STi) ved NTNU stiller seg 
fullt og helt bak salgsforslaget.

– Universitetet har behov for penger, 
og da er det bedre at man får inn frisk 
kapital enn at man tviholder på areal 
man ikke trenger, sier han. 

Han forteller at både STi og ledelsen 
ved NTNU har nybygg på Dragvoll som 
sin førsteprioritet når det gjelder under-
visningsareal.

– Vi er smertelig klar over at kapasi-
teten er sprengt, og at man trenger både 
lesesalsplasser og auditorium. Dessverre 
er vi avhengige av bevilgninger for å 
kunne realisere dette, sier Sandtrøen. 

Han mener likevel ikke at det er rik-
tig å øremerke midler fra et eventuelt 
salg til framtidig utbygging av Dragvoll. 

– Vi ønsker at hver krone skal brukes 
til å forbedre studiekvaliteten, og stoler 
på at ledelsen utnytter pengene de har 
på en mest mulig effektiv måte, sier han.
UD

TEkST:  Benedicte Midthaug Torsvik
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CAMPUS

Jobb ved siden 
av studiene?

Kanal: Effect bemanning

Vi ønsker at hver 
krone skal brukes 

til å forbedre 
studiekvaliteten

Per Martin Sandtrøen

1. Kva syns du om prisen på SiT 
sine kafear og kantiner?
2. Er tilbodet godt nok?
3. Ville du ha betalt meir for eit 
større tilbod?
4. Kva er viktigast med kantinene 
for deg?

August Jensen, 
samfunnsøkonomi
1. Prisen er heilt grei. Eg tar 
som oftast med meg mat 
heimeifrå, og handlar lite på 
kantina.
2. Det er eit heilt greit tilbod.
3. Nei, eg er fornøyd slik det 
er i dag.
4. At ein kan velje sunn og 
god mat.

Siri Evang, psykologi
1. Det har vorte litt dyrt.
2. Dei har eit heilt greit tilbod, 
men ikkje meir enn dette.
3. Nei, det ville eg nok ikkje. 
Prisane er allereie for høge.
4. At det er gode og reine 
omgivnader. 

Mari Nesbø, statsvitskap
1. Det er alt for dyrt.
2. Nei. Det er for lite å velje 
mellom. Dei kunne hatt meir 
spanande middagsalternativ.
3. Nei. Skal eg lage meir 
ekslusiv mat lagar eg han sjølv. 
Eg brukar berre kantina når 
eg må.
4. At det er ein innbydande 
atmosfære.

På GATA3

Vi vil ha igjen  
tilstrekkelig areal til 
utvidelse av campus 
Dragvoll etter et salg.

Eiendomssjef Lindis Burheim
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Speil, speil på veggen der
Hvem blir du tiltrukket av? En masterstudent viser at svaret kan ligge nærmere deg selv enn du tror. 

TeKsT: Marie Sigstad  illustrasjon: Nina Eide Martinsen 

bilde av seg selv og et av forelderen 
med motsatt kjønn. De ble deretter 
bedt om å plukke ut den mest attrak-
tive personen.

– De fleste deltakerne valgte ube-
visst bildene av seg selv som de mest 
attraktive. Resultatene kan tyde på 
at oppfattelsen av vårt eget ansikt 
er en viktig faktor for hvem vi ser på 
som attraktive i voksen alder, fortel-
ler Sulutvedt.

Siden folk generelt bruker mye tid 
framfor speilet og kjenner sitt eget 
ansikt godt, mener hun at selvreflek-
sjon blir et avgjørende kriterium for 
valg av partner og hvordan man opp-
lever skjønnhet.

 
Tilknytning
 har ingen effekt
Sulutvedt forteller at det var vanske-
lig å se hva resultatet ville bli under-
veis. Hun trekker fram at tidligere 
forskning har vist en sammenheng 
mellom tiltrekning og den følelses-
messige tilknytningen til de samme 
personene. Her viste forskning at 
ansikter som ligner på forelderen av 
motsatt kjønn blir ansett som mer at-
traktive hvis man har hatt en nær til-
knytning til denne omsorgspersonen 
i barndommen. Sulutvedts oppgave 
kom til en annen konklusjon.

– I min masteroppgave kontrol-
lerte jeg deltakernes barndomstil-
knytning til både mor og far. Her 
viste det seg imidlertid at det ikke 
var noen sammenheng mellom til-
knytningen til foreldrene og hvor at-
traktive de ble ansett, sier hun. UD

personer med samme alder og kjønn 
som deltakerne.

Deltakerne fikk tre bilder å velge 
mellom: Et standardisert bilde, et 

Unni Sulutvedt har i sin master-
oppgave i psykologi kalt «Love at 
first sight» fra Universitetet i oslo 
forsket på hvilke ansiktstrekk vi 
synes er mest attraktive. Hun ville 
undersøke om vi egentlig tiltrekkes 
mest av ansikt som ligner på forel-
deren av motsatt kjønn eller ansikt 
som ligner på våre egne. Sulutvedt 
kaller dette fenomenet for ødipalt, 
etter Sigmund Freuds teori om at vi 
tiltrekkes av forelderen av motsatt 
kjønn. Uttrykket kommer fra det 

greske sagnet om prinsen som ble 
forelsket i sin mor.

– Min veileder, Bruno Laeng, har 
tidligere gjort studier som viser at 
folk foretrekker bilder av partneren 
sin blandet med bilder av seg selv, 
framfor et ekte bilde av partneren. 
Jeg ville se om denne tendensen 
egentlig kan være ødipal, sier hun.

 
Selvrefleksjon
For å teste ut hypotesen tok Sulut-
vedt bilder av ansiktene til deltaker-
ne i undersøkelsen og deres foreldre. 
Deretter brukte hun bildemanipu-
leringsteknikker for å framstille de 
originale bildene på en måte som 
gjorde at deltakerne ikke kunne 

kjenne igjen de som var avbildet. 
Dette ble gjort ved å blande de per-
sonlige bildene med et standardisert 
bilde framstilt av til sammen 200 
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tural and Mechanical University. I 
studien ble 238 gifte personer spurt 
om å vurdere hvor lykkelige de var, 
både generelt og i ekteskapet. Blant 
de seksuelt aktive rapporterte 60 
prosent at de var «veldig lykkelige» 
i livet. Hele 80 prosent av dem var 
lykkelige i ekteskapet. Blant de gamle 
som ikke hadde hatt sex i de siste 12 
månedene var derimot 59 prosent 
lykkelige i ekteskapet, og bare 40 
prosent lykkelige generelt. 

Kreftfarlig dyresex 
Personer som har sex med dyr har 
høyere risiko for peniskreft. Nett-
stedet Livescience skriver om en 
studie av menn på den brasili-
anske landsbygda. Av 118 menn med 
peniskreft, hadde hele 45 prosent 
hatt sex med dyr. Til sammenlig-
ning hadde bare 32 prosent av de 
friske mennene i undersøkelsen hatt 
dyresex. Dyreartene inkluderte kyr, 
hopper, høner og griser. I tillegg til 

høyere kreftrisiko, var dyreelskerne 
også spesielt utsatt for kjønns-
sykdomer, noe forskerne tror kan 
stamme fra gruppesex med dyrene.

Varsomme machomenn

Menn med høyt testostoronnivå er 
ivrigere kondombrukere enn mindre 
hormonelle menn. Det viser en 
studie fra University of Michigan, der 
78 menn ble spurt om deres seksu-
alvaner. Forskerne har flere mulige 

forklaringer på fenomenet, deriblant 
at sikker sex får mennene til å virke 
kunnskapsrike. En annen mulighet 
er at menn med lavt testostoronnivå 
ikke våger å bruke kondom i situa-
sjoner der det oppleves som pinlig. 

Glade 
pensjonistpeniser

Mennesker over 65 år blir lykkeli-
gere av å ha aktive seksualliv. Det 
viser en studie fra Florida Agricul-

www.underdusken.no
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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

Folk foretrekker bilder 
av partneren sin 

blandet med bilder av 
seg selv.

Unni Sulutvedt
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Den religiøse minoriteten baha’i har ikke rett  
til universitetsutdannelse i Iran. Myndighetene  
hevder å være demokratiske, men utdanning  
er fortsatt et privilegium.

men også en rekke sosiale og kulturelle 
rettigheter. De har for eksempel ikke rett 
til pensjon og arv. 

Kamali mener undertrykkelsen av 
baha’iene er typisk for religiøs funda-
mentalisme, hvor myndighetene ikke 
aksepterer mennesker som tenker 
annerledes.

– Ytringsfriheten gjelder så lenge 
man ikke står i mot regimet. I praksis 
blir alle som står imot regimet under-
trykt, forteller Kamali.
 
Et stille opprør
Et fredelig mottiltak mot den akade-
miske segregeringen var oppret-
telsen av Baha’i Institute for Higher 
Education (BIHE) i 1987. Det er et uoffi-
sielt program som ble grunnlagt for å 
gi baha’iene mulighet til universitetsut-
dannelse. Baha’iene begynte å under-
vise i private hjem og etter hvert også 
over internett. 

Utdannede baha’iprofessorer har tatt 
ansvar for undervisningen for å sikre 
akademisk kvalitet.

– Prinsippene i baha’itroen krever at 
de adlyder den gjeldende regjeringen i 
landet, og respekterer og følger landets 
lover og regler. Ettersom ikke myndig-
hetene godkjenner BIHE som et 
formelt program, bryter ikke baha’iene 
med noen lover. Myndighetene har 
derfor ennå ikke klart å avskaffe BIHE, 
sier Kamali. 

De iranske myndighetene har 
likevel svart med en rekke razziaer 
mot BIHE. Senest i mai i år ble flere 
hundre hjem plyndret og studiemate-
riale konfiskert, og både professorer 
og bahailedere ble arrestert.

– Hvorfor? Baha’iene har ikke 
engang protestert. Alt de ønsker er å 
ha rett til utdanning, sier Kamali.
 
Truer nasjonal sikkerhet
Da professorene ble arrestert, gikk en 
offisiell talsmann for iranske myndig-
heter ut og benektet at baha’iene ble 
diskriminert.

– I motsetning til hva tilhengere 
i utlandet hevder, har baha’iene de 
samme rettighetene til å gå på univer-
siteter som andre, uttalte talsmann 
Alireza Miryusefi til CNN. 

Han sa videre at raid mot BIHE 
har blitt gjennomført for å hindre at 
baha’iene skaper en «ekstremistisk 
sektbevegelse».

Diane Ala’i er en av baha’ienes offi-
sielle representanter i FN. Hun mener 
de iranske myndighetene finner på 
unnskyldninger overfor det interna-
sjonale samfunnet for å legitimere 
undertrykkelsen.

– Dommen mot de syv 
baha’iprofessorer fastslo at de var skyl-
dige i «medlemskap i den avvikende 
baha’isekten, med mål om å iverk-
sette tiltak mot landets sikkerhet». 
Det er overhodet ikke noe grunnlag 
for disse beskyldningene, sier 
FN-representanten. 

Irans største religiøse minoritet utgjør 
300 000 mennesker, men blir ikke aner-
kjent som en legitim religion i landet. 
Baha’iene har lenge blitt systematisk 
forfulgt og undertrykt av myndighetene. 
Siden 1980-tallet har over 200 tilhengere 
blitt myrdet og tusenvis satt i fengsel. 

Som en konsekvens av forfølgelsen 
ble Samin Kamali og familien nødt 
til å flykte til Norge. Dersom fami-
lien hadde blitt i hjemlandet ville ikke 
Kamali hatt adgang til iranske univer-
siteter. Nå ønsker den 26 år gamle 
NTNU-studenten å rette søkelyset mot 

en av det iranske regimets mindre kjente 
forbrytelser.

– Dette handler ikke bare om troen 
min. Det handler om at Iran bryter med 
retten til utdanning – en grunnleggende 
menneskerettighet, sier hun.

 
Ytringsfrihet på premisser
Det er gjennom iransk lov at baha’iene 
blir nektet tilgang til høyere utdan-
ning. Myndighetene legger ikke skjul 
på undertrykkelsen, da loven sier klart 
og tydelig at «utvikling og fremgang av 
baha’isamfunnet skal blokkeres». Baha’i-
professorer og studenter har blitt kastet 
ut av iranske universiteter. 

– å nekte en hel folkegruppe utdan-
ning er det sterkeste virkemiddelet for 
å knekke dem. Uten kunnskap er man 
forsvarsløs. Baha’iene kan verken få jobb 
eller livnære seg, sier Kamali.

Diskrimineringen mot folkegruppen 
inkluderer ikke bare politiske rettigheter, 

Eksklusive protester
Studenter fra Harvard blir bedt 
om å vise frem studentbevis 
før de får protestere på 
universitetets campus, 
skriver The Atlantic Wire. 
Studenter som skulle på 
«Occupy Harvard» ble møtt 
av lukkede porter og åtte 
politimenn ved hver inngang. 
Universitetet, som regnes 
som et av verdens mest 
eksklusive, holder på denne 
måten standarden oppe også 
på protestbevegelsens teltby. 
Universitetsadministrasjonen 
begrunner utestengelsen av 
utenforstående demonstranter 
med sikkerhetshensyn til ikke-
demonstrerende studenter og 
ansatte.

Protesterer  
for overgrep
Studenter ved Pennsylvania 
State University gjorde opprør 
da deres trener i amerikansk 
fotball Joe Paterno ble sparket, 
melder ESPN. Paterno ble 
avskjediget etter det kom frem 
at han ikke politianmeldte 
assistentrenerens seksuelle 
overgrep på en ti år gammel 
gutt. De rasende studentene 
mente det ikke var Paternos 
ansvar å melde fra til politiet 
om overgrepene han bevitnet. 
Hundre politimenn rykket ut 
med pepperspray og batonger 
for å kontrollere to tusen 
protesterende studenter.
 
Forhandlinger  
i Chile 
I Chile har det seks måneders 
lange studentopprøret ført til 
forhandlinger i parlamentet 
mellom studentrepresentanter 
fra 25 universiteter og 
landets politikere. De 
skal nå forhandle om 
utdanningsbudsjettet for 2012, 
skriver University World News. 
Studenter har protestert mot 
en stadig økende privatisering 
av utdanningssektoren, 
og en kraftig økning i 
universitetsavgiftene. De mest 
radikale demonstrantene 
anklager imidlertid 
nå de forhandlende 
studentrepresentantene for å 
forråde kampen deres.

VErdEN  
ruNdTAkademisk 

apartheid

TEkST:  ida Nord  Holmer
 inholm@underdusken.no
FOTO:  lars erlend leganger

IRAN

Baha’i-religionen er av iransk  
opprinnelse. Den ble grunnlagt  
i andre halvdel av 1800-tallet. 

Den er en av verdens raskest 
voksende religioner og har omtrent 
seks millioner tilhengere på 
verdensbasis. 

Baha’i er en monoteistisk tro. 
Baha’iene anerkjenner blant andre 
Jesus, Mohammed og Buddha som 
tidligere profeter. 

Baha’ienes hovedsete ligger i Haifa 
i Israel.  
 
         Kilder: Store norske leksikon, bbc.com 

FAKTA oM BAHA’I

VArsler: – Dette handler ikke bare om troen min. Det handler om at Iran bryter med retten til utdanning – en grunnleggende menneskerettighet, sier NTNU-student Samin kamali.

Ala’i mener videre at iranske 
myndigheter motsier seg selv når 
de hevder at alle har adgang til 
universitetene.

– Myndighetene jobber grundig 
med å undersøke personlige doku-
menter for å identifisere baha’iungdom. 
På denne måten ønsker de å nekte 
baha’iene tilgang til høyere utdan-
ning, sier Ala’i.

Regnes som kjettere
Førsteamanuensis Dagfinn Rian i reli-
gionsvitenskap ved NTNU forklarer 
hvorfor baha’iene ikke blir anerkjent 
som en legitim religion i Iran.

– Alle religioner som ble grunnlagt  
etter islam regnes som kjettere. Baha’i 

oppsto på 1800-tallet, og blir derfor 
ikke anerkjent, sier han.

Han forteller videre at beskyldnin-
gene om at baha’iene truer nasjonal 
sikkerhet blant annet går på at de skal 
være spioner for Israel. 

– Haifa i Israel er deres viktigste 
sentrum. Dette går på tvers av en 
ekstremt Israel-kritisk holdning i Iran. 
At baha’iene har en så nær tilknytning 
til Israel, gjør at de blir oppfattet som 
pro-israelske, sier han.

Når det kommer til baha’ienes 
utestengelse fra iranske universiteter 
hevder Rian at dette henger sammen 
med den totale undertrykkelsen.

– I Iran ønsker de ikke å ha baha’ier 
i det hele tatt, sier Rian. UD

Å nekte en hel folke-
gruppe utdanning  

er det sterkeste  
virkemiddelet for  

å knekke dem.
Samin Kamali
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Blåøygd alkoholpolitikk
Stortingspolitikar Jon Jæger Gåsvatn frå Framstegspartiet 

meiner at regjeringa nyttar enkeltståande forskingsresultat som 
ikkje er etterprøvd når dei no ynskjer å redusere skjenketidene.

Tekst:  karolina Gjelland  Lid       illustrasjon: Marit Aasmoe Albrigtsen

Tidlegare i haust kom Statens institutt for rusmid-
delforskning (Sirus) ut med ein rapport som stad-
festar ein samanheng mellom lange skjenketider og 
vald. Regjeringa vil basert på denne rapporten gå 
inn for å flytte den nasjonale skjenkestoppen frå 
klokka tre til klokka to. I fylgje rapporten vil dette 
medføre ei nedgang i valdstilfella på tjue prosent. 
Er dette den rette måten å handtere valdsproble-
matikken på?

– I Framstegspartiet (Frp) har me ikkje 
sansen for dette forslaget i det heile tatt! 
Skjenkinga som skjer på restaurantar og 
barar skjer i kontrollerte former, og då vert 
det heilt feil å nytte reduserte skjenketider 
som argument i håp om å få mindre vald. 
Eg trur heller at det vil kunne verke motsatt 
ved at folk kjem ut i gatene tidlegare, noko 
som vil kunne føre til meir gatevald. 

 
Betyr det at tidlegare stengjetider vil verke heilt 
mot målet sitt, på trass av det rapporten seier?
– Ja, eg trur det. Ein forflyttar stengjetidene, 

men det betyr berre at folk vil ende opp i 
taxi- eller kebabkø ein time før. Eg trur ikkje 
alkoholinntaket vil minske, og ein vil fram-
leis få dei same typane problem. Det vert 
ikkje færre slåsskampar i taxikøen om klok-
ka er halv tre i staden for halv fire, og når 
fleire vil på nachspiel så vil det heller vere 
med på å auke knuffinga i køane. Eg trur at 
ein kan unngå fleire av desse problema ved å 
utvide skjenketidene i staden, slik at ein be-
held skjenkinga under kontrollerte forhold.

 
Kvifor er Frp i mot eit forslag basert på forsking 
med tal henta frå norske byar?
– Helsedepartementet har sagt at saman-
hengen mellom reduserte skjenketider og 
vald er vitskapleg bevist, men frå forskar-
hald seier dei at det på ingen måte er grunn-
lag for å kunne seie dette. Tvert imot seier 
Ingeborg Rossow hjå Sirus at det ikkje er 
forskingsmessig belegg for å hevde at redu-
sert skjenketid fører til redusert vald. Her 
nyttar ein enkeltståande forskingsresultat 
som ikkje er etterprøvd for å oppnå sin eigen 
fastlåste agenda. Det er forskarar innanfor 
Sirus som har skrive rapporten, og ein har 
ingen andre like studiar å samanlikne med. 

 
I Stockholm stengjer utestadane til ulike tider, og 
det har gitt gode resultat. Politiet både i Bergen og 

Oslo har tatt til ordet for ei liknande ordning med 
differansiert skjenkestopp. Vil det vere aktuelt å 
innføre dette nasjonalt i Noreg?
– Me meiner dette bør vere opp til kommu-
nepolitikarane å avgjere. Dei er best skikka 
til vurdere lokale forhold. Samstundes vil eg 
påpeike at i Danmark er det skjenkestopp 
klokka fem, men dei har likevel mindre vald 
relatert til festing enn me har i Noreg. Eg 
trur danskane har mykje dei same haldnin-
gane som nordmenn har, og då lurer eg på 
kvifor regjeringa meiner at løysinga på pro-
blemet er kortare skjenketid. 

 
Kva bør ein då gjere for å redusere valden i sen-
trum i helgene?
– Meir synleg politi bør komme på plass 
for å minske gatevolden. Samstundes er 
det fleire preventive tiltak som bør satsast 
på, til dømes betre opplysning av mørke 
gater og strengare straffeutmålingar. Kva 
verkemiddel ein bør nytte avheng av kva 
type vald ein snakkar om. Det er forskjell 
på slåsskampar og overfallsvaldtekter, og 
då treng ein òg fleire ulike typar tiltak. 
 
Statistikken viser at alkohol ofte er inne i biletet 
når det skjer voldelege handlingar. Kvifor vil Frp 
då ha lange skjenketider?
– Me meiner at det er betre å gi eit trygt og 

kontrollert tilbod når det gjeld skjenking av 
alkohol. Det får ein på utestadane, som må 
forholde seg til lovverket. Ein har sjølvsagt 
dei som bryt lova innanfor den bransjen òg, 
men då er det viktig med gode kontrollar, og 
gode sanksjonar. I dag er det kommunane 
sjølve som vedtek straff for slike typar regel-
brot, noko som betyr at skjenking av min-
dreårige eller overstadig berusa menneskjer 
kan straffast med inndraging av skjenkebe-
villinga i ein kommune, medan ein i nabo-
kommunen kan sleppe unna med ei åtva-
ring. Me ynskjer nasjonale retningslinjer for 
slike sanksjonar, slik at like lovbrot vil bli 
slått likt ned på. Så lenge systemet med kon-
troll og straff fungerer vil difor dette vere 
den beste, og mest kontrollerbare forma for 
skjenking.

 
Ynskjer Frp at skjenkestoppen òg skal vere lik over 
heile landet, i motsetnad til dagens situasjon der 
lokalpolitikarane betstemmer?
– Kommunepolitikarane må stå til rette for 
korleis dei tilrettelegg for eigne innbyggja-
rar. Me meiner ei vektlegging av det lokale 
sjølvstyret i denne saka vil vere den beste 
løysinga. Eg ser ikkje poenget med å tre 
avgrensingar ned over hovudet på lokalde-
mokratiet. Kommunepolitikarane er minst 
like gode til å gjere vurderingar som det 
stortingspolitikarar er. UD

Stortingspolitikar for Frp 
og medlem av Helse- og 
omsorgskomiteen

Jon Jæger  
Gåsvatn 

INTERVJU MED
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Samfundet for alle

«Art is art»

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

Eksamen uten pc er som kvinner 
uten kjøkken.  #pcpaeksamen
Rydje

Kjære kandidat til studenttinget, 
i din mail skriver du “Student 
Tings valg”, slikt blir man sendt 
til Haag for!
hermanwe

STi vedtar at leder ikke trenger 
å ringe kandidatene som stiller 
til valg til Fadderutvalget på 
Dragvoll #STimøte
Studenttinget

94% av studentene jobber ved 
siden av studiene. Det er vel og 
bra, om det er valgfritt, det er 
det ikke i dag... 
SiTstudentene

Ser at @venstre går inn for 11 
mnd. studiefinansiering i sitt alt. 
statsbudsjett. Ingen dum idé det 
der @Trinesg
Kkantardjiev

11 øl-studenter fra Trondheim 
vil danne en dysfunksjo-
nell symbiose av usunnhet på 
Copenhagen Beer Celebration 
12/5. Dining at 20:00. #Epic
DHsVenner

Du vet det er dragvollinger på 
gløs når hele gjengen blir impo-
nert over at det ikke er glasstak i 
gangene! #ntnu
OdinStrand

Student v NTNU: Jeg har sett 
sånn firkanta hardpakka kaffe. 
Kompisen: Ja sånn vakumpakka. 
Nei, sånn hardpakka firkanta 
kaffe!
Evaisach

Jeg handler nok litt for mye i 
kiosken på Dragvoll når kassa-
damen sier: “Neste uke er det 
tilbud på Froosh og det vet jeg 
du er så glad i!”
hermanwe

En student tar push-ups på lese-
salen mens vi andre fester på 
#Gløshaugen #ntnu #ntnufest
Dzzulie

Som instutisjon tilhørende et 
vernet bygg, er Samfundet delvis 
fritatt fra diskriminerings og tilgjen-
gelighetsloven. Dette er i seg selv 
ingen unnskylding, men kompliserer 
prosessen med å gjøre endringer på 
fasaden. Vi brukt store ressurser på 
å få til dette prosjektet, som etter vår 
mening vil føre til et bedre tilbud for 
våre besøkende og økt verdighet for 
medlemmer med handicap.

Som en avsluttende kommentar 
kan man også nevne at for våre 
hørselshemmede besøkende har 
Samfundet, i samarbeid med 
Sør-Trøndelag fylkeskommune, fått 
installert teleslynge i Storsalen.

et problem som blir jobbet med i flere 
instanser og over lengre tid. Deler av 
løsningen for dette ser vi i Søndre Side-
prosjektet som Olaussen også nevner i 
sitt innlegg. Dette prosjektet har som 
formål å lage en ny hverdagsinngang 
for Samfundets besøkende og trinnfri 
inngang i fem av Samfundets etasjer. 
Planen er å lage et trappetårn med heis 
i stål og glass, som fungerer som et 
frittstående bygg utenfor Samfundets 
vernede fasade.

Jeg kan glede Olaussen med at 
rammesøknaden for prosjektet er sendt 
inn, og at vi venter svar på nyåret. 
Forhåpentligvis kan igangsettingstil-
latelse og byggestart være i boks ikke 
lenge etter det.

Svar på innlegg: “Utilgjengelige 
Trondheim” i UD #15.

I Under Dusken nummer 15 
bevisstgjør Vidar Olaussen leserene 
på den manglende tilretteleggelsen 
for personer med handicap på 
Samfundet. Han refererer blant annet 
til Samfundets formålsparagraf og til 
Søndre Side-prosjektet, og etterlyser 
handling.

Styret deler Olaussens synspunkter 
om tilgjengeligheten for personer med 
handicap. Den er for dårlig, og det er 

folkelige tolkninger eller kunstkritiske 
uttalelser. Jeg forbeholder meg likevel 
som fagperson retten til å bedømme 
arkitektur som arkitektur, og ikke som 
kunst forstått som «fine art». Dette er 
et synspunkt det finnes bred støtte for 
både blant akademikere og praktise-
rende arkitekter, men jeg vil likevel 
sitere en kunstner, for ikke bare å 
gjemme meg bak feige fagfolk:

«Art is art» er en eviggrønn utta-
lelse fra den amerikanske abstrakte 
kunstneren Ad Reinhardt, og jeg vil 
anbefale Torunn Otnes og flere som 
er ukjente med dette perspektivet å 
lese seg opp på temaet. Arkitektur er 
arkitektur, og arkitekter diskuterer 
arkitektur som arkitektur.

bygges stygge hus i Norge. Dette er i 
og for seg et interessant og dagsaktuelt 
tema, men jeg stiller meg spørrende til 
Torunns opprop til å diskutere arki-
tektur som kunst, og at arkitekter er 
feige som ikke ønsker å gjøre dette. 

Arkitektur kan godt diskuteres 
både som en utøvende kunstart og 
den ferdig arkitekturen som et kunst-
objekt. Men en slik diskusjon er for 
mange utøvere av faget like uinteres-
sant som å gi bygninger terningkast 
en til seks, der en er styggest, seks er 
vakrest. 

Om jeg skal være talsmann for faget 
i dette tilfellet, ønsker jeg all debatt 
om kvalitet i arkitekturen velkommen, 
og jeg vil ikke diskriminere verken 

Jeg viser til Torunn Otnes’ kommentar 
I Under Dusken nummer 15, der hun 
fremmer påstanden om at arkitekter 
er feige som nekter å bedømme sitt 
eget fagfelt. 

Gitt at jeg har forstått journa-
listen riktig, etterlyser hun et større 
faglig engasjement I den offentlige 
debatten om arkitektur blant fagets 
utøvere. Hun refererer til en uttalelse 
fra Gaute Brochmann i Klassekampen 
som hevder at norske arkitekter ikke 
tør å være oppriktige dersom det 

Jørgen Hallås Skatland
Nyutdannet arkitekt fra NTNU

ARKITEKTUR

Erling Kjelstrup
Leder, Studentersamfundet i Trondheim

SAmfUndET

Studentkvitter
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Et felles ansvar 

Fredrik Weisethaunet
Student

VoldTEKTSBølgEn det bidrar ikke til annet enn stigmati-
sering. Det vi trenger er forebyggende 
arbeid, hvor jenter og gutter i tidlig alder 
lærer å kommunisere med hverandre. 

Seksualundervisningen i skolen 
legger i dag for stor vekt på det repro-
duktive, mens behov og grenser knapt 
omtales. Kommunikasjon er et nøkkelord 
i både samliv og seksualitet, og bør få 
langt større fokus.

Sannheten er at hverken menn eller 
kvinner har noe som helst ansvar for 
voldtektsproblemet i kraft av å være 
enten mann eller kvinne. Men vi har 
alle et ansvar for å søke svaret på hva 
som skaper en overgriper.

Innlegget er forkortet. Les hele 
innlegget på underdusken.no.

med, eller så er det kvinnene som er for 
lite forsiktige. 

Begge påstander er like tåpelige. Det 
er en selvfølge at jenter skal få kle seg som 
de vil, og ferdes hvor de vil på hvilken 
tid på døgnet de vil. Men det er heller 
ikke slik at det å voldta er noe «vanlige» 
menn gjør. Jeg mener det er på høy tid at 
noen gjør det klart en gang for alle. Den 
som voldtar et annet menneske er syk. 

Jeg er lei av dette mannlige «kollek-
tivt ansvar»-fjaset. Å fremstille det som at 
voldtekt er et resultat av at menn i Norge 
har dårlige holdninger overfor jenter, 
er med på å gjøre et alvorlig problem 
verre. En kan ikke stille et kjønn kollek-
tivt til ansvar for hva enkelte med samme 
genitalier skulle finne på å foreta seg, 

I forrige utgave av Under Dusken 
skrev Guro Eriksen et innlegg om vold-
tektsbølgen, hvor hun setter fokus på 
skyldspørsmålet i voldtektssaker. Hun 
peker på at enkelte argumenterer med 
at kvinner må ta forholdsregler for å 
unngå å bli voldtatt, og avviser dette 
som uttrykk for et negativt kvinnesyn. 
Det er jeg helt enig med Eriksen i, det 
er aldri voldtektsofferets skyld. Videre 
skriver hun at «fremfor å kreve at kvinner 
skal kle seg på en bestemt måte, og unngå 

bestemte steder, bør det kreves at menn 
slutter å voldta». 

Dette er en fremstilling jeg som 
mann reagerer kraftig på. Det er mulig 
jeg leser Eriksen feil, eller at hun ikke 
har reflektert over hvilke signaler hun 
gir, men hun er ikke alene. Det har 
vært mange bølger av både voldtekter 
og voldtektsdebatter i løpet av de siste 
årene, og det samme har gjentatt seg 
gang på gang. Den ene siden peker på 
at jenter må kle på seg, og den andre 
siden peker på at menn må skjerpe seg 
og endre holdninger. Dette er en uheldig 
fremstilling, fordi den kun forholder seg 
til skyldspørsmålet, og kaster skylden 
kollektivt frem og tilbake mellom kjøn-
nene. Enten er det menn det er noe galt 

Nicolas Poussin, The Abduction of the Satine Woman 1633-34
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Hverken sarkasme eller ironi er et argument
- Rufus Choate
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Klarspråk versus rarspråk
Me må læra studentane 
å argumentera, meiner 
kronikkforfattaren.

Kristin Fridtun
Studentmållaget i 
Nidaros

SPRÅK

(Illustrasjon: Christina Undrum Andersen)

staden for å gjera noko med det, kjem 
til å auka farten og kasta oss av dersom 
me ikkje tek oss sjølv i nakken. Korleis 
skal me få stagga galenskapen? Lett: 
Sei det som det er, ærleg og rett fram 
utan krokvegar, og skift ut fjollute 
motesubstantiv med adjektiv og verb: 

Det er store utfordringar knytt 
til utforming av handlingsplanen. 
Det er svært vanskeleg å forma ut 
handlingsplanen.

Studentane må gjevast opplæring i 
forhold til argumentasjon. Me må læra 
studentane å argumentera.

Den språklege karusellen aukar farten 
og innhaldet dett av i svingen.

Dei fleste av oss vil helst bli 
oppfatta som reflekterte, medvitne 
og kloke menneske. Særleg gjeld 
det studentar og akademikarar. For 
oppgåva vår er vel (svært grovt sagt) 
å verta klokare, og dinest gjera andre 
klokare? Denne klokskapen – anten 
han er reell eller irreell – kjem til syne 
i måten me skriv og pratar på. Folk 
flest er samde om at klart og tydeleg 
språk er det beste for alle partar, men 
berre eit fåtal greier å setja det ut i 
livet. Tillat meg: Bør vi ikkje snart ta 
debatten omkring utfordringer knytta 
til språklige uklarheter?

Makta rår
Populære ord og vendingar er sjeldan 
populære i den rette tydinga av ordet. 
Populær (av lat. popularis) tyder som 
kjent ‘folkeleg’, men dei populære 
orda kjem sjeldan frå folket sjølv. 
Heller er det slik at folket hermer etter 
makthavarane og andre som osar av 
autoritet, for då verkar me reflekterte 
og medvitne og kloke – trur me. 

«Politikarspråk» er nærmast eit 
skjellsord, men likevel fell det lett å ta 
i bruk meiningslause ord og seiemåtar 
som toppfolket briskar seg med. Uklart 
og innfløkt språk er som kjent udemo-
kratisk og til og med farleg, for det 
stengjer uinnvigde folk ute og hindrar 
dei frå å få med seg viktig informasjon. 
Kva om me opplyste styresmaktene om 
dét, i staden for å – nesten bokstavleg 
talt – snakka dei etter munnen? Heider 
og ære til Språkrådet og Direktoratet 
for forvaltning og IKT som no er godt 
i gang med prosjektet «Klart språk i 
staten» (klarsprak.no). Dei gjer språket 
i offentlege publikasjonar og brev meir 
forståeleg for folk flest.

Språk rundt grauten
Så, kva slags språkbruk er det denne 
illsinte nynorskingen vil til livs? Fyrst 
og fremst bør me gjera noko med den 
språklege «berøringsangsten» som 
så mange strir med. Ikkje så reint 
få ser ut til å vera overlag redde for 
seia at noko står i direkte samband 

med noko anna. Ikkje minst er det 
vanskeleg å seia noko beint fram, eller 
setja fingeren rett på problemet. Eit 
tydeleg symptom på denne språklege 
sotta er misbruk av orda rundt og 
omkring: I dag må me «ha bevissthet 
rundt problemet», «ta diskusjonen 
omkring bompenger» og «reflektere 
rundt mulige tiltak». Orda og tankane 
våre skal altså gå i sirkel rundt eit eller 
anna. I tillegg kjem flaumen av diffuse 
seiemåtar som «i forhold til», «knytt 
til», «angåande», «opp imot», «vedrø-
rande», «utfordringar», «fokus».

Det farlege med slik språkføring er 
ikkje at det er «stygt» eller «gale». Det 
farlege er at språket misser all meining 
og kraft og nerve. Er det moro og inspi-
rerande å høyra slikt språk? Nei. Er 
det rart at folk synest engelsk er eit 
rikare språk enn norsk, når språk-
bruken her på berget er tåkelegging 

snarare enn ordlegging? Nei. Er slik 
språkbruk eigentleg berre utspjåka 
pjatt som skal gjeva inntrykk av at 
noko vert gjort? Ja. For kven kan med 
handa på hjarta seia at dei skjønar kva 
«fokus i forhold til konsekvensar» er?

Mål utan meining
Dette såkalla «papegøyespråket» kjem 
snart til å gjera kål på evna vår til å 
seia noko meiningsfullt i det heile. Alle 
ytringane våre, om alle slags saker 
og emne, vert køyrde gjennom den 
same kverna av innhaldsoppløysande 
moteord, og ut kjem ein preglaus deig 
av setningar som eigentleg kan tyda 
kva som helst. Gjev det ikkje lenger 
status å gjera formuleringane skarpe, 
kraftfulle og – Gud forby – vakre? 

Den språklege karusellen som me 
såg døme på ovanfor, der me skal 
tenkja og handla rundt problemet i 

«Med en Master stiller
Man sterkere i valg av
jobb og karriere»
Frode Sandmark – Mckinsey

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

TYNGDEN DU TRENGER
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Tiden som kommer vil fortsette å kreve mye av oss alle. 
For dere pårørende vil det være spesielt tungt når den 
nasjonale sorgen avtar. Når det sterke felleskapet vi har følt ikke 
er fullt så merkbart lenger. Da trengs det medmennesker 
som ser den som sørger og dem som sliter med livene sine. Noen 
som kan være hos dem når oppmerksomhetens lys begynner å 
slukke, når hverdagen skal leves.

– Hans Majestet Kongens tale ved 
den nasjonale minnemarkeringen, 

21. august 2011
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I etterkant av jordskjelvet i Kashmir 
i 2005 tilbrakte Håkon Bolkan fire 
måneder i Muzaffarabad, som ligger 
i den delen av Kashmir som er okku-
pert av Pakistan. Han jobbet med å 
evakuere lokalbefolkningen, samt å 
opprette et behandlingssenter og tilby 
helsetjenester til omtrent 250 000 hardt 
skadde.

– Den totale belastningen – av å 
komme til i et slikt katastrofeområde, 
spenningen rundt konflikten, men 
i hovedsak å bare se enormt mange 
hardt skadde folk som har ligget i 
ukevis uten behandling – var en stor 
påkjenning. 

– Var det noen enkeltepisoder som 
gjorde inntrykk? 

– Ikke som en trussel mot min 
sikkerhet. Men jeg tror nok at slita-
sjen fra å bli utsatt for alle de nevnte 
faktorene over lengre tid påvirket meg 
i stor grad. I tiden etter hjemkomsten 
mistet jeg interessen for stort sett alt 
– familie, venner, jobb. Jeg manglet 
energi, og hadde vansker med å være 
en del av dagliglivet. Dette varte noen 
uker. Jeg hadde stort behov for å bear-
beide inntrykkene og belastningen, 
og jeg trengte å få bekreftet at det var 
normalt å ha det slik. 

Bolkan fikk tilbud om hjelp fra 
psykolog, men lot det være med ett 
besøk. Han fant i stedet støtte i kolleger 
og familie som forsto hva han hadde 
gått gjennom. 

– Kona mi jobber med noe av det 
samme. Hun var i Liberia etter borger-
krigen der, og har også vært i en del 
andre urolige områder. Det var en 
veldig viktig støtte. Senere fikk jeg også 
holde foredrag om arbeidet mitt, noe 
jeg tror fungerte veldig godt som terapi. 

I 2008 til 2009 var soldat Anders 
Vetlesen stasjonert i Ghormach i 
Afghanistan. Der var han en del av 
et team hvis oppgave var å skaffe infor-
masjon fra sentrale aktører i området, 
og å vise sin tilstedeværelse. Vetlesen 
var i løpet av oppholdet involvert i 
skuddvekslinger og opplevde veibom-
bing på nært hold.

Han sier likevel at han ikke følte 
stress eller andre påkjenninger i 
ettertid. 

– Det vi opplevde der borte var vi 
forberedt på. Vi snakket om det innad 
i teamet og løste ting på vår egen måte, 
med galgenhumor og den pakka der. 
Og Forsvaret har vært veldig flinke 
til å følge opp, i alle fall opplevde jeg 
det slik. 

– Men jeg har fått perspektiv på 
ting. Man skjønner hvor godt man 
har det i Norge. Selv om vi opplevde 
stressende episoder, var det like ille 
å se andre lide: hvordan kvinner ble 
behandlet, hvordan enkelte barn 

hadde det, sånne ting. Det går like 
mye innpå en som å bli truet på livet. 

– Vil du noen gang bli helt ferdig 
med disse opplevelsene? 

– Nei, du husker det jo alltid. 
Du husker smellet fra veibomben 
som gikk av mellom bilene våre. Og 
følelsen av at det gikk bra. Og det er 
veldig viktig å presisere at det gikk bra 
for det er mange i norske styrker som 
mister kompisene sine, som dør eller 
blir såret i strid og bærer det med seg 
videre. Alle jeg kjente der borte kom 
tilbake i god behold, og det kan være 
noe av grunnen til at jeg ikke har hatt 
problemer i ettertid.

– Veibombene var det verste, den 
overhengende faren. Men du tenker 
ikke så mye på det under oppdraget. 
Du er nervøs før du skal kjøre gjennom 
et område – du tenker over risikoen, 
men du må bare gjøre jobben din.

I ettertid har personer omkommet 
i nærheten av området hvor Vetlesen 
var stasjonert.

– Det går mer inn på en da, for du 
vet hvordan det er der nede.

Jeg frykter at vi for fort vil glemme. At vi 
begynner å lete etter syndebukker, undergraver 
respekten for hverandre og for de etterlatte og  

              overlevende, sier Eivind Rindal. Det er 10. august. 
Om en uke er det semesterstart. Hverdagen venter. For 

noen er veien dit lengre enn andres.

eivinds historie fra Utøya er en historie om en av 
de store heltene. Han beholder roen, tar kontroll og redder liv. 
Han får tolv personer vekk fra Utøya og i sikkerhet i en liten 
båt. Når Anders Behring Breivik beskyter båten, legger Eivind 
seg øverst og dekker flere av de andre med sin egen kropp. 
Hele tiden er han klar på at dette virkelig skjer.

– Det var for grusomt og uvirkelig til at det kunne være en 
konstruksjon i fantasien. Det kunne ikke fantasien min greid, 
sier Rindal.

 Det finnes et metningspunkt for skildringer fra Utøya 22. 
juli. Man orker ikke mer, og skrur av tv-en eller blar om i avisen 
heller enn å ta inn over seg hva som skjedde enda en gang. Bare 
dager etter hendelsene skriver Eivind ned alt sammen. Både 
som et motsvar til Breiviks manifest, men også for å slippe å 
gjenfortelle sin egen historie om og om igjen. 

de første dagene og ukene etter terroren er fylt av 
øyeblikk Eivind sier definerer ham som menneske for etter-
tiden, men også små praktiske gjøremål – gjøremål som vokser 
seg like store i gjenfortellingen. Han forteller om begravelser, 
som er tunge og mange, for i neste åndedrag å snakke om 
arbeid som kirketjener i fremmedes begravelser, kø i trafikken 
og intervjuer i media. 

Det gjennomgående fokuset for Rindal, en uke før skole-
start, er ønsket og viljen til å se framover. 

– Jeg håper at man vil handle fra de offentlige myndigheter 
og kjøre på med mer åpenhet og mer demokrati og gjøre alvor 
av de ordene. Jeg håper på et samfunn hvor vi bryr oss mer 
om hverandre, stiller opp for hverandre, tar i et tak. Solidaritet 
i praksis.

Han mener tendensene til handling er synlige, men han er 
usikker på om de vil vedvare.

16. august står han foran tusenvis av nye studenter under 
immatrikuleringen på NTNU og sier nettopp det: «Se framover». 

skolestarten er full av påminnelser om 
at hendelsen på Utøya ligger i nær fortid. Dagene går fra 
masterarbeid på Dragvoll til nasjonal minnesmarkering i 
Oslo. Organisasjonsarbeid, intervjuer i media, appeller og 

vitneskildringer på videregående skoler går om hverandre.   
Situasjonen står i sterk kontrast til de andre historiene som 
når avissidene om overlevende studenter fra Utøya. Mareritt, 
konsentrasjonsvansker og angst resulterer i sykemeldinger og 
problemer med studieprogresjonen for flere som skal tilbake 
i studiehverdagen. Lånekassen må tilpasse egne regler for å 
ivareta de overlevende og støttegruppene uttrykker bekymring. 

Eivind trapper derimot opp engasjementet og påtar seg nye 
verv i både studentpolitikken og Skeive Studenter Trondheim.

18. oktober er det nesten tre måneder siden terroren 
på Utøya. Eivind er godt avgårde med studiene. Han tar sikte 
på full studieprogresjon denne høsten.
– Jeg har greid å fungere. Det har ikke vært mye jeg ikke har 
fått gjort eller deltatt på, bare noen småting. Det blir litt sånn 
«shocking news – det har gått bra med en Utøyafyr», sier Rindal.

Samme dag står Eivind i et auditorium fullt av kadetter på 
Luftkrigsskolen og forteller nok en gang sin historie fra Utøya. 

Det er den samme historien, men samtidig annerledes. 
Hendelsesforløpet, detaljene og vurderingene er de samme. 
Men refleksjonene rundt valgene og tankene som gikk gjennom 
hodet til Eivind har blitt tydeligere. Det er ingen nøling eller 
forsøk på å dra på ordene når han snakker om hvorfor han tror 
han gjorde som han gjorde eller hva han tenkte. Refleksjonene 
er blitt sementert.

 I tidsrommet mellom august og oktober har Eivind også 
rukket å bli medlem i arbeidsutvalget til Studenttinget. Etter 
foredraget venter et nytt intervju med Luftforsvarets egen avis, 
under samtalen tar en kvinne fra et politisk lokallag kontakt 
med en forespørsel om et nytt foredrag.

–
Anders Vetlesen, soldat

Håkon Bolkan, felt-
arbeider i Leger Uten 
Grenser/lege under 
spesialisering ved St. 
Olavs Hospital
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Kurdiske Amir Karimi kom til Norge 
i 2006, etter å ha opplevd undertryk-
kelse i Kurdistan og hjemlandet Iran 
hele sitt liv. Nå har han fått endelig 
avslag på asylsøknaden. 

– Islam ble presset på oss. De har 
ikke respekt for oss kurdere. Lærere 
vil ikke ha deg på skolen, de slår deg 
og kaller deg «skitten». Da det nåvæ-
rende regimet i Iran oppsto, ble min 
far sparket fra jobben fordi han ikke 
er muslim, fordi «han ikke har respekt 
for den muslimske religionen». 

Karimi kom til Norge på grunn av 
menneskerettighetene her i landet. I 
Kurdistan var han aktiv og engasjert 
i samfunnet, men i Norge føler han 
seg rastløs, diskriminert og utilpass.

SNAKKER OM OPPLEVELSENE: Eivind Rindal holder foredrag med temaet «Lederskap i en krisesituasjon» for kadetter på Luftkrigskolen.

Media har fylt flere roller for Eivind i tiden etter 
Utøya. I minuttene etter at han kom seg i land på en stein-
brygge ved Tyrifjorden ble media et verktøy for å få kontakt 
med familie og venner. Han kontaktet Adresseavisen og fikk 
sendt et MMS-bilde av seg selv for å informere venner og familie 
om at han hadde det bra. I ukene etterpå ble det en kanal for 

å imøtegå tankene som lå bak Behring Breiviks handlinger. 
Muligheten for å kunne fortelle sin historie gjennom media 
i ettertid omtaler han som en bearbeidelse av hendelsene og 
en støtte. 

Så langt er han fornøyd med oppfølgingen. NTNU, 
Studentsamskipnaden i Trondheim, kommunen, støttegrupper 
og krisepsykiatrien har alle vært på plass. 

– Jeg har benyttet meg av det jeg har hatt behov for, og det 
jeg har hatt behov for har vært mindre enn det jeg har hatt 
tilbud om, sier Rindal. 

Viktigst har det vært å finne støtte i seg selv, å kunne gjøre 
ting og arbeide med ting. 

– Jeg føler at jeg har en slags form for å kunne se inn i min egen 
tilværelse og situasjon, trygg på min egen posisjon, sier Rindal. 

Den klareste etterlysningen han har er å trekke inn ressurser 
utover den sivile krisepsykiatrien. 

– Utifra min hendelse – fra min opplevelse – tror jeg det 
er ting der som er mer å sammenligne med en del ikke-sivile 
situasjoner. Ting man kan se fra krigssituasjoner. Å bruke erfa-
ringene fra de som har vært i lignende situasjoner, i den grad 
det kan sies å være det, hadde det vært interessant, sier Rindal.

11. noveMber sitter eivind og jobber med siste 
innspurt på en oppgaveinnlevering. Samtidig kommer nyheten 
om at Knut Storberget har trukket seg som justisminister. 
Mannen som opprinnelig fikk Eivind inn i AUF. Og som seks 
år senere gjenkjenner ham på Sundvollen hotell 23. juli. 

Venstre-leder Trine Skei Grande snakker i avisene om en 
mann som bærer ansvaret og tar konsekvensene av det. 

Eivind har ikke tid å fokusere på nyhetene. Oppgaven skal 
leveres samme dag. 

– Jeg var for opptatt av å fullføre oppgaven til å ha noen veldig 
reaksjon. Jeg var kanskje litt skuffet, sier Rindal. 

Fra da til nå har en klar tanke vokst fram.
– Vi skal vokte oss vel for etterpåklokskapen. I enkeltes 

øyne har Storberget blitt en form for syndebukk, en man kan 
gi ansvaret for hendelsene. Jeg synes det er uheldig. Det er en 
naturlig reaksjon for mange. Og en ypperlig anledning for poli-
tikere som vil score billige poeng. Men det løser ingen ting, og 
ser man på hendelsene 22. juli, er det kun én person som kan 
sies å være skyldig, sier Rindal. 

16. noveMber. eivind er nettopp ferdig med en en fore-
lesning på Dragvoll og haster mot kontoret sitt på Gløshaugen. 
Han har bestemt seg for å stille som kandidat til ledervalget 
for Studenttinget. På stripa blir det et halvtimes opphold for å 
diskutere bruken av pc på eksamen. Kveldens møter må forbe-
redes. Han legger fra seg saksinnkallinger og notater og setter 
seg ved et kontorbord. – Min strategi for å takle å ha så mange baller i lufta er å 

alltid, uansett hva det er, å være fokusert 100 prosent på den 
tingen jeg er fokusert på, sier Rindal. 

To dager tidligere finner det første åpne fengslingsmøtet sted 
i Oslo. Eivind er i hovedstaden dagen før, men prioriterer å reise 
hjem fremfor å følge fengslingsmøtet.

– Det var ingenting sjokkerende der, ingen voldsomme over-
raskelser. Jeg så det som lite interessant sammenlignet med 
rettsaken, sier Rindal. 

Han ser fram mot rettsaken, men tror ikke den blir noe 
endelig punktum. 

– Man ser jo at det er mye som ikke vil få en endelig avkla-
ring før mange år frem i tid. Dette her er en hendelse som vil bli 
stående i norgeshistorien og være sentral i nyere norsk historie.

– Vil du noen gang kunne si at du er ferdig med dette?
– Jeg tror egentlig ikke det vil være noe endelig punktum. 

Det er en hendelse og erfaring jeg vil ha med meg for resten av 
livet. Om den kommer til å være dominerende er en annen sak. 
De vil være der i større eller mindre grad.

Han trodde likevel at trykket ville avta tidligere. Fortsatt er 
det nok av folk som vil høre historien hans, eller bare vil ta han i 
hånden. Masteroppgaven han jobber med skal handle om voldelig 
høyreekstremisme. Hendelsen på Utøya er fortsatt til stede. 

hverdagen er enda ikke tilbake, om noe står Eivind 
på midt i begynnelsen. Om noen uker er det juleferie. 
– Den typen avkobling har jeg ikke hatt på flere år. Og generelt 
er jeg dårlig til å slappe av, det er jeg. Og nå er det veldig mye 
aktivitet, samtidig som jeg mestrer de tingene jeg driver med, 
de prosjektene jeg har. 

– Du har gjort deg selv travlere enn noen gang, har du hatt 
tid til ettertanke?

Eivind drar på det før han svarer.

– Det å sysselsette seg selv er jo en måte, kan være en måte, 
å hindre en selv i å fokusere. Men det har også noe med med 
hva jeg er vant til.

Den litt blaserte tonen er byttet ut med interesse. Samtidig 
er det motstand mot tanken. 

– Jeg har forsøkt å være tydelig på hvordan jeg opplever 
ting. Jeg har forsøkt å stoppe opp flere ganger, se hvordan man 
er, hvordan er hverdagen. Hvordan står det til. Da har det slått 
meg at jeg har en veldig sterk følelse av at inntrykket man får 
utad stemmer.

Det blir en ny pause. Eivind vender istedet tilbake til samtalen 
om veien tilbake til hverdagen.

– Jeg er ikke sikker på at jeg beveger meg tilbake til den 
normalen som var før. I løpet av det som har skjedd er det nok 
en del ting som gjør at jeg har fått en annen posisjon. Og den 
forskjellen vil nok være der og forandre kursen. Det vil forandre 
livet mitt, men ikke på en negativ måte, tror jeg. Jeg tror faktisk 
at hendelsen 22. juli har styrket meg. UD

– Jeg trodde at jeg ville få hjelp da 
jeg kom til Norge. Jeg kunne bli fri. 
Men tiden går, og jeg merker at jeg 
ikke har noen frihet. Jeg kan ikke gå 
på norskkurs, jeg kan ikke studere. 
Jeg kan ikke jobbe.

– Hva gjør du om dagene? 
– Ingenting. Jeg spiser i Vår Frue 

Kirke, jeg går rundt i sentrum og 
kommer tilbake. Jeg pleide å jobbe 
på en pizzarestaurant, som hjelpelærer 
og på SFO. Men så ble arbeidstilla-
telsen inndratt. I det siste har jeg bare 
fått hjelp fra venner, fra familien, og 
fra kirken. 

Etter bombeangrepet 22. juli ble 
Karimi offer for en voldelig reaksjon 
fra en nordmann.

– Den kvelden slår en mann meg 
på bussen, uten grunn. Så sier han: 
«hva gjør du her i Norge?» Jeg kan 
ikke si noe. Ingen i bussen reagerer. 

Amir Karimi, flyktning 
og asylsøker

Det er en hendelse og 
erfaring jeg vil ha med meg for 

resten av livet. Om den kommer 
til å være dominerende 

er en annen sak.
– Eivind Rindal
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På kjøkkenet sitter en eldre mann bøyd over 
pc-en sin og stirrer indignert på skjermen. Han ser 
ut som en helt vanlig pensjonist, som kanskje leser 

nyheter til morgenkaffen. Det hvite håret og de rynkete 
hendene vitner om et levd liv, et liv der hverdagen en 
gang handlet om Studentersamfundet, ingeniørstudiene 
ved NTH og kjæresten i Tyskland. Det er lenge siden nå, 
men minnene er ennå friske.

et helt liv. – Velkommen inn, sier Arne Espelund, 
professor emeritus i materialteknologi ved NTNU.

Det er rart å tenke på at denne mannen var samfun-
detleder samme år som Stalin døde, koreakrigen raste og 
Kings Bay-ulykken fant sted. For det er mange år siden 
1953, det tilhører historiebøkene, og de som var unge da 
er gamle nå. Men øynene til Arne er verken gamle eller 
trette. Blikket er nysgjerrig og våkent. Han er i god form 
for sine 82 år, og lite vitner om at han har tenkt å trekke 
seg tilbake med det første. 

Katten Muskat får ikke ligget rolig i fanget til eieren 
lenge av gangen, for denne mannen sitter ikke mye stille. 
Han er samfunnsengasjert og ivrig, han skriver kronikker, 
debattinnlegg og bøker. Og hvis han får velge selv, snakker 
han helst om forskning og framtiden.

– Du vet, slutter man å følge med i samfunnet, da har 
man tapt. Gamle folk har lett for det, å sitte stille. Også 
synes jeg de er så humørløse.

ski i storsalen. Livet til Arne har aldri vært 
kjedelig. Han kom tidlig i opposisjon mot sitt hjemsted 
Uranienborg, også kjent som «beste vestkant» i Oslo. Han 
dro som ung sosialist til kommuniststaten Jugoslavia for 
å bygge jernbane for president Tito, og han har opplevd 
et utbombet Berlin da han var i tysklandsbrigaden. 
Dessuten har han arrangert en av de heftigste festene i 
Samfundets historie. Han gjenskaper sin egen reaksjon 
da han oppdaget hva han hadde stelt i stand.

– Jeg holdt hendene foran ansiktet, ristet på hodet og 
spurte meg selv: Hva har jeg gjort? 

Muskat kikker opp på eieren sin, tydelig forundret over 
all bevegelsen, før han hopper opp på kjøkkenbenken. Det 
er visst lov i et enkemannshjem.

Rallarfesten ble avholdt i oktober 1953. Samfundetstyret 
ville arrangere en temafest spenstigere enn alle foregående. 

Antrekket skulle være «slusk og taterjente», og styret ville 
by på alt Huset hadde av oppfinnsomhet og raffinement. 
De traff kanskje ikke helt på det siste punktet. Selv om 
formannen gjerne skulle ønske å være husket for noe annet, 
er det dette katastrofemøtet som har gitt ham en plass i 
historiebøkene. 

– Det ble sagt at foredragsholderen gikk på ski over 
gulvet i Storsalen, mens folk rundt knuste glass og herjet. 
Det var da jeg skjønte at dette kanskje ikke kom til å gå 
så bra, sier den gamle formannen.

Det endte med et kostbart festmøte for Samfundet, 
og det ble diskutert hvorvidt slike fester kunne holdes 
på Huset i det hele tatt. Siden den gang har det vært fast 
vakthold på lørdagsmøtene.

tysk kjÆreste. I 1950 sitter soldaten Arne i norsk 
militæruniform på toget i Tyskland. Det skulle bli en 
togtur som forandret livet hans for alltid. 

– Jeg traff en mann på toget. Han var pasifist, og vi kom 
i prat. Jeg ble med ham hjem, og ble kjent med en familie 
som hadde levd i skjul i Tyskland under hele krigen. Fem 
år senere giftet jeg meg med datteren i huset, forteller han, 
tydelig beveget av de gamle minnene.

I sommer mistet Arne konen sin gjennom 61 år, 
og det har vært stille i huset siden. Det er bare han og 
katten nå. Arne går inn i stuen, kikker rundt i det over-
fylte rommet, på bokhaugene og de gamle bildene, på 
ting som en gang tilhørte hans Ilse. På veggene henger 
minner om en svunnen tid. Barndom i 1930-tallets Oslo, 
en svigerfar i Düsseldorf under krigen, et brudebilde fra 
1955, en småbarnsfamilie på 60-tallet og en pris for beste 
populærvitenskaplige virksomhet fra NTH i 1995.

– Jeg burde ha flyttet, vet du. Huset er for stort for meg 
nå, sier han lavmælt, mens han ser utover den praktfulle 
utsikten fra stuevinduet. 

– Hvordan var det å ha en tysk kone i etterkrigstidens Norge?
– Hah! Det var mange som lurte på hvordan hun 

kom til å få det, men hun møtte aldri noen direkte 

Den evige 
student

TEKST: Silje Løvstad Thjømøe  FOTO: Øyvind Aak

Noen mennesker blir aldri gamle. Arne Espelund er en av dem.

Slutter man å følge med 
i samfunnet, da har man 

tapt.
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Født 11.oktober 1929 i Oslo.

Har hatt flere verv på Samfundet, deriblant som 
formann i 1953.

Ansatt ved NTNU siden 1960.

Fortsatt aktiv som forsker, og professor emeritus 
ved    Institutt for materialteknologi.

Driver bokforlaget Arktype, hvor han utgir egne 
bøker.

Arne Wang Espelund
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Vi har utfordringene 
du ønsker deg

problemer. Derimot ble vår yngste datter mobbet på skolen. 
Folkevognbuss, politisk radikale foreldre og en mor som 
var tyskfødt gjorde sitt til at barna fikk en tøff barndom.

– Men det ordnet seg med årene. Karen (Espelund, 
journ.anm.) ble jo generalsekretær i Norges Fotballforbund. 

studerer freMdeles. – Jeg vil jobbe lenge enda. 
En forsker må være nysgjerrig, og jeg er nettopp det – veldig 
nysgjerrig på alt jeg ikke vet, sier Arne.

Den gamle professoren lærer seg stadig nye ting. Nylig 
kom han hjem fra en studietur i Italia. Han medgir imid-
lertid at han kanskje ikke var best i klassen.

– Selv om jeg nå fint kan lese italiensk, synes jeg det talte 
språket er fryktelig vanskelig. Det går for fort.

Arne ble ansatt ved NTH i 1960, og jobber fremdeles 
ved Institutt for materialteknologi.

– Jeg er på kontoret mitt på NTNU nesten hver dag, 
og jeg er veldig fornøyd med å sitte midt blant studen-
tene. De fleste unge tar meg meget vennlig imot, selv om 
det selvfølgelig finnes de som synes jeg bare er gammel 
og avleggs, sier han.

Men Arne er langt fra avleggs. Som 1929-modell må 
det sies å være nokså sprekt å fremdeles studere ved siden 
av sin egen forskning.

– Jeg har tatt, og tar en del språkfag. Det synes jeg er 
meget interessant. Jeg skulle vel egentlig ha vært humanist, 
jeg, spøker Arne mens han leter frem noen gamle bilder. 

ny Æra. I over 50 år har livet til Arne i stor grad dreid 
seg om forskning, og etter et funn i Skogn på 70-tallet skulle 
yrkeskarrieren hans ta en ny retning.

– Man kan godt si at jeg har levd et todelt liv, tiden før 
funnet fulgte jeg den vanlige forskernormen, men etter 
funnet ble jeg mer interessert i historikerne og arkeolo-
gens fagfelt.

Funnet Arne referer til var oppdagelsen av store slagg-
klumper, som senere viste seg å være et stort jernanlegg 
under bakken. Dette fikk Arne til å endre forskningsteori, 
og siden den gang har han vært fast bestemt på at det har 
pågått storstilt jernutvinning i Trøndelag under antikken.

– Jeg vil så gjerne vise at faget mitt er nyttig for å 
forstå historien, men noen ganger føler jeg meg direkte 
motarbeidet.

Motgang er noe Arne er blitt vant til i løpet av årene, 
og da han ikke fikk gitt ut noen av bøkene han hadde 

skrevet på 80-tallet, bestemte han seg like godt for å starte 
et eget forlag. Han har nå gitt ut ti bøker.

– De i Gudbrandsdalen hevder at brunosten ble 
oppfunnet på en seter i Sør-Fron i 1863, men det de egentlig 
fant ut var at de kunne ta fløten tilbake i osten og lage 
det de kalte feitost, påstår den gamle NTH-eren, mens 
han skotter bort på oss med et lurt smil. 

i gaMle dager. – Du vet, vi fant på mange sprell 
på den tida.

Arne er tilbake på det runde røde på 50-tallet, da den 
politiske dagsorden fremdeles sto sterkt på Huset. Da man 
kunne smelle med krutt i Storsalen, eller få en ku opp på 
scenen, bare fordi det var morsomt. 

– Jeg har faktisk Under Dusken innbundet fra disse 
årene.

Arne kommer drassende med to store bøker.
– Her ser du en illustrasjon av meg fra den tiden. Som 

du ser, var haken kanskje litt mer fremskutt da. 
Arne ler hjertelig, og blar videre i den gamle 

studentavisen.
– Vi likte å synge, og brukte enhver anledning til å 

dra i gang allsang. Og alle var med, revysanger fra UKA 
var noe alle kunne. Slik er det ikke i dag, sier Arne og 
ser litt skuffet ut. 

Og han har nok rett. Hvem husker vel åpningssangen 
fra UKErevyen Imiti? Arne kan derimot dra i gang 
«Byggstudent Havre» fra UKErevyen Akk-a-mei i 1951 
når som helst. UD
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BRyLLuPET: 22. desember 1955 giftet Arne seg med sin Ilse i Standesamt i Hannover. 
Sammen med brudeparet er Arnes mor, i ferd med å underskrive protokollen. 
(Foto: Privat).

FEBRuAR 1954: Tre barske NTH-studenter på langtur fra Stjørdal til Selbu. Fra venstre: Arne, 
Fridtjof Skaug og Axel Thoresen, som alle var med i Samfundet-styret høsten 1953. Arne har 
senere uttalt at han ble så sliten på denne turen at han holdt på å stryke med. (Foto: Privat).
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stund og fordøyer det du har lest. Når du tusler 
tilbake til lesesalen, spør du deg selv: «Hvem er 
disse personene som har med seg tusj på do?»

ytringsfrihet. Dodørpoesi, eller skri-
bleri, har eksistert like lenge som selve doen, 
ifølge sosiologiprofessor Aksel Tjora ved 
NTNU. Det er en form for anonyme ytringer 
på doveggen, gjerne med poetisk, politisk 
eller humoristisk innhold. Det er ofte sterke 
meninger som ytres, men Tjora mener at det 
ofte ikke er folks behov for å uttrykke seg som 
utløser skrivingen.

– Det er nok mer nærliggende å anta at det 
er tidligere skriverier som får folk til å skrive, 

både ved at man da synes man kan tillate seg 
det, og at man kanskje finner noe man har lyst 
til å svare på. Noen må naturligvis være først 
til å tegne på en jomfruelig vegg eller dør, men 
disse hører sannsynligvis til fåtallet, fordi det 
føles mer som hærverk, tror Tjora.

Om skrivingen kan kalles kunst, mener han 
må være opp til øyet som ser, men han mener 
det er helt klart at dodørens dekorasjoner kan 
være god underholdning.

– Det viktigste er at tekstene, dersom de 

får stå, har en historikk, eller en kontekst. Da 
kan man komme tilbake til dem og humre litt 
på nytt. Jeg har en favoritt på én av Dragvoll-
doene, hvor det står noe sånt som «Dan Børge 
Akerø og Jahn Teigen driver og pønsker på 
noe, de luringene der». Det er en slags varm 
ironi i dette som jeg liker, sier Tjora.

En vanlig sjanger innenfor dodørpoesien er 

spørsmål og svar. Det stilles et åpent spørsmål, 
så fremtidige besøkende kan komme med sine 
mest treffende kommentarer. Etter hvert som 
samtalen utvikler seg blir den ofte mer og mer 
absurd.

– Det varierer fra bås til bås hvor utbredt 
dodørpoesien er. Nye, fine toaletter innbyr 
mindre til skriving enn gamle og slitte toaletter, 
mener Tjora.

store kjønnsforskjeller. Vi 
bestemmer oss for å foreta en svært uvitenska-
pelig studie for å finne ut mer om fenomenet, og 
finner store forskjeller mellom jente- og gutte-
doene. På Dragvoll preges jentetoalettene av 
tegninger, intime betroelser og spørsmål til 
medstudiner med påfølgende svar, vitser og 
filmreferanser. På guttedoene er utsagnene mer 
direkte og ufine, og dørene mer overfylte enn 
hos jentene. Det dreier seg mye om fotball, rasis-
tiske ytringer og sterke politiske utspill. Det er 
som om urinstinktene har fått fritt spillerom. 

– Kanskje man tenker at det er greit å skrive 
dritt når man likevel sitter og driter, foreslår en 
forbipasserende dogjest. 

filosofi eller MateMatikk. Tjora 
hevder at det også eksisterer klare forskjeller 
mellom doveggene på Dragvoll og Gløshaugen.

 – Campustoalettet preges blant annet av fag. 
Man finner ligninger og grafer på Gløshaugen, 
ofte hvor man bruker framstillingene ironisk til 
noe som vanligvis ikke bearbeides matematisk. 
På Dragvoll finner man likeledes sitater fra filo-
sofer, gjerne omformulert på morsomme måter. 

du er tissetrengt, og småløper 
mot nærmeste ledige bås. Du lukker 
og låser, og kan endelig sette deg ned 

og gjøre ditt fornødne. Når du løfter hodet og 
ser deg rundt, strømmer et vell av inntrykk 
mot deg: Tusj-, blyant- og pennestreker former 
ord, tegninger og de merkeligste diskusjoner 
oppetter dodøren. En svak blyantstrek har spurt 
om når man kan være sikker på å ha funnet 
den store kjærligheten. En blå penn svarer at 
da må man være 26 år gammel, minst. En 
tusj har startet en avstemning om hvem som 
er best til å duellere av Harry Potter og Buffy 
the Vampire Slayer. Du blir ferdig med det 
du egentlig skulle gjøre, men blir sittende en 

Man vil også kunne finne ganske ytterliggå-
ende – for eksempel rasistiske – standpunkter 
og symboler på begge campus, men det er ofte 
vanskelig å se om noen av disse er ironisk ment. 
Slike utspill har en tendens til å trekke til seg 
protester, i form av motsvar eller justeringer, 
sier sosiologen.

Han har inntrykk av at det er mer dodør-
skriving på Dragvoll enn på Gløshaugen, noe 
Under Duskens ekspedisjon kan bekrefte. På 
Dragvoll slåss ivrige skribenter om plass til 
å uttrykke seg, mens Gløshaugens porselen 
domineres av hvitt. Det er dog noen som har 
latt fantasien utfolde seg, og leter man lenge 
nok kan man finne gullkorn. I et toalett på 
Realfagsbygget dukker det opp sirlig utførte 
regnestykker, fulgt av den ironiske kommen-
taren: «Han her har juksa på Matte 2». 

uskyldige ingeniørpiker. Det 
mest oppsviktsvekkende funnet var likevel det 
totale fraværet av skriblerier på Gløshaugens 
jentetoaletter. 

– Vi er nok litt for ordentlige her, innrømmer 
en kvinnelig ingeniørspire.

 Hun har bare sett én jentedodør på hele 
Gløshaugen hvor noen har turt å sette tusjmer-
kene sine. Er det fordi gløsingene er flinkere 
piker enn dragvollerne? Eller får renholderne 
bedre betalt på Gløshaugen? 

 Dodørpoesi trenger ikke begrense seg til 
offentlige steder. For noen år siden plasserte 
Tjora tusjer på doen sin hjemme og oppfordret 
folk som var innom til å skrive, siden han likevel 

hadde planer om å pusse opp. Det resulterte i så 
mange fine tegninger og skriverier rundt i hele 
rommet at han ikke følte for å pusse opp likevel.

– Da jeg begynte å ta kurs på Dragvoll etter 
endt studieløp på Gløshaugen, var doskrible-
riene der noe jeg satte stor pris på. Jeg tror de 
fleste vil være enige med meg om at en do med 
skriverier er langt hyggeligere enn en do uten. 
UD

skriften 
på veggen

Dodørpoetene jobber flittig. Men er det poesi eller pisspreik?

TEKST: Line Hammeren og Bård Jahnsen  FOTO: Juliana Martinsen

Jeg tror de fleste vil 
være enige i at en do med 

skriverier er langt hyggeligere 
enn en do uten. 

Aksel Tjora, 
sosiologiprofessor ved NTNU
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Mørke hemmeligheter skjuler seg bak en fasade av fjær.

også bedekker sine døde artsfrender. Ender har 
alle legninger som ikke nødvendiggjør besjeling 
av livløse objekter eller kryssartslig samkvem.

Mitt barndoMs idealbilde av 
dyrerikets kjernefamilie er ødelagt. Jeg føler 
meg lurt. Når jeg jeg etter hvert lærte sannheten 
om ender, ble glansbildet revet i stykker. 
Familielykken de portretterer virker som et 
dobbeltspill. Endene står på scenen, og vi som 
publikum blir ført bak lyset. Om det er Gud eller 
naturen som er regissør sørget de bak scenen i 
alle fall for å gjøre dette til en grotesk komedie 
som jeg helst ser uten 
popcorn. 

kjønnsorgan tilsvarende. Den er, etter årtusener 
med mutasjoner, blitt et forplantningsvåpen 
som er til forveksling lik et slagborr. Begge 
kjønn havner i et seksuelt våpenkappløp de selv 
tilsynelatende er ute av stand til å kontrollere. 
Naturen trekker i trådene på begge sider, med 
seksualdriften som motivasjon. Kjønnsorganene 
blir stadig mer komplekse konstruksjoner. Begge 
parter ruster opp, den ene for å videreføre genene, 
den andre for å beskytte sin ære. Det dramatiske 
kappløpet om kontroll over reproduksjonen er 
et av dyrerikets konflikter det er vanskelig ikke 
å bli fascinert av.

denne inforMasjonen er i og for 
seg overraskende nok, men endenes seksualliv 
byr på flere godbiter. Ornitologer skriver at 
homoseksuell og bifil adferd er vanlig blant 
stokkender. Endene kombinerer altså denne 
intense seksualdriften med de abnormt store og 
avanserte verktøyene de har til kjønnsorgan. Jeg 
tar meg selv i å undre om endenes bakende er like 
godt tilpasset påkjenningen som kjønnsorganene 
er. Man skulle kanskje tro at disse aspektene 
ved deres liberale, eller lovløse, seksualliv var 
graverende nok. Men nei, det viser seg at ender 

d a jeg var liten frekventerte en familie av 
stokkender nabolaget hvor jeg bodde. 
Hvert år kom de tilbake. Det samme 

paret, med nye barn. De var for meg naturens 
idealgruppe. Et dyrerikets speilbilde på kjerne-
familiens trygghet. 
Når man med kunnskap avkler barndommens 
illusjoner viser det meste seg derimot å være spill 
for galleriet. Dette gjelder også for de små søte 
fjærkreene i parker og nabolag. 

hannene kan observeres 
gruppevis når de går sammen om å få viljen 
sin med en uheldig kvinnelig motpart. Det 
går for seg på den måten at to hanner holder 
nede kvinnens vinger og hode, mens den tredje 
lar driftene få utløp. Som en respons på den 
overhengende voldtektsfaren, har hunnene 
utviklet et kjønnsorgan som ser ut som en slags 
spiral. Dette gjør det vanskeligere for hannen å 

komme til. Disse svarer 
på tiltale ved å 

utvikle sitt 

TEKST: Kristoffer Svendsen  ILLuSTRASJON: Håvard Karlsen

Andsforrædere



Bremsespor på bro utløste alarm. Dykkere og helikoptere søker 
ved elv i Hobøl lorem ipsum dolor, sit amet dolor 
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Koffeinburka besvær

TEKST: cherry cola  FOTO: Fotograf

Skapende stafett

Stafett utfordrer kunstnere og musikere til 
å tenke utenfor boksen.

TEKST: Marte Jønland FOTO: Lars Erlend Leganger

I høst startet Fredrik Rasten, tre andre musikere 
og fire kunstnere det Trondheimsbaserte prosjek-
tet Stafett. Der tilrettelegger de for arrangementer 
som i hovedsak blir utarbeidet av deltagerne.

– En musiker og en kunstner blir utfordret til 
å samarbeide om å lage en konsert eller kunstev-
ent på et passende sted i Trondheim. I hovedsak 
ønsker vi musikere og kunstnere som er bosatt i 
Trondheim eller omegn på grunn av budsjettet 
vårt, men dette er ingen regel. Vi ønsker å priori-
tere improvisert musikk, da vi alle er jazzinteres-
serte, sier Rasten.

Etter endt installasjon vil kunstneren selv velge 
ut den neste som blir utfordret til å skape et nytt 
prosjekt. Stafett omfavner elementet av tilfeldighet 
og det uforutsette i livet og i kunsten, samt det å la 
seg rive med av det ukjente i nye utfordringer. 

Så langt det er mulig ønsker ikke Stafett å ta 
inngangspenger, og Rasten kaller prosjektet en 
slags dugnad.

– Musikeren eller kunstneren mottar lønn, men 
vi motiverer dem til å bruke noe av pengene på 
prosjektet de samarbeider om. Vi har mottatt noe 
støtte, og håper vi kan fortsette å ha gratis konser-
ter og kunstserier, sier han.

Selv jobber Rasten og de sju andre frivillig med 
prosjektet som de selv var med på å sparke i gang 
i september.

– Vi profilerer oss selv gjennom en bloggside, på 
Facebook og på plakater i byen. Vi ønsker å være 
med på å få flere kunstnere og musikere frem i ly-
set.

Stafett ønsker å bruke byen så mye som mulig, 
og vil gjerne bruke byens uteområder.

– Nå begynner det å bli for kaldt, så konserten 
vi arrangerer i desember vil bli holdt inne, men til 
våren ønsker vi å holde utekonserter igjen. Det er 
musikeren og kunstneren som velger sted, mens vi 
jobber i bakgrunnen. UD



www.underdusken.no
37

Kulturpuls – lest og hørt

«Jeg kan også bli provosert av tiggerne i Oslo, men de er ikke søppel.»
Thomas Seltzer forteller Morgenbladets journalist hvorfor han mener alle mennesker er like mye verd.

Verdensbibliotek
På Nrk.no kan man lese at et digitalt bilbliotek med 
alle verdens bøker på Internett vil være klart i 2013. 
Det er det amerikanske universitetet Harvard som 
står bak planene. På sikt er målet at folk over hele 
kloden skal få fri tilgang til hele verdenslitteraturen.
– Vi vil gjøre hele verdens kulturarv tilgjengelig, helt 
gratis, for alle i hele verden, sier Robert Darnton, 
som er sjef ved universitetsbiblioteket på Harvard til 
Sveriges Radio.
 Det finnes anslagsvis 130 millioner bøker i verden 
i dag, men nettstedet, som har fått navnet Digital 
Public Library of America, skal i første omgang kon-
sentrere seg om de 17 millioner bøkene som finner i 
Harvards bibliotek.

Flyktet landet
Karl Ove Knausgård forteller til Nrk.no at han op-
plevde noe incestuøst over å skrive om Norge mens 
han oppholdt seg i landet.

– Jeg måtte holde meg unna Norge på alle mulige 
måter. Jeg leste ikke en norsk avis på et år, og lukket 
helt øret, for å kunne skrive uforstyrret, sier Knausgård 
til nettstedet.

Han mener det må en viss avstand til for å kunne se 
klart, og forteller at han til tider forsøkte å isolere seg 
fullstendig for å få skrive, riktignok med dårlig hell.

– Jeg dro ut på fyr, på øyer og alt mulig, for å få 
nok ro til å skrive. Jeg hadde en forestilling om at det 
var veldig bra å være alene når man skriver, men slik 
er det jo ikke. Tvert i mot, jeg har aldri skrevet så lite 
som de månedene jeg var ute på det fyret, forteller han.

440 488
...er antallet ganger programmet Trekant, 

der en naken kvinne onanerer, ble vist på NRK 
Nett-tv i løpet av de fire første dagene det 
lå ute.

Savner kritikk
Komponist og musiker Maja Ratkje sier til Dagsavisen 
at hun er opprørt over at norske artister ikke deltar 
i debatten om Statoil-sponsing. Utsagnet kommer i 
forbindelse med at den amerikanske punklegenden Ian 
MacKaye sa nei til å holde foredrag på årets Bylarm, i 
protest mot Bylarms sponsoravtale med Statoil. Ratkje 
mener musikere og kunstnere blir brukt som trofeer for 

Poesi i Wikileaks
Forfatteren Lasse Wardenær Fosshaug søkte opp ordet 
«kjærlighet» i amerikanske etterretningsrapporter. 
Det har resultert i boken Looking for love.
– Det er interessant å se at kjærlighet er et ord som 
ofte blir brukt for å beskrive fiendens motiver. Krigen 
i både Afghanistan og Irak er jo motivert av et 
ønske om å spre demokrati og kjærlighet, men ut fra 
dokumentene virker det som om det er fienden som 
har mest kjærlighet, sier Fosshaug i et intervju med 
avisen Klassekampen.
Boka er resultatet av en «klipp-og-lim-metode», og vil 
bli en del av Flamme Forlags nye bokserie Fabrikk, 
som er en serie tekster under kategorien konseptuell 
litteratur. Fosshaug sier likevel at han ikke har forsøkt 
å provosere gjennom å være vanskelig tilgjengelig. 
– Jeg håper at det er blitt en tekst som alle kan lese, 
sier han.

 

MIN ANBEFALINg

Påtroppende kulturredaktør
Ingrid Anna Teigen

• Hva er ditt kulturelle bidrag til 
Trondheim?
Jeg vet ikke om jeg kan si at jeg 
bidrar kulturelt til Trondheim, 
på noen annen måte enn at 
jeg støtter opp om kulturlivet 
ved å delta på mye av det som 
skjer. Jeg skal også ta over som 
kulturredaktør i Under Dusken 
neste semester.

• Hvordan kan Trondheim 
forbedres som kulturby?
Trondheim har et relativt 
variert kulturtilbud, men 
kulturinstitusjonene må bli flinkere 
til å profilere sin særegenhet, 
og i større grad rette seg mot 
et ungt og mer nysgjerrig 
publikum. I tillegg er det en kjent 
sak at Tronheim må gjøres mer 
lukrativ for utøvende kunstnere, 
dersom man skal kunne få et 
nyskapende, men permanent, 
samtidskunstmiljø i byen. 

• Hvis du hadde en million kroner 
å gi til et kulturelt formål, hva ville 
du brukt det på?
Jeg savner at det blir satt opp 
rene danseforestillinger på de 
store scenene i Trondheim, og 
ville gjerne gitt økonomisk støtte 
til det. Samtidig er en million lite 
penger i denne sammenheng, 
og sannsynligvis ville jeg nok 
heller gitt pengene til Avant 
Garden, så de kunne fått inn flere 
internasjonale gjestespill.

• Anbefal tre kulturopplevelser, 
sjanger velger du fritt.
– Å lese god litteratur kan være 
en veldig intim kulturopplevelse. 
Ta lesepauser fra fagbøker i 
eksamenstiden, og stress ned.
– Få med deg det som skjer på 
Bakklandet Allsidige Selskap.
– Det er en klisjé, men gå på kino 
på formiddagen. Det er en helt 
spesiell, og intens opplevelse å 
sitte nesten alene foran lerretet.
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(Illustrasjon: Simen August Askeland)

Med sin diplomatiske utvelgelse av artister etter fylke, 
alder, kjønn, og sjanger? gir dette et representativt 
utvalg? En av de stemmegivende musikerne, Maja 
Ratkje, ønsket også en drøfting av begrepet «beste», 
og mente initiativtakerne var naive i selekteringen 
av musikere. I og med at musikk ikke er målbart vil 
dette bli et vanskelig begrep å forholde seg til. Det 
hadde vært merkelig om et lite utvalg hadde tildelt 
Petter Northug verdensmestertittelen i langrenn fordi 
de syntes han var best. 

Problemet ligger i diskusjonen rundt listens objek-
tivitet, og da også manglende synliggjøring av at listen 
fortsatt i aller høyeste grad er subjektiv. På det meste 
er den en sammenfatning av flere individuelle syns-
punkter. Hva skal være det målbare som vektlegges? 
Er det musikalsk kvalitet, tidløshet eller musikkhisto-
risk viktighet? Tydeligvis har vi alle forskjellige prefe-
ranser, og plater som former oss i oppveksten vil ha 
mye å si for oss personlig. Samtidig kan andre plater 
være bedre rent kvalitetsmessig. Det samme gjelder 
sjanger. Hvordan kan en sammenligne for eksempel 

Arne Nordheim, Burzum og Knutsen og Ludvigsen, 
som alle har blitt rangert i Morgenbladets kåring? 
Det er umulig.

Jeg gir uansett ikke min tillit til blodsugeren 
Christer Falck. Mannen som har gått seirende ut av 
Robinson, inntrådt som realityprogramleder og i 
tillegg vært bakmann for hiten «My Boobs are OK». 
Den minst kredible personen i musikk-Norge kan da 
ikke bli tatt seriøst med tanke på utvalget av musi-
kere før kåringen? Det er også umulig å utelukke det 
kommersielle aspektet ved denne rangeringen. Det 
eneste konkret målbare musikken har å støtte seg på 
er nettopp salgslister. Christer Falck belyser dette ved 
å referere til da han selv jobbet i platebutikk, og økte 
salget av en plate ved å liste den opp som en av Nils 
Petter Molværs favoritter. I tillegg er listen koblet opp 
mot streaming-tjenesten Wimp og Platekompaniet. 
Dessuten kommer ti bøker om de ti beste platene ut 
på Christer Falcks eget forlag. En trenger ikke akkurat 
å ha fullført en mastergrad i «business strategy» for å 
skjønne Falks underliggende intensjoner. Da blir det  
også slik at Morgenbladet i realiteten trykket reklame 
for Falck i tolv uker. Det at kåringen offentliggjøres 
i sin helhet like oppunder jul får vel også noen til å 
gni seg i hendene, og da ikke på grunn av årstidens 
gryende kulde.

Morgenbladet har nylig avsluttet en tre måneder 
lang kåring av de hundre beste norske albumene, satt 
sammen av topp-ti listene til hundre norske musi-
kere. En av initiativtakerne, Marius Lien, la selv 
fram problemene ved å utforme slike lister i presen-
tasjonen av kåringen. «Det som i hvert fall er sikkert, 
er at listen endrer seg hele tiden, med humøret, dags-
formen, nyhetsbildet og nattesøvnen.» Videre mente 
han at ingen ville bry seg om hva en musikkjourna-
list mente, men at hundre norske musikeres meninger 
ville være mye mer interessant. Jeg spør meg da: 
Hvorfor skulle hundre musikere være upåvirket av 
de viktige faktorene? Stiller ikke dette spørsmålstegn 
ved listens kredibilitet?

Det er ikke mulig å rangere musikk på linje med for 
eksempel idrett. Musikk er ikke raskest, tyngst, høyest 
eller lengst. Det er altfor mange faktorer som spiller 
inn. Hvordan forsvarer da Lien og den andre initi-
ativtakeren, Christer Falck, Morgenbladets kåring? 

Uten mål og mening
Musikkens ikke-eksisterende målbarhet kommer ikke i veien for Christer Falcks mulighet til å tjene penger.

Jeg gir uansett ikke min tillit til 
blodsugeren Christer Falck.

Amund Rolfsen
Kulturjournalist

KOMMENTAR

K

Statoil gjennom priser som Statoils kunstpris hvor vinneren 
får en halv million.

– For Statoil er dette lommerusk, for en kunstner er dette 
gigantiske penger som det er vanskelig å si nei til. Det finnes 
nesten ikke så store stipender i kunst- og kulturlivet. Statoil 
har behov for å renvaske et skittent firmanavn, som blir 
stadig skitnere, sier Ratkje til avisen.
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Asgeir
Hovdelien
midthaug
Kulturjournalist

Når etterspørselen er stor står tilby-
derne sterkt. Særlig gjelder dette 
i arbeidslivet. Alle studenter i 
Trondheim vet hvor vanskelig det 
er å skaffe seg deltidsjobb, og disse 
jobbene er derfor høyt aktet. En 
dårlig jobb er bedre enn ingen jobb. 
Arbeidsmiljøloven skal være en 
skanse mot utnyttelse i arbeidslivet, 
der studenter står særdeles svakt 
grunnet begrensede muligheter på 
jobbmarkedet. Utestedet Familien 
har vist seg å operere med ugyldige 
arbeidskontrakter for sine ansatte. 
Ingen blir forundret over at utelivs-
bransjen har sine skjeletter i skapet. 
Det sier likevel noe om arrogansen 
og bagatelliseringen av faktiske 
forhold når innehaver ved Familien 
Sveinung Sundli påstår at det ikke 
er noe ulovlig ved deres ulovelige 
kontrakter, og samtidig hevder at 
disse ulovlige kontraktene er gunstige 
for de ansatte. Studenter har gjerne 
liten eller ingen økonomisk buffer, 
og er derfor avhengige av et visst 
tidsmessig perspektiv på inntekts-
strømmen. Oppsigelser på dagen 
faller ikke inn under dette.

Brudd på Arbeidsmiljøloven kan 
være så mangt. Avskjedigelse på 
meningsløst grunnlag, ureglemen-
tert lange arbeidsøkter, trusler og 
fysisk håndspåleggelse. Graverende 
forhold håndteres av Arbeidstilsynet, 
men den iboende tregheten i saks-
gangen gjør det helt nødvendig for 
arbeidende studenter å være ekstra 
aktsomme ved ansettelsen. Når det 
ene kritikkverdige forholdet får lov til 
å utløse det neste, kunne man ønske 
seg et mer synlig og handlingsvillig 
Arbeidstilsyn. Det er viktig å huske at 
mange arbeidsgivere har liten innsikt 
i norsk lov, og at man ikke uten 
videre kan anta edle hensikter. Det 
er opp til Arbeidstilsynet å vurdere 
i hvilken grad HMS-reglementet 
ved Familien er blitt overholdt, og 
hva som vil skje med utestedet på 
bakgrunn av dette. Utelivsglade 
studenter håper at stedet vil drives 
som før, men det er å håpe at dette 
ikke går på livet løs for studenten bak 
baren.

KOMMENTAR

Utelivsbransjen  
er ikke nådig
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Studenter ofre for utelivsbransjen

GUNSTIG FOR BEGGE PARTER: Innehaver Sveinung Sundli av Familien mener de ulovlige arbeidskontraktene skaper bevegelsesfrihet for de ansatte.

jeg ikke trengte å ha ham der lenger, 
sier Sundli. 

Han poengterer at disse kontrak-
tene også er gunstige for de ansatte, 
da de gir dem mulighet til å ta fri når 
de selv ønsker.

– Man kan lage kontrakter som er 
juridisk holdbare, men som ikke gir 
bevegelsesfrihet for de ansatte.

Han forteller videre at kontrak-
tene er utformet av vikar- og rekrut-
teringsbyrået Effect Bemanning.

– Jeg kan ikke forstå at disse kon-
traktene er ulovlige, når det er et pro-
fesjonelt firma som har utformet dem. 
Hvis dette er tilfellet skal vi selvfølge-
lig se nærmere på det, sier han.

pler på arbeidsforhold som har blitt 
avsluttet ved Familien med umiddel-
bar virkning, ifølge flere kilder Under 
Dusken har vært i kontakt med. 

Innehaver Sveinung Sundli ved 
Familien forteller at disse kontrak-
tene gjør at de kan bruke ansatte ved 
behov.

– Kontraktene avhenger av hvil-
ken stilling de ansatte har. Ekstra-
hjelpene har kontrakter som gjør at 
vi kan bruke de ved videre behov, 
men også la være hvis det ikke er det. 
I dette tilfellet var det snakk om en 
ansatt som jeg på grunnlag av usøm-
melig oppførsel ikke ville ha på ute-
plassen. Kontrakten muliggjorde at 

– Studenter er den yrkesgruppen som 
i størst grad blir utnyttet på kynisk 
vis av arbeidsgivere. De trenger pen-
gene, og arbeidsgivere spekulerer i 
hvor mye de kan presse studenter til 
å jobbe for disse pengene, sier Børge 
Ånesen. 

Ånesen jobber i Fellesforbundet 
Hotell, Restaurant og Reiseliv Sør-
Trøndelag, som er fagorganisasjonen 
for ansatte i utelivsbransjen. 

Ulovlige arbeidskontrakter, man-
glende overtidsbetaling og dårlig per-
sonalbehandling er fellesnevnere for 
klagene de får inn. 

Sykepleierstudent Kristian Vin-
tervoll er en av dem som har opplevd 
hvordan utestedet Familien behand-
ler sine ansatte. Kritikken retter han 
mot innehaveren ved hans tidligere 
arbeidsplass, Sveinung Sundli. 

– Etter å ha jobbet på Familien i 
over tre år fikk jeg sparken i vår etter å 
ha konfrontert Sundli med hans leder-
metoder. Dagen etter konfrontasjonen 
fikk jeg beskjed om aldri å komme 
tilbake. Han hevdet jeg luktet søppel, 
burde søke psykisk hjelp og hadde  
dårlig innflytelse på de andre ansatte, 
sier Vintervoll. 

Utskiftning i bransjen
Han mener uprofesjonell atferd fra 
øverste hold er grunnen til stor ut-
skiftning av personalet på utestedet.

– Folk slutter på grunn av dårlig 
behandling, sier han. 

De ulovlige arbeidskontraktene 
mener Vintervoll har blitt utformet 
slik at innehaveren kan sparke de han 
ikke liker. Han var selv ansatt på en 
ulovlig arbeidskontrakt som ekstra-
vakt, der manglende sluttdato for an-
settelsesforholdet ga muligheten til å 
la folk gå på dagen.

– Jeg jobbet over trettenhundre ti-
mer som ekstravakt over tre år og ble 
sagt opp på dagen. Sundli har selv ut-
talt at arbeidskontraktene er til hans 
fordel og benytter seg av dette, sier 
han. 

Grove brudd 
Vintervoll er bare ett av flere eksem-

Få studenter 
organiserer seg
Børge Ånesen i Fellesforbundet er 
ikke ukjent med saker som denne, og 
mener Familien fremstår som en dår-
lig arbeidsplass.

– De opererer med kontrakter der 
man i realiteten er oppsagt når man 
er ferdig på vakt. Det er ulovlig og et 
klart brudd på Arbeidsmiljøloven, 
sier han. 

Ånesen oppfordrer studenter til å 
lese nøye gjennom arbeidskontrak-
ter før de undertegnes. Han mener 
ulovlige arbeidskontrakter skyldes 
arbeidsgivere som ikke har innsikt i 
norsk lov.

 – For studenter som jobber deltid 
for å spe på, så er ikke arbeidskontrakt 
det første man tenker på. De stoler på 
sjefen sin, fordi de er ikke forberedt 
på at noen skal lure dem, sier Børge 
Ånesen.

Han mener studenter i utelivsbran-
sjen er ofre for sosial dumping med 
tanke på arbeidstid og midlertidig an-
settelse. Ånesen opplyser om at kon-
trakter som muliggjør slike forhold 
forekommer hyppigere i utelivsbran-
sjen nå enn før.

– Vi samarbeider tett på med Ar-
beidstilsynet og leverer bekymrings-
meldinger når vi selv kan dokumen-
tere brudd. UD

Ulovlige arbeids-
kontrakter gjør at 
studenter kan sies opp på 
dagen. – Blir utnyttet av 
arbeidsgivere.  

TEKST:  Hilde Ørbo
 hildeorbo@underdusken.no
ARKIVFOTO:  Marius Nyheim Kristoffersen

UTELIV

Fellesforbundet Hotell, Restaurant og Reiseliv Sør-Trøndelag er det over-
ordnede fagforbundet for utelivsbransjens ansatte.

Studenter som er organisert kan få hjelp til å kreve lønn og kontrakter, 

samt gratis juridisk lovgivning.

I Fellesforbundet Sør-Trøndelag er det bare 44 studentmedlemmer av 
totalt er det 1100 organiserte i fylket.

Fellesforbundet

FAKTA OM:K
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Asbjørn Slettemark 
er ikke bekymret for 
fremtiden. Til det har 
han altfor stor tro på egne 
evner. 

med det største engasjementet han for-
teller om Dj-settet Crazy Nights. 

– Det skal liksom være en pike/gut-
teromaktig stemning denne kvelden. 
Man skal føle seg hjemme, sier han 
monotont.

Han synes det beste med å være Dj 
foran et publikum, er å få se publikums 
reaksjoner.

Når samtalen går inn på musikken 
i Trondheim blir han litt mer ivrig, og 
han forteller at musikkbølgen i byen 
også merkes på andre enden av Sinsen-
krysset.

– Trønderne holder på med sine 
egne ting, og er ikke så opptatt av å 
være trendy. Bergen og Trondheim er 
litt mer innadvendte musikkbyer enn 
Oslo, men på en positiv måte. De har 
sin egen stil i mye høyere grad.

Idol og pensumfilm
Måltidet er ferdig konsumert og han 
brisker seg godt i sofaen. 

–  Jeg må si at alle som vil jobbe 
innen media bør se Anchorman! Den 
burde være pensum, utbryter han plut-
selig.

Hans Dj-kompanjong nikker be-
kreftende og det diskuteres hvorfor alle 

menn elsker denne filmen. Det føles på 
sin plass å benytte den noe mer enga-
sjerte stemningen til å spørre hvorfor 
han sa ja til å være med i Idol. Han sen-
der et litt skulende blikk og spør om 
det var et kritisk spørsmål.

– Jeg hadde blitt spurt flere ganger 
og sa til slutt ja på grunn av tv-erfarin-
gen. Det var en lærrerik og artig  opp-
levelse.

Slettemark fortsetter i Lydverket 
frem til sommeren, og er ikke bekym-
ret for tiden etter. En ny øl plasseres 
foran ham og han synker enda lengre 
ned i sofaen.

– Jeg har vært frilanser i snart 17 år. 
Det dukker alltid opp noe.UD

– I dag traff jeg en mann i hotellbaren 
som stod og snøftet. Han var grise-
bonde. Det er helt sant! Snakk om å få 
fordommene sine bekreftet.

Trondheim gir ham følelsen av 
å være i en ekte by, og samtidig på 
bondelandet. Dj og musikkanmelder 
Asbjørn Slettemark nølte likevel ikke 
med å si ja til å spille opp til dans på 
rockens bedehus, Blæst.

Lissie og tequila
Det er en alvorlig, men hyggelig mann 
som deiser ned i sofaen på en av Solsi-
dens mange kafeer. Mannen som blant 
annet er kjent fra musikkprogrammet 
Lydverket og radioprogrammet Pyro, må 
ha mat og øl før vi begynner. Dj-kom-
panjongen som også er med, blir satt 
på oppdraget. Til tross for at han spilte 
gitar som liten fant Slettemark raskt ut 
at han var bedre med pennen enn med 

plekteret. Musikk har likevel blitt hans 
levebrød og interessen for rock skyldes 
i stor grad hans kulturarv. Han tar på 
seg en tøff mine når han forteller om 
sin forkjærlighet for engelsk og ameri-
kansk rock.

– Det var Slayer og Iron Maiden jeg 
vokste opp med, ikke norsk folkemu-
sikk og gåte.

Til tross for å ha utallige bandan-
meldelser og intervjuer på samvittighe-
ten, er det ikke de største heltene som 
har ført til de beste intervjuene. Ett av 
Lydverketś  magiske øyeblikk, etter 
Slettemarks mening, er intervjuet med 
den amerikanske artisten Lissie.

– Hun er et av de mest sjarmerende 
og hyggelige menneskene jeg har møtt. 
Og så er hun utrolig glad i tequila! Hun 
fikk en flaske av meg etter intervjuet og 
ble glad som en baby.

Om han selv kunne valgt å være 
musiker, eller rettere sagt, et instru-
ment, skulle han vært en gitar.

 – Og blitt spilt på av Jimmy Page, 
forteller han humrende. 

Gale netter
Praten går lett, men Slettemark opple-
ves nesten litt for bedagelig. Det er ikke 

INSTRUMENTALMANN: Asbjørn sier han er bedre med pennen enn med plekteret, men helst ville han vært en gitar.
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Julevarmt Samfund
Siden 1917 har 
Samfundet hatt under-
skudd på driften. Nå vil 
de ansette folk for å holde 
juleåpent, men først neste 
år.

mer penger enn noen gang tidligere, 
og etter forholdene er vi veldig for-
nøyd med resultatet, sier hun.

Ikke ekstraarbeid
Nygaard mener en av grunnene til 
KSg, til tross for god omsetning, li-
kevel ikke klarte å nå budsjettmålene 
hadde sammenheng med for få besø-
kende. 

– Vi er helt avhengig av gode boo-
kinger for å trekke folk til Huset i hel-

gene. I år har Samfundet vært uhel-
dige med avlyste konserter og helger 
uten så mange arrangementer.

Hun forteller at det imidlertid ikke 
er slik at KSg må tjene inn under-
skuddet.

– Det er vanskelig å forutse hvor 
store inntekter vi kommer til å få. 
Som alle andre jobber vi frivillig på 
Huset, og vi kommer ikke til å påleg-
ge medlemmene våre noe eksta arbeid 
som følge av dette.UD

Tidligere i høst skrev Under Dusken 
om årets store budsjettunderskudd 
for Samfundet. Finansstyrets løsning 
er nå klar. Driften av Samfundet skal 
utvides med både jul og sommer, sier 
leder Dag Herrem av Finansstyret.

– Vi er i ferd med å ansette en per-
son i femti prosent stilling til å orga-
nisere dette. Jeg regner med at det vil 
være klart i løpet av desember, sier 
han.
Juleklare studenter kan uansett ikke 
regne med å nyte godt av det utvidede 
tilbudet riktig ennå.

– Oppstart blir tidlig 2012, så det 
er ikke nok tid til å få på plass drift av 
Lyche og Edgar denne julen, forklarer 
Herrem.

 Den økte driften vil i første om-
gang bestå av rent kommersielle ar-
rangementer, som for eksempel utleie 
til eksterne. Det ordinære tilbudet i 
Edgar og Lyche vil også bli utvidet. 
De som jobber i Kafé- og Serverings-
gjengen på Samfundet skal likevel 
ikke pålegges mer frivillig arbeid.

– De som jobber utenfor semes-
teret ansettes på Samfundet, og vil 
lønnes med standard satser, forsikrer 
Herrem.

Likevel fornøyd
Forslaget kommer i kjølvannet av at 

Samfundet hadde overbudsjettert 
med 1,4 millioner. Uforholdsmessig 
høye forventninger til Kafé- og ser-
veringsgjengen (KSg) er en av ho-
vedgrunnene til dette. gjengsjef Siri 
Jordet Nygaard i KSg er likevel godt 
fornøyd med årets økonomiske resul-
tat.

– Som en av få gjenger på Samfun-
det går KSg med et stort overskudd. 
I år hadde vi forøvrig et budsjett som 
var veldig optimistisk. Vi har tjent 

KLAR FOR JUL: Finansstyret vil utvide Samfundets ferietilbud.
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 totnes@underdusken.no
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Alder: 36 år

Yrke: Musikkanmelder

Aktuell med: Dj-settet Crazy 
Nights

Anbefaler i vinter: Tv-serien 
Homelands

 Asbjørn Slettemark

Mannen med pennen
TEKST: Lisa Enes  FOTO: Anette Morvik Robberstad



egentlig er en oslobasert artist. Leiv 
mener det er bra mennesker og god 
musikk som karakteriserer Dayladore. 
Uten hjelp fra engasjerte band og men-
nesker ville ikke plateselskapet gått 
rundt.

Han tror ny teknologi gjør at man 

må tenke mer kreativt, og at dette bare 
er en fordel. 

– Det er som om vi er i ferd med å 
ta bransjen tilbake, sier Leiv og smiler 
bredt.

– ØY! HVA synes du om konserten.

www.underdusken.no
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Tar bransjen tilbake 
Trondheim er igjen satt på det nasjonale musikkartet. Det skal de uavhengige plateselskapene ha mye av æren for.

Alle artistene som Kakao jobber 
med må kunne levere på en scene. 

– Er det Pål? Ja! 
Samtalen blir flere ganger avbrutt 

av forbipasserende. Vennefaktoren er 
høy. Et fenomen som visstnok går igjen 
på byens musikkscene. 

– Jeg har hørt at trondheimsband 
tidligere stod bakerst i lokalet, med 
armene i kryss når andre spilte konser-
ter. Om det stemmer vet jeg ikke, men 
nå er det i hvert fall helt motsatt. Man 
bygger opp under hverandre og snak-
ker om hvor bra ting er i stedet for å 
rakke ned på hverandre. Mye bra gror 
frem i Trondheim, bare se på alle Ukas 
Urørt som er fra byen.

Denne veksten har også ført til at 
byens tre uavhengige plateselskaper 
har kunnet samle seg og lage label-
kveld. Hva som gjør at Kakao skiller 
seg ut i rekkene er Pål ganske sikker 
på.

– Kakao fungerer som et platesel-
skap, arrangør, nettverk og ressurs-

senter. For vi er ikke bare et label. Vi 
driver også et seriøst musikknettsted 
på kakaomusikk.no og arrangerer kon-
serter annenhver torsdag på Løkka. 

Pål poengterer at det i tillegg er  vel-
dig mange involverte i Kakao. 

– Riot Factory og Dayladore Col-
lective er to fantastiske labels. Vi er 
bare tredve kids som har gjort alvor av 
leken.

DET ER IKKE tredve kids, men et 
søskenpar som står bak labelet Dayla-
dore Collective.
Etter en vel overstått konsert med po-
partisen Synne Sanden fra sitt eget 
label, er en energisk Leiv Aspén, i et 
strålende humør. Den hengslete bror-
parten hiver en ullgenser over hodet 
og finner en ledig krok blant Brukbars 
røykere.

– Egentlig har vi bare hatt Trond-
heimsband på labelet, men det skjer 
utrolig mye spennende for tiden. Vi 
blant annet signet Synne Sanden, som 

– Faen så dårlig den konserten gikk.
Diskofantastene i bandet Mio tørker 
av seg de kosmetiske bevisene fra 
kveldens konsert, som ikke allerede 
har blitt vasket vekk av hetetoktene på 
scenen. Det er labelaften på Brukbar. 
Som siste band ut kan de glitrende og 
tightskledde gutta ta kvelden. En kveld 
de selv har arrangert med sitt eget pla-
teselskap, Kakao Musikk. 

– Det finnes ingen platebransje mer. 
Den har gått til helvete. Nå er det indie-
labels som gjør det.

Pål Rees vasker av seg sminken 
mens han snakker. Fra gitartraktør i 
Diskoslam innom synthspiller i bandet 
Mio til bakmann for Kakao Musikk. 
Pål Rees har demonstrert spekteret på 
et par timer. 

Labelet Kakao Musikk ble, som så 
mange andre gode ideer, forløst på et 
nachspiel.

– Vi er en gjeng late og udugelige 
folk som har lyst til å gjøre noe med det 
vi kan, nemlig musikk. Så vi meldte oss 
inn i Brønnøysundregisteret og lærte 
oss all den dritten der

Plateselskapet hevder selv å samle 

opp kredpoeng på en hemmelig konto 
i Sveits, men penger vil de ikke blande 
inn. 

– Vi lykkes fordi vi er en gjeng med 
venner som er jævlig glad i hverandre. 
Vi skal ikke lønnes for ting som skjer i 
regi av Kakao. Da hadde vi blitt uven-
ner. Inntektene går tilbake til gjengen 
på andre måter. 

At planen heller er å leie en turné-
buss til gjengen og kjøpe sprit for re-
sten blir formidlet med et glimt i øyet. 

– Det skal handle om engasjement, 
fastslår Pål.

Å GÅ INN i platebransjen med tro på 
gull og grønne skoger mener han uan-
sett er noe som ikke har hensikt. 
– Det ligger ikke penger i platebran-
sjen lenger. Med mindre du er DDE. 
Musikk har du tilgang til på Spotify 
eller på nett. Det er egentlig en bra ting 
at band må spille live for å kunne klare 
seg. At plater bare har blitt promo for 
konsertene. 

K

Det finnes ingen  
platebransje mer. Den har 
gått til helvete. Nå er det 
indielabels som gjør det.

Pål Rees
Kakao Musikk

 Leiv roper plutselig til en forbipasse-
rende.

«Dritbra» er svaret. 
Det er tydelig en kollektiv lykkerus 

på ferde denne kvelden. 
– Egentlig skulle alle de forskjellige 

labelene ha en kveld hver for seg, men 
så fant vi ut at det var mye bedre å ha 
det sammen. Det er mer samarbeid 
enn konkurranse mellom oss, så det 
var naturlig å gjøre det slik.

Langhårete trønderrockere og band 
som Motorpsycho har lenge dominert 
Trondheims musikkbilde. Aspén kla-
rer ikke å stå stille mens han forteller 
hvordan dette er i ferd med å forandre 
seg. 

– Trondheim har utviklet seg, og 
fremmer ikke lenger bare ballerocken. 
Nå har vi band i flere forskjellige sjan-
gre. Spesielt elektronika er i skuddet. 

Han trekker frem Autolaser som en 
av artistene med stigende kurve.

SELV OM Riot Factory ble opprettet 

i 2011 har den daglige lederen Stian 
Svarva Denstad vært i musikkmiljøet 
lenge, og han har merket store forand-
ringer på få år. 
– Tidligere har miljøet vært veldig luk-
ket. Det var vanskelig å komme seg inn 
på de som allerede var etablerte, og det 
var lite kontakt mellom de forskjellige 
plateselskapene og sjangrene. Dette 
har etter hvert forandret seg, og det 
merkes både i miljøet og i musikken. 
Nå har det blitt en fin blanding, og det 
er mer kontakt mellom de forskjellige 
musikkmiljøene, og dette fører til at 
musikken som blir produsert, ofte er 
inspirert av andre sjangrer også.

Han beskriver plateselskapet sitt 
som «udefinerbart».

– Vi jobber med musikk vi ikke kla-
rer å sitte stille til, og det er mye. Mu-
sikk med sjel, stort hjerte og et helvetes 
stort smil, forklarer Stian.

Det viktigste for Denstad er likevel 
at den som lager og fremfører musik-
ken ikke er en tosk. 

– Har noen skrevet en monsterhit, 
og laget tidenes album, men er en dritt-
sekk, er vi ikke interessert. Det å være 
positiv og vennlig, men samtidig ha 
rom for respons og tilbakemeldinger 
fra hverandre er viktig, forteller Stian.

PÅL HAR endelig fått av seg de siste 
sminkerestene, mens Brukbar begyn-
ner å tømmes for for folk. 

– Jeg tror ærlig talt at kvaliteten på 
musikken i Trondheim har gått opp. 
Jeg var jo en veldig musikkinteressert 
fjortenåring fra Verdal. Da var det 
bare gåte og 22 som nådde fram. Nå 
tror jeg flere fjortenåringer i Verdal har 
hørt om det som rører seg på musikk-
scenen.

Å opprette et indielabel er noe man 
ikke kan gjøre uten aktiviteten på gras-
rotnivå, men profesjonaliseringen av 
bransjen nedenfra er likevel noe som 
taler i Kakaos favør.

– Det er jo en positiv utvikling. Vi 
kunne ikke ha gjort dette for ti år si-
den. Nå kan hvem som helst gjøre det 
vi gjør, men kanskje ikke like bra da, 
sier han med et glis.UD

TEKST: Sofie Sætre, Lisa Enes og Hilde Ørbo        FOTO: Kristine Kolstad og Christina Undrum Andersen
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– Relasjonen kjøpmann–kunde 
har blitt erstattet av relasjonen mer-
kevare–forbruker. Reklamen skulle 
på ulike måter innprente varen og 
merkenavnet i forbrukernes bevisst-
het. Emballasjen skulle gjøre den sær-
skilte varen gjenkjennelig i butikken, 
sier Myrvang.

Assosiasjonsdannelse er sentralt 
for å indusere meningsinnhold i mer-
kevarer. gjennom merkevarebygging 
kan logoer låne inntrykk fra det de 
ønsker å knyttes opp mot. I mellom-
krigstiden ble psykologiske teorier 
og PR kombinert for å påvirke men-
neskers behov. Psykologien ble vital 
for fremveksten av moderne PR. Sig-
mund Freuds nevø, Edward Bernays, 
brakte onkelens teorier om det under-
bevisste, til USA, og anvendte psykoa-
nalysen i markedsføringens tjeneste.

– gjennom en ny form for reklame 
som spilte på følelser, assosiasjoner og 
instinkter skulle den nye relasjonen 
etter hvert framstå som minst like in-
tim og personlig som den gamle, sier 
hun.

Symbolets skygge
 I næringslivet brukes reklame for å 
knytte tillitsvekkende assosiasjoner 
til merkevarene. På den annen side 
kan assosiasjonsbygging skjule kri-
tikkverdige forhold ved selskapene. 
Ingvild Lyberg fra Amnesty Norge 
mener det er svært viktig for bedrifter 
å fremstille seg som etisk høyverdige, 
men at virkeligheten ofte kan være en 
helt annen. I 2008 avslørte en dansk 
dokumentar arbeidsforholdene hos 
Telenors underleverandører i Bangla-
desh, hvor barnearbeidere arbeidet 
ved åpne syrebad og klatret i master 
uten sikring.

– Hadde man lest årsrapportene 
til Telenor før dette hadde man trodd 
at de gjorde et grundig arbeid med å 

30 årene har bedrifter fått økende på-
virkningskraft. De bruker sine egne 
symboler, merkevaren, for å kommu-
nisere sitt budskap når ord ikke blir 
virkningsfulle nok.

Det symbolske dyret
Førsteamanuensis Martin Thomassen 
ved Sosialantropologisk institutt ved 
NTNU kaller mennesket «det symbol-
ske dyret». Både mennesker og institu-
sjoner formidler budskap ved hjelp av 
symboler siden de står for noe annet 
enn det ord kan kommunisere. Han 
mener eplet var det første symbolet.

– Eplet nevnes i Bibelen som sym-
bolet på kunnskap. Før mennesket 
spiste av frukten var kunnskapen for-
beholdt gud.

Han mener mennesket har tatt 
guds rolle og at vi kan skape vår egen 
verden og vår egen identitet.

– Apple-logoen er en moderne in-
karnasjon av dette. De som kjøper Ap-
ple-produkter kjenner ikke nødven-
digvis til denne historien, og trekker 
nødvendigvis ikke disse konklusjone-
ne, men dette fenomenet gjør at vi kan 
skape vår identitet rundt konsumet av 
det logoen representerer, sier han.

Moderne identitet dreier seg om 
identifikasjon og konsum av merkeva-
rer i større grad enn før. Identitet kan 
kjøpes gjennom å konsumere bedrifte-
nes budskap, og derved fortelle andre 
hvem man er. Ifølge Thommassen fin-
nes det likevel mange budskap å velge 
mellom, da forskjellige merkevarer 
knyttes opp mot ulike verdier.

– Mange produkter prøver å syn-
liggjøre seg ved å ha høye moralske 
standarder. Å kjøpe merkevarer blir å 
erverve en identitet, man kan således 
skape seg selv, forklarer Thomassen. 

Verdien man legger i merkevarer 
sier likevel mye om hvordan symbol-
ske markører har kraft til å formidle 
budskap og mening. Merkevaren sier 
noe om bedriftens verdier, men sam-
menkoblingen mellom bilde og emo-
sjoner skjer i menneskets eget hode.

Assosiasjoner i det 
underbevisste
Forsker Christine Myrvang ved BI 
sier at merkevaren vokste frem fra 
et behov for å skape forskjeller mel-
lom produktene. Før den industrielle 
revolusjon kontrollerte kjøpmannen 
salgsrelasjonen og sto som garantist 
for varene. Denne opparbeidet seg 
også et tillitsforhold til kundene ved 
at disse stolte på kjøpmannen. I dag 
inneholder oppbyggingen av varemer-
ker to sentrale elementer: Reklame og 
emballasje. Disse blir gjerne utviklet i 
nær tilknytning til hverandre, og skal 
bære produktenes personlighet og me-
ningsinnhold. 

Å tale til det underbevisste
Når ord blir fattige, 
snakker mennesker 
i bilder.

TEKST:  Kristoffer  Svendsen  
 krisven@underdusken.no
Illustrasjon:  Åshild Mikaelsen Egelid

KUNST

Da mennesket tilegnet seg mulighe-
ten for moralsk refleksjon, ladet vi 

verden med mening og skapte 
det vi kaller kultur. Eplet ble, 

med et glimt av abstrakt tan-
kevirksomhet, symbolet på 
skillet mellom det gode og 
det onde. 

Symboler er bærere av 
mening, som brukes for å 
kommunisere budskap og 
verdier. I løpet av de siste 

undersøke arbeidsforhold i den tredje 
verden. De faktiske forholdene er ofte 
svært forskjellige fra reklamen, sier 
Lyberg. 

Det er ofte de største merkevarene 
som er mest utsatt for kritikk fra både 
Amnesty og andre menneskerettig-
hetsorganisasjoner. Det er disse som 
har størst nyhetsverdi og taper mest 
når brudd på menneskerettigheter 
blir avdekket. 

– Hva Telenor angår, så innrøm-
mer de selv at selskapet har blitt bedre 
på dette området. Vi opplever også at 
bedrifter ser på samfunnsansvar som 
noe positivt, et konkurransefortrinn 
som kan brukes for å oppnå tillit mel-
lom bedrifter og konsumenter. Jeg har 
tro på at vi kan klare å påvirke bedrif-
ter i positiv retning, sier Lyberg. 

En annen hendelse i denne sam-
menheng, var avsløringen av skanda-
løse forhold hos underleverandører til 
Apple,         som førte til flere selvmord 
blant fabrikkarbeiderne i 2010. Disse 
hendelsene gir ikke merket positive 
verdier og de blir sjelden kommuni-
sert aktivt ut til forbrukerne. Lyberg 
mener det ikke holder å være en be-
visst forbruker, presset må komme fra 
politisk hold. 

– Å unngå å krenke menneskeret-
tigheter er frivillig. Vi må lovpålegge 
bedrifter å avverge menneskerettig-
hetsbrudd, mener hun.

Symboler kan kommunisere, og 
skape identiteter, og samtidig skjule 
sin egen makt og innflytelse. Apple-
logoen forbindes med design, funksjo-
nalitet og tilgjengelighet. Disse verdi-
ene kommuniseres ivrig fra selskapet 
selv. Samtidig prøver selskapet å dek-
ke over skyggesidene ved arbeidsfor-
holdene i produksjonsprosessen. Men-
nesket, det symbolske dyret, tilfører 
logoer mening. Eplet bærer fortsatt i 
seg det gode og det onde UD
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publikum vil bildene uunngåelig bli overtydelige. 
Med tanke på at verden i dag er full av Knug-er, er 
det også synd at den samfunnskritiske brodden i 
stor grad har blitt myknet opp.

Teater tilrettelagt for barn er forøvrig et sjeldent 
syn på Trondheims scener, og når barneforestillinger 
settes opp er det fortrinnsvis rundt jul. Et juleeventyr 
har blitt satt opp gjentatte ganger de siste årene, og 

man kan med rette anklage Trøndelag Teater for å 
være særs lite fantasifulle når de velger å sette opp 
det de kaller «en ønskereprise» nok en gang. Det 
spørs om det ikke er teateret selv som, i kjærlighet 
til pengene, graver Knugs grav.

Stemningsfullt, men uten dybde, om mennes-
kesinnets skyggesider i møte med julebudskapet.

Charles Dickens’ Et juleeventyr er på mange måter 
det ultimate juleteateret. Det handler om gjerrig-
knarken Knug, som er et typisk eksempel på en 
mann som «kjenner prisen på alt, men ikke verdien 
av noe». Knug har lagt julen for hat, og uanfektet av 
dens budskap er Knug alene på juleaften. I drømme 
oppsøkes han av sin eneste, men avdøde venn, hans 
tidligere kompanjong Barfot. Barfot viser ham lenken 
som han selv smidde mens han levde, og kun hadde 
omtanke for formuen sin. I håp om å redde Knug 
fra samme skjebne, sender han tre julespøkelser, 
fortiden, nåtiden og framtiden, som skal vise Knug 
det virkelig betydningsfulle og vakre i livet.

Trøndelag Teater har skapt en sterkt visuell og 
poetisk historie. Scenografien er enkel, det store 
scenerommet fylles med lys og skyggebilder. Få og 
enkle rekvisitter gjør at skuespillere og dansere får 
dominere scenebildet, et fint trekk som gjør forestil-
lingen mer levende og fysisk. Det er ingen musikal, 
men musikken, hvor noen få folketoner gjentas, gir 
en god ramme og helhet til forestillingen.

Det mest særegne ved Trøndelag Teaters oppset-
ning er at de har skrevet inn åtte juleånder, som 
følger og forklarer handlingen. Dette går jeg ut fra 
er gjort for å skape en sammenhengende historie 
som er enklere å følge for barn, men det virker mot 
sin hensikt. Dårlige skuespiller- og ikke minst sang-
prestasjoner ødelegger, noe som kun gjør åndene 
til et forstyrrende irritasjonsmoment. 

Dette er en gjennomført forestilling, hvor man får 
smake på litt av den magien en illusjonsmaskin som 
teateret kan by på. Likevel: Man må ta oppsettningen 
for det den er, nemlig et barneteater. For et voksent 

Sjarmerende eventyr, uten magi

Et julEEvEntyr – TRØNdELAG TEATER – 12. 
NOvEMBER / TEKST:  INGRId ANNA TEIGEN
 ingrite@underdusken.no  FOTO:  GT NERGAARd/PRESSE
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sagt det samme gamle, iført live-drakt, og innspilt 
på Rockefeller.

Frontmann Jørgen Munkeby er en av disse 
mennene som virkelig kan det å voldta en saksofon. 
Med utstrakt bruk av utoner skaper han djevelske 
støyvegger og blåser flisa langt ned i munnstykket 
på instrumentet sitt. Man kan spørre seg hva en 
saksofon har å gjøre i metal i utgangspunktet, men 
sannheten er at den sitter som dritt i kram snø, 
og er uvurderlig for det etter hvert så støyende 
og energiske uttrykket til Shining. Utblåsningen 
er langt viktigere enn saksofonens funksjon som 

melodibærer. På flere av låtene lekes det med 
symfoniske strukturer, noe som antagelig gjør 
musikken mer spiselig for mange, og som heldigvis 
ikke blir for presserende.

Det er ingen tvil om at Shining er en gjeng med 
uhelbredelige åndssnobber. Men alle Messiaen- og 
Fellini-referansene drukner stort sett i støyen og 
euforien som har gjort Shining til et beryktet live-
band i de rette kretser. Shining live er likevel noe 
annet enn Shining live på plate. Live-versjonene er 
gjennomproduserte, og er til forveksling lik versjo-
nene man finner på studioinnspillingene. Foruten 
tilstedeværelsen av et nokså vassent publikum og 
muligheten man har til å høre Jørgen Munkeby 
growle «thank you – tusen takk» flere ganger per 
låt. Når skiva har snurret ferdig må man spørre seg 
om Shining har vist noe nytt med dette albumet. 
Svaret er nei. Er det kun et overflødighetshorn og 
ei melkeku? Tja. Har albumet i det hele tatt livets 
rett? Spør du meg?

Shining bringer intet nytt til bords, men disker 
opp med mer av det samme, for de som liker det.

Shining er ikke lenger et akustisk jazz-ensemble. De 
har ikke vært det på mange år, og ingenting tyder 
på at de kommer til å bli det igjen. Med fjorårets 
Blackjazz entret bandet for alvor den ekskluderende 
sfæren av avant-garde metal, og ble mottatt med 
trampeklapp fra et samlet kommentariat. Det var 
ikke bare de skrivende som lyttet til dette, flere 
fikk sin King Crimson-oppvåkning med sistelåta på 
albumet: en nytolkning av progklassikeren «21st 
Century Schizoid Man». Helt til Kanye West albuet 
seg fram med sin versjon et knapt år etter. Shining 
prøver på nytt med foreliggende Live Blackjazz. Kort 

Sax i svarte natta

LIvE BLACKJAZZ - SHINING - INdIE RECORdINGS / TEKST:  ASGEIR HOvdELIEN 
MIdTHAUG
 amidthaug@underdusken.no 
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Hjerteskjærende ironisk
fra Beatles’ «Michelle» i en av de mange 
hammondorgelsoloene. Under slageren 
«Let the Good Times Roll» rives publikum 
med i allsang, og mot slutten får Landham 
boltre seg i en flere minutter lang slag-
verksolo. At publikum bryter ut i jubel 
etter hver eneste solo, sier noe om hvor 
gode disse musikerne er. Det er herlig 
polyrytmikk og -tonalitet i akkompagne-
mentet, mens Sanborn stadig leker med 
ville glissandoer langt utenfor altsakso-
fonens normalregister. 

Det er samtidig ikke til å komme unna 
at dette etter hvert blir forutsigbart. 
På de fleste låtene spiller Sanborn og 
DeFrancesco hver sin solo, omringet av 
tema eller et par vers og refreng. Når 
begge i tillegg kjapt går til varemerkene 
sine i hver eneste solo, blir de ironiske 
coverlåtene med DeFrancesco på vokal 
herlige avbrekk som det skulle vært flere 
av. For det er i det lettbente og humoris-
tiske de er på sitt beste. Sanborn går lett 

inn i det sviskete, «denne handler også 
om en fyr som er dårlig i kjærligheten», 
sier han, og spiller opp med uhemmet 
vibrato og befriende selvironi. Når han på 
siste låten tar over vokalen og synger for 
full hals, er det få i publikum som ikke ler. 

I salen har mange stilt seg tett inntil  
veggen for å få plass. At billettene var 
dyre har ikke holdt folk borte fra denne 
konserten. Samtidig var det et nokså 
voksent publikum som strømmet til 
Dokkhuset denne kvelden. Denne 
konserten var aller mest for dem som 
kjenner Sanborn og musikken hans 
gjennom de siste tretti årene, men selv 
om jeg følte meg uforholdsmessig ung, 
nøt jeg denne konserten til fulle. Flott 
musikk i framføringer som dette behøver 
ingen referanser.

Sviskete saksofon med virtousitet og 
herlig selvironi.

Da saksofonisten David Sanborn skulle 
spille i Trondheim for første gang, var 
det ikke uten forventninger- og ikke 
minst fordommer- jeg entret konsert-
lokalet. Sanborn har i løpet av en 35 år 
lang karriere gitt ut nesten 30 album og 
bidratt som musiker på enda flere. Det er 
først og fremst «smooth jazz»-sjangeren 
Sanborn assosieres med. 

Når jeg tenker på David Sanborn, 
tenker jeg på mannen på omslaget til åtti-
tallsplata Straight to the Heart, med det 
sleske blikket og den litt for åpne skjorta 
med rosa striper, men mye har visst 
skjedd siden da. På scenen i Dokkhuset 
står det en liten, lavmælt fyr med svarte 
klær og saksofon. Hadde det ikke vært for 
saksofonen ville jeg aldri gjettet at dette 

er mannen som breiet seg ut over plate-
coveret i 1984.

Dette er altså David Sanborn anno 2011, 
en seriøs jazzmusiker som spiller et 
par sanger før han introduserer seg for 
publikum. Med en gang forstår jeg at det 
ikke bare er klesstilen som har forandret 
seg, musikken er også noe helt annet 
enn på innspillingene. Med tromme-
slager Byron Landham og organist Joey 
DeFrancesco i ryggen leverer Sanborn det 
ekspressive, eksperimentelle og ironiske 
der jeg forventet det forutsigbare og 
sviskete. De tre musikerne spiller løse 
versjoner av både Sanborns og andres 
låter med stort musikalsk overskudd. På 
et tidspunkt spiller DeFrancesco et parti 

dAvId SANBORN TRIO - dOKKHUSET - 16. NOvEMBER
TEKST:  MARTE INGEBRIGTSEN   maring@underdusken.no FOTO:  MAdS OFTEdAL SCHwENCKE
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22. November - 6. Desember dra’n, elt en lurekuk

23.

jazzes opp denne søndagen.
Verkstedhallen: Konserten Michael 
Jackson King Of Pop skal ta publikum 
med på «en reise i Michael Jacksons 
eventyrlige liv».
Hoeggen Kirke: Solistsangerne 
ved NTNU Institutt for musikk 
(Musikkonservatoriet) inviterer til 
julekonsert.

MANDAg 5. DESEMBER
Bær og bar: Trondheim Filmklubb 
arrangerer filmquiz.

TIRSDAg 6. DESEMBER
Teaterhuset avant garden: Det er 
klart for årets siste Symposium.
Blæst: Det blir konsert med den 
svenske artisten Säkart, som byr 
på sanger om ulykkelig kjærlighet, 
døden, sex og influensa.

Mønster spiller musikk i grenselandet 
mellom jazz og rock, med elementer av 
både psykedelia og trance.

LØRDAg 3. DESEMBER
Trøndelag Teater: Det er klart for 
miniforestillingen Med smil og bue 
i Theatercaféen, med Ann Kristin 
Andersson (sang) og Kjetil Sandnes 
(kontrabass, gitar og sang).
synger.
Dokkhuset: Karin Krog & Morten 
Gunnar Larsen byr på musikalsk histo-
riefortelling med konserten From 
Ragtime to Our Time.
Byscenen: Det blir mulig å 
sikre seg trøndersk design på 
Trondhjemsdesignernes julemarked.
Frimuerlogen: Frimurerlogen: Alex 
Rosen står på scenen denne kvelden.

SØNDAg 4. DESEMBER
Ila Brannstasjon: Kafébesøket ditt 

TIRSDAg 22. NOVEMBER
Dokkhuset: Herbie Hancocks 
yndling Gretchen Parlato holder 
konsert.
Trondheim folkebibliotek: Det blir 
litterær salong med Janne Kjellberg, 
Bjørn-Erik Hanssen og Joakim 
Hammerlin.
Blæst: Anders Hana, Ivar 
Grydeland-duo og Hans Hulbækmo 
fremfører Pøkk!

ONSDAg 23. NOVEMBER
Persilleriet: Lege og kostholdsviter 
Vibeke Videm forteller det som er 
verdt å vite om veganmat.
Antikvariatet: Norsk forfattersen-
trum Midt-Norge presenterer «Ikke 
overse oversetteren».
Dokkhuset: Det blir joik og jazz i 
symfoni denne kvelden.

TORSDAg 24. NOVEMBER
Byscenen: Byscenen lover høstens 
mest sexy kveld, med Danko Jones
Familien: Alan Kay spiller opp med 
Motown, disko, breaks, latin soul og 
remixer.
Nova Kinosenter: Cinemateket 
presenterer Man of Aran.

FREDAg 25. NOVEMBER
Olavshallen: Yngvar Numme 
med storband synger Frank 
Sinatra-slagere. 
Pias Cafè: Det blir åpen jam session 
for de som vil gjøre noe mer ut av 
kafébesøket.
Cafè Dublin: Noel Shannon & Take 
the Biscuit spiller opp.

LØRDAg 26. NOVEMBER
Ila Brannstasjon: Hubro byr på 
elementer av pop, rock og indie.
Nidarosdomen: Det blir jubi-
leumskonsert i forbindelse med 
markeringen av 850-årsdagen for 
Erkebiskop Eysteins vigsling og innvi-
else av Johanneskapellet.
Olavshallen: Halvdan Sivertsen 
lover å «få deg til å synge, danse og 
glede deg over livet» denne kvelden.

SØNDAg 27. NOVEMBER
Samfundet: Ta en pause fra eksa-
menslesingen og kom i ekte 
julestemning på Trondhjems 
Kvinnelige Studentersangforening sin 
Adventskonsert!

Vår Frue Kirke: Blandakoret Ad 
libitum forsøker også å få publikum i 
julestemning.
Torget: Julen kommer offisielt til 
Trondheim når den store julegranen på 
torget blir tent klokken 17.00.

MANDAg 28. NOVEMBER
Trøndelag Teater: Trusselkomedien 
En liten irritasjon har premiere.
Dokkhuset: En av Norges beste jazzpi-
anister, Vigleik Storaas, holder konsert.
Frimurerlogen: Nina og Stine hjelper 
deg å stresse ned med sitt nye 
meditasjonskurs.

TIRSDAg 29. NOVEMBER
Olavshallen: The real group spiller opp 
med stemmen som eneste instrument.
Familien: Karokh, som ble stiftet på 
jazzlinja ved Norges Musikkhøgskole, 
byr på både jazz, rock og klassisk 
musikk.

ONSDAg 30. NOVEMBER
Dokkhuset: Arve Hjelseth fra Institutt 
for sosiologi og statsvitenskap, snakker 
om kroppskultur blant den intellektu-
elle eliten. 
Rockheim: Flashback Caruso står på 
programmet denne kvelden.

TORSDAg 1. DESEMBER
Samfundet: Semesteret rundes tradi-
sjonen tro av med Tim Burtons The 
Nightmare Before Christmas.
Olavshallen: Det er tid for Jul i 
Mummidalen.
Ila Brannstasjon: Det blir forteller-
kveld i regi av Midtnorsk fortellerforum.
Brukbar: Trondheim filmklubb viser 
The Incredible Shrinking Man og 
Forbidden Planet.
Nova Kinosenter: Cinemateket viser 
også film, denne gangen tyske Aguirre, 
der Zorn Gottes.
Olavshallen: Dirigent Krzysztof 
Urbanski og Trondheim symfoniorkester 
spiller Beethoven og Mendelsson.

FREDAg 2. DESEMBER
Trøndelag Teater: Stephen Brandt-
Hansen med musikere presenterer 
musikalske betraktninger om og rundt 
julen med forestillingen I julens lys.
Ila Brannstasjon: Helen and The 
Prettyboy Pete Band spiller skranglete, 
akustisk musikk.
Blæst: Kjetil Møsters egen kvartett 
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Det er noe smått befriende med en 
ung trønder som spiller gitar, synger 
på trøndersk, og ikke bare går hjem 
hos den gjengse P1-lytter. Med et fem 
mann sterkt backingband treffer også 
Sigurd Julius unge, hippe studenter, 
som er lei av høstmørke og regn. For 
det er beundringsverdig å mestre 
det med trønderdialekt. Det at Åge 
Aleksandersen har lagt sin elsk på 
unggutten har lite å si for den yngre 
generasjonen. Det har mer å si at han 
har blitt valgt til ukas urørt på NRK P3, 
og blitt valgt ut som en av artistene til 
neste års Trondheim Calling. Det har 
han blitt med rette.

Bandet entrer scenen foran et 
publikum som tydelig har sett eller hørt 
melhusgutten før, og en får følelsen 
av at alle sammen er en eneste stor 
kompisgjeng. Dette gjenspeiles i måten 
Sigurd Julius fører en slags dialog med  
tilskuerne. Denne inkluderende stilen 

er også til stede rent musikalsk. Sigurd 
Julius’ låtmateriale er lett å like, og blir 
framført med glimt i øyet og smil om 
munnen, spesielt takket være back-
ingbandet, som holder svært høy 
kvalitet, og er med på å løfte Sigurd 
Julius til det nivået han bør være på i 
en konsertsituasjon.

Mellom country-inspirerte gitar-
riff kommer den lengtende stemmen 
til rette. Samspillet mellom voka-
list og band tyder på at de er gamle 
kompiser, og har kjent hverandre 
lenge. De inspirerer hverandre og vari-
erer godt mellom det rolige såre og 
det mer bombastiske. De fleste låtene 
har nettopp denne variasjonen, og en 
skulle tro at dette var et tegn på liten 
grad av oppfinnsomhet. Det unngås 
ved et generelt høyt nivå på låtma-
terialet, og en får aldri følelsen av at 
det er repetetivt. Det er uansett synd 
at det litt for festglade publikummet 

Mattias ble født samme dag som Apollo 
11 landet på månen. Til forskjell fra de 
fleste andre, er det Buzz Aldrin, andre 
mann på månen, han fascineres av. 
For i likhet med Aldrin vil Mattias være 
nummer to. Med gartnerjobb og et 
13 års langt forhold til barndomskjæ-
resten, er han fornøyd med sin plass i 
livet. Hans venner i bandet Perkleiva har 
vanskeligheter med å forstå hans tilbake-
trukkenhet. Mattias er nemlig født med 
en utrolig vakker sangstemme, men 
han vil ikke ha oppmerksomhet. En dag 
mister han både kjæreste og jobben, og 
ender opp med å bli med Perkleiva til 
Færøyene. 

Forfatter Johan Harstad var bare i 
begynnelsen av tyveårene da han ga ut 
sin første roman, Buzz Aldrin, hvor ble 
det av deg i alt mylderet?. I første episode 
av filmatiseringen får vi et godt innblikk 
i hovedpersonen Mattias’ oppvekst i 
Stavanger, og hans vesen. På denne 
måten kommer man godt under huden 
på Mattias, og jeg blir veldig nysgjerrig på 
hvordan hans opphold på Færøyene vil 

utvikle seg.  Det er svært viktig å fanges 
av Per Sverre Valheim Hagens karakter. 
For det er nemlig en stemnings– og 
karakterdrevet serie mer enn en hand-
lingsdrevet en. Valheim Hagen gjør en 
fantastisk troverdig rolletolkning, og 
med en ansiktsmimikk som gjør at det 
til tider klumper seg i magen når han er 
på sitt mest sårbare. Hopland har også 
skrevet manuset til serien, og har virkelig 
holdt på det «harstadske» ved fortel-
lingen. Bildene er nydelige og regien like 
mektig som landskapet på de værharde 
øyene som det filmes på. 

Boka som serien baserer seg på er 

Herfra fullførte de naturligvis 
sistnevnte epos med bravur, og det 
til sektlignende mottakelse fra de 
svært engasjerte fremmøtte.

Buzz Aldrin. Hvor ble det av deg i 
alt mylderet? er en av de norske 
tv-seriene som ikke vil forsvinne, 
men markere seg i en 
forhåpentligvis modigere periode  
i norsk film og fjernsynsperiode.

Varm trønder i kaldt Trøndelag

Perfekt landing

Buzz Aldrin, hvor BlE dEt 
Av dEg i Alt myldErEt? – 
REGI: GEIR HENNING HOPLANd 
– PROdUSKJON: MOTLYS
 / TEKST:  LISA ENES lisen@underdusken.no  
FOTO:  OSCAR LONèR/MOTLYS

Tv-SERIE

SIGURd JULIUS - KLUBBEN - 19. NOvEMBER
 / TEKST:  AMUNd ROLFSEN
amrol@underdusken.no  FOTO: BENdIK LAUKALANd KNAPSTAd
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overdøver Sigurd Julius’ hviskende 
stemme på de rolige partiene. Høylytt 
prat og latter ødelegger disse fine 
øyblikkene, noe som er litt motstri-
dende med tanke på den ellers gode 
dialogen mellom artist og publikum. 

Låtene «Sidensvans» og «Gi et 
lite pip» er de som står igjen som de 
beste denne lørdagskvelden. Begge er 
på debut-ep-en, og oppildner smått til 
allsang på refrengene som øker i inten-
sitet for hver gang. Med sitt lett distré 

vesen er Sigurd Julius en mann en føler 
en kjenner etter en kveld med inklu-
derende og trivelig, country-basert 
trønderrock. 

Med en sår stemme og et godt 
backingband viser Sigurd Julius seg 
som en mann for framtiden.

over 600 sider lang, og tv-versjonen er 
kun på 4 episoder. Likevel kunne ikke 
serien vært lenger. For til tross for at 
boken er drøyt lang, skjer det egentlig 
veldig lite. Det er stemningen Harstad 
skaper som gjør at tiden bare flyr. Med 
musikkreferanser og glimrende beskri-
velser av Færøyene, fryktet jeg at det 
kom til å bli svært vanskelig å fange 
den unike følelsen man sitter med når 
man leser boken. Men takk og pris har 
Hopland klart å fange nettopp dette. 
Hopland har fortalt en god historie ved 
å binde sammen musikk, landskap og 
arkivklipp fra månelandingen på en 

imponerende kontrollert måte.versjon 
av «Twilight Alehouse». og karisma 
angikk. Frontfigurens elleville krøllfri-
syre og markante ørnenese gjorde også 
alle eventuelle drømmer om kostyme-
show à la Gabriel overflødig. Italienerne 
rippet deretter opp i to gamle b-sider fra 
Genesis’ tidlige karriere, blant
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Myser på 
Mayakalenderen.

Det var en kald og våt vinterdag 
utenfor og i Studentersamfundets 
lokaler. Finansstyrets høye sjef Dag 
Herrem stod naken i sitt kontor og 
speidet utover Fengselstomta. Han lot 
fingrene gli over låret mens han nikket 
for seg selv.

– Snart, lille nybygg, snart. Snart 
entrer vi kommunal utredningsfase 4. 
Mmmm. Skjema LN-34B, stønnet han 
fornøyd.

Hans velvillige sekretær og medie-
sviker Kristine Vedal Størkersen entret 
rommet og fortalte at Pirum nå hadde 
brukt opp oljeflaskene og var klare i 
møterommet, men med ett stormet den 
røde runde lederen Erling Kjelstrup inn 
sidedøren med tårer i øynene.

– El Capitan, El Capitan! Pengene våre! 
Samfundets penger er borte, hulket den 
anonyme Kjelstrup.

I en fart som ville fått planleggings-
tiden bak UKEprogrammet til å fremstå 
som lang, hadde Herrem kastet på seg 
tøfler og slåbrok.

– Hvordan kunne dette skje? Hvor i 
all videste verden er pengene blitt av, 
tordnet Herrem mens han rev seg i håret.

– Vel, admiral, det skjedde jo i fjor og. 
Det skjer faktisk hvert eneste år, mumlet 
Erling forsiktig.

Med ett stoppet regnet å plaske og 
Pirum å daske i naborommet. Stillheten 
bredte seg som en pest i hele huset, 
og alle ørene var vendt mot finans-
sentrumet. Selv vekterne ved bakdøra 
stoppet opp og hørte etter hva noen 
andre sa, for første gang noensinne.

– Nei! Det er løgn! Vi tjener mange, 
mange penger hvert eneste år. Dette er 
et enkelttilfelle uten sidestykke i histo-
rien, hylte Herrem.

Han rev opp slåbroken og stod med 
ett i sin glinsende Adams drakt som en 
gyllen profet.

– Før vi skal nøste opp i disse trådene, 
skal du være med på bakrommet en tur, 

Adventstiden kunne skimtes i det fjerne. En ukjent hånd gned 
en pengeseddel av ukjent valør i et ukjent underliv.

hvisket Herrem strengt, men forførende.
Et lys bredte seg over Kjelstrups fjes i 

det Herrem nærmet seg med sine ekso-
tiske dansetrinn han hadde øvd på så 
lenge.

– Takk, kjære monark. Du gir meg ikke 
bare en brennende livsglede, du gir meg 
også selve livets eliksir. Jeg elsker deg, 
min store Herrem-bass.

Herrem avbrøt sin piruett med 
flagrende helikoptertiss et lite øyeblikk, 
før han fortsatte mot målet.

– Hvis du noensinne kaller meg det 
igjen, skal jeg knuse trynet ditt med 
hammer.

En liten tunnelkjøretur senere vandret 
de to gjennom gangene på jakt etter spor. 
Kjelstrups tanker vandret hen til frykten 
for at studentmediene skulle få nyss i 
saken, men Herrem avviste blankt alle 
bekymringer.

– Vi legger ut et tips om at Trøndelag 
Teater har feil på rullestolheisen, så rydder 
Inni Rassen førstesidene frem til Olsok, 
smilte han lurt.

Kjelstrup tygde litt på ordene før han 
skjønte sammenghengen.

– Studentavisen heter Under Dusken, 
patriark. Inni Rassen er det andre bladet du 
abonnerer på.

Herrem rundet hjørnet til Daglighallen.
– Samme kan det være. Og de derre 

Student-TV-folkene bruker hele sin tid 
på å filme morsomme dyr og fugler som 
de legger ut på nettsidene sine. Neno 
problemo, gliste Herrem.

– Hva med Radio Revolt?
Herrem stoppet opp og så skeptisk på 

sin unge kompanjong og kavaler.
– Hva? Finnes de fremdeles?
Men i det øyeblikket kom en mann 

springende ut av Daglighallen mens han 

viftet med armene og ropte fortvilt.
– Herrem, Herrem! De har stjålet skjen-

kebevillingen vår!
Herrem kikket på Kjelstrup som 

hadde frosset med en mine som vitnet 
om skrekk, angst og kåtskap. Herrem 
grep ham i armen og ledet han inn i 
Daglighallen sammen med den hysteriske 
bartenderen.

– Dere to! Inn på bakrommet med 
meg. Nå!

Tyve minutter senere var gemyttene 
roligere og bartenderen satt i et hjørne og 
røkte sigarillos mens han forklarte. 

– Du bad oss om å tjene mer penger til 
Studentersamfundet. Bad oss skaffe klin-
gende mynt, sukket han tomt.

Det viste seg at Daglighallen kvelden 
i forveien hadde valgt ut kundene med 
mest klingende mynt og konsekvent 
flyttet dem fremst i ølkøen.

– Men det var ikke så mange som 
hadde klingende mynt! Nesten alle hadde 
knatrete kort eller blafrende sedler. Det 

var bare én mann med mynt, og han ble 
dermed stående fremst i køa hele tiden. 
Drakk alle de andres øl, gjorde han. Og så 
kommer drikketilsynet og sier at vi ikke 
får servere ham mer, og stjeler tillatelsen, 
hikstet bartenderen fram.

Herrem la en hånd på skulderen og 
maserte bartenderens venstre brystvorte 
med den andre hånden.

– Så, så. Dere har ikke gjort noe galt. 
Dere har bare fulgt ordre.

Herrem kastet sitt blikk på Kjelstrup. 
Grublende.

– Lukk opp vinduet, er du snill. 
Det lukter samleie her. Dampende 
kroppsvæsker, latex, du kjenner 
registerert.

Kjelstrup gikk bort til vinduet og 
åpnet det. Da han snudde seg rundt, stod 
Herrem på gulvet og så på ham mens han 
nikket fornøyd med hodet.

– Jeg har en synder. Den skyldige, om 
du vil.

Kjelstrup lyste opp og spredte ut 

armene.
– Å, min herre og mester! Jeg visste du 

ville løse dette mysteriet.
Men Herrem løftet armen og holdt den 

som et skjold mot den unge gigoloen.
– Hold munn! Den skyldige er natur-

ligvis deg, din skitne fant.
Kjelstrup ble blek i ansiktet, og barten-

deren reiste seg fra hjørnet sitt.
– Jeg kunne ikke la være å legge merke 

til hvordan du gnikket på pungen din 
tidligere på kontoret. Nå nettopp, da jeg 
ba deg se ut vinduet, så jeg deg for første 
gang i profil og la dermed merke til nesen 
din. Litt av et nesegrev det der, Kjelstrup.

Kjelstrup gned seg på nesen og så ned 
i gulvet. Mens Herrem snakket, samlet 
det seg flere tilskuere i det lille lokalet, og 
lynsjestemningen var til å ta og føle på.

– Mistanken kom i dag tidlig da jeg la 
merke til hodet ditt for første gang. Hva 
er den lille kalotten du har der, Kjelstrup? 
Jeg tenkte det var en slags måneskjulelue, 

men nå vet jeg bedre. Du er sionist, unge 
mann. Jøde!

Et gisp gikk gjennom forsamlingen. 
Noen begynte å file på høygaflene, andre 
tente fakler. Herrem fortsatte.

– Og ikke bare jøde. Du er verden-
sjøden! Du har tappet Samfundet for 
penger i flere tiår. Det er eneste forkla-
ringen på hvordan vi har tapt penger på 
tross av utmerket drift, triumferte Herrem.

Mens Kjelstrup ble låst inne i pisso-
arrommet på nordre sideloft for evig tid, 
samlet takknemmelige studenter seg 
rundt sin store helt Herrem i Daglighallen 
og skålte i sterkølet.

– Jeg visste du ville finne en endelig 
løsning på problemet, smilte bartenderen 
stolt.

Og så ble det jul på Samfundet likevel.

...at neste år blir det fullt av
sentimentalpasienter.
...at de får traumegrøt.
...at TV-en juksa i fotball.
...at de tapte likevel.
...at Berlusconi «quit his day job»
...at det ble nok en blow job for mye 
...at han ser ut som den italienske
Oddjob
...at har du sett Knaus’ hår?
...at fitteblekka burde omdøpes til
pikkeblekka
...at kanskje Pirum begynner å lese
avisa nå
...at med «lese avisa» mener vi suge
penis, om du skjønner hva vi mener.
...at wank wank, nudge nudge
...at LEENOCK vant MLG
...at BREAKING NEWS! 
...at vi takker dataavdelingen i Under
Dusken for deres bidrag i 2011
...at nerder
...at Sundli ikke har utgående internett
...at akademia er synonymt med
dyresex 
...at Digernes må ha prøvd
...at for ikke å snakke om fitteblekkas
redaksjon 
...at de åpenbart har en 
heftig andefetisj 
...av hver-and-re 
...at de skrur seg inn
...at Donald er overraskende velutstyrt
...at Dolly ikke fikk nyte godt av det
...at han foretrakk fetter Anton
...at kanskje de er med i Pirum?
...at de samarbeidet om å ta 
Dolly etterpå
...at da så.
...at han heter Anton fordi 
An(d)ton. Wow!
...at nå er det enden på visa
...at vi rømmer skuta
...at vi creme fraicher skuta også
...at føkk det her
...at det har Pirum gjort
...at “ “
...at det er mengden ikke-homo 
Pirum er.
...at nå er det snart jul
...at Gud velsigne dere alle sammen 
...at kødda
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Banan i solnedgang

Hei, Torleif
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Under Dusken
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og lært meg om perspektiv. Dere har vist meg skygge-
sider og lært meg hvordan skygger faller. Dere har lært 
meg om glede og hvordan å få glede av arbeidet med å 
glede andre. Ingen er perfekt og jeg tror man må være 
ganske forstyrra dersom man anklager noen av oss for 
å være perfekte. trass det vil jeg hevde at vi er den desi-
dert beste gjengen med dysfunksjonelle skapninger jeg 
hittil har opplevd. I et område hvor vi sjelden fikk mye 
oppfølging var vi flinke til å ta eget initiativ og danne 
vår egen lille, ironiske klikk, hvor vi kunne le av alle 
andre og, ikke minst, av verden.
Jeg kommer til å savne dere.

Kake

Da vi starta var vi fire ganske like sjeler. trass det var vi 
fire ganske forskjellige sjeler. En raring, en ekstremist, 
en usynlig, en udefinerbar. Eller var vi tre usynlige og 
en ekstrovert? Eller to lyshåra og to mørkhåra? Hvilken 
rolle spiller det, sammen gjorde vi alt så mye vakrere. 
Vi komplementerte hverandre i en praktfull eleganse, 
der vi dekka et vidt spekter av ulike sjangre, verktøy og 
motiver. Vi representerte en variasjon sjelden sett i noen 
av de andre bataljonene. Kanskje i så stor grad at det 
virka utrolig at vi skulle komme til å vandre sammen 
i halvannet år. 
Halvannet år er ei lang tid når alt kommer til alt. Det 
er nok til å få hundreogseksti nye venner, dra på flere 

hytteturer og ha mange hyggestunder med sjokolade og 
hverandre. Det er tid nok til å utvikle seg voldsomt, og 
jeg tror vi står annerledes nå enn da vi først sto overfor 
hverandre. Jeg er glad for det, og jeg tror ikke det har 
fått oss til å vokse fra hverandre. Likevel kan man spørre 
seg hva som til slutt fører oss fra hverandre nå. noen vil 
kanskje legge skylda på andre. Jeg tror ikke svaret er så 
enkelt, det er alltid noe annet i tillegg, noe bakenforlig-
gende, uansett hva som var katalysatoren. 
La meg benytte anledninga til å komme tilbake til utvik-
ling og si at jeg har lært enormt mye av dere. Jeg har 
fått unik tilgang til de uinnskrenkede, kreative sjelene 
deres, mens de uttrykte seg. Dere har gitt meg perspektiv 
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