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Det var på forhånd knyttet høye forventninger 
til den kinesiske visitten i januar. Hva ville de to 
mektigste menneskene på kloden legge vekt på i 
møtene dem imellom? Den offisielle agendaen for 
møtet var samarbeid mellom de to nasjonene.

Forrige gang Hu besøkte Washington og davæ-
rende president George W. Bush ble det hele en noe 
pinlig affære. Etter en rask lunsj og et stivt håndtrykk 
foran pressekorpset var besøket så godt som over, 
men ikke før Taiwans nasjonalhymne ble spilt iste-
denfor Kinas. Obama tok derfor ingen sjanser denne 
gangen, og den kinesiske presidenten ble møtt med 
militær æresvakt – en mottakelse reservert ledere av 
verdens største nasjoner. 

Det egentlige temaet var handel og valuta. 
Amerikanerne påstår at Kina holder yuanen kunstig 
lav, noe som gir dem en sterk fordel i handelen med 
USA. Samtidig frykter kineserne handelshindringer 
fra et presset USA som står med ryggen mot veggen. 
Finansminister i USA Timothy Geithner uttalte uken 
i forveien at de bare vil gi Kina adgang til amerikansk 
høyteknologi og utvidede handels- og investeringsmu-
ligheter dersom Kina åpnet sine egne innenlandske 
markeder for amerikanske produkter. Økonomien sto 

dermed sterkt i fokus under besøket, mens «mennes-
kerettigheter» såvidt ble nevnt idet Obama forsiktig 
listet seg mellom alle temaer kineserne kunne føle 
seg støtt av. 

Det var et viktig møte som fant sted mellom de 
to nasjonene. Kina er på frammarsj som supermakt 
og fremstår som den rake motsetning til et USA som 
fortsatt kaver rundt i en økonomisk hengemyr. Mens 
den amerikanske arbeidsledigheten er på et skyhøyt 
nivå, satser kineserne på eksport – som på sikt kan 
skaffe arbeid til hundrevis av millioner fra den kine-
siske landsbygda. 

USA, som en gang var verdens største kreditor-
nasjon, har måttet gi fra seg rollen til Kina og er nå 
verdens største låntager istedet. Amerikanerne har 
gjeld på linje med de mest kriserammede eurolan-
dene og ser ikke ut til å ha en plan for å komme seg 
ut av uføret. Den økonomiske politikken har gått 
to-tre steg i feil retning og Obama stanger hodet mot 
en vegg av republikanere i Representantenes hus. 

– Kina anerkjenner og respekterer de universelle 
menneskerettighetene, men samtidig mener vi at det 
er nødvendig å ta ulike nasjonale omstendigheter i 
betraktning, sa Hu i Washington.

Med andre ord er grove brudd på menneskeret-
tighetene kun indrepolitiske affærer i Kina, og ikke 
noe Vesten skal legge seg opp i.

Obama ga i etterkant uttrykk for at møtet kan 
legge grunnlag for et tettere samarbeid mellom de 
to nasjonene i årene fremover. Så får han håpe at kine-
serne spiller riktig nasjonalsang når han besøker dem.

– Kina vil aldri forsøke å oppnå verdensherredømme, sa Kinas president Hu 
Jintao i en tale under statsbesøket i Washington. De er likevel på god vei.

Thomas Lien
journalist

KOMMENTAR

Anarkisme  
på verdensveven

Ordet internettrevolus-
jon har fått en ny betydning 
de siste ukene. Det handler 
ikke lenger om 90-tallets 
teknologirevolusjon, men 
om bokstavelig revolusjon. 

Situasjonen i Tunisia beskrives av 
politiske kommentatorer som «den 
første Wikileaks-revolusjonen». Det 
er en voldsom overdrivelse, men en 
beskjed om at mediene har begynt å 
ta inn over seg at internett har blitt 
en egen maktfaktor også på global 
skala. Makten er nå blitt synlig, men 
forblir på samme tid, med få unntak, 
anonym. I verdens største hærskare, 
internettgenerasjonen, er det få som 
kjenner navnet selv på sine medsam-
mensvorne. At påvirkningskraften til 
de ansiktsløse merkes langt utenfor 
den virtuelle verdenen er det likevel 
liten tvil om. Internett fungerer ikke 
bare som et sentralt verktøy for 
protestanter og motstandskjempere 
verden over. Internettaktivister er i 
dag i stand til å slå ut infrastruktur 
på arenaer som kommunikasjon og 
marked. 

I denne utgaven av Under Dusken 
kan du møte en av de mange 
navnløse. På nettet kjemper han mot 
scientologkirken. Alene, men likevel 
ikke alene. Gjennom «AnonNorway» 
er han medlem av et nettsamfunn, 
et samfunn uten ledelse, hierarki og 
annen organisering utover at de alle 
er drevet av idealistiske motiver. Han 
kaller det idealsamfunnet. Det er i 
virkeligheten anarkismen, om han 
nekter for det aldri så mye. Og i an-
arkismen står ingen sammen lenger 
enn fra sak til sak. 

En av liberalismens grunnstener 
har vært mantraet om «frihet før 
sikkerhet». Åpenhet gir frihet. Der er 
internett for øyeblikket en soleklar 
ener. Problemet med internett er at 
anonymiteten fører til at «frihet før 
sikkerhet» blir frihet uten ansvar. Da 
forsvinner hemninger og moralske 
kvaler lett. Man trenger ikke gå leng-
er enn til debattforumene før man 
forstår at det ikke er selvbeherskelse 
som råder på nettet. I voldtekstsaken 
mot Wikileaks-leder Julian Assange 
fikk to svenske kvinner føle på krop-
pen hva det vil si å bli stilt ovenfor 
en mobb man ikke aner hvordan 
man skal stoppe. Idealismen blir fort 
impulsiv, irrasjonel og retningsløs. 
Trusselen de anonyme utgjør mot 
«makta» bekymrer på langt nær så 
mye som trusselen de utgjør ovenfor 
enkeltindividet. 

Når sider som AnonNorway 
tar «offisiell» avstand fra ulovlige 
aksjoner betyr det ingen verdens 
ting, ingen har makten til å håndheve 
utsagnet og det finnes heller ingen 
å holde ansvarlige. Forhåpentligvis 
kommer vi dit at vi har frihet nok til å 
kunne kaste maskene. I mellomtiden 
forblir internet en kamparena på 
godt og vondt. 
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Platebransjen reagerer 
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En engasjert produsent og like 
musikalske preferanser var det som 

førte de fire bandmedlemmene 
sammen i The Avalanche.

FO
T

O
: E

IR
IK

 I
N

D
E

R
G

A
A

R
D

Nyhet

Kultur

Reportasje

Opprydning på Institutt for 
kjemi

03 Leder

03 Nyhetskommentar

05  Siden sist

06 Eksplosjon i antall studenter på venteliste 

08 Usikker fremtid for PPU-studenter

10 Så fornøyd er studentene...

11 Lurer du på hvilke fag du skal velge?

12 Rydder opp etter Kjemi-rot

15 Forskningsfunn: Gen gir lungekreft

16 Transit: Et splittet Sudan

18 Dagsorden: - Mennene må komme seg hjem

22 Kronikk: Familievold før og nå

24 Aktualitet: Når dagene blir lange

30 Portrett: Egil Hegerberg

24 Småreportasje: De anonyme nettkrigerene

38 Kulturkommentar: Kunstnermyten

39 Kulturpuls – sett og hørt

40 Platebransjen raser over Kulturrådets kutt

42 NTNU-studenter samarbeider med Tate Modern

43 Kulturreportasje: The Avalanche

47  Kulturprofil: Thomas Seltzer

48 Kulturtegn: Provokativ kunst

50 Anmeldelser

53  Kulturkalender

40

30

12

(Illustrasjon: Åshild Mikalsen Egelid)



www.underdusken.nowww.underdusken.no
54 NYHETN

Internasjonale Digernes
Under Dusken skrev i forrige utgave om NTNUs nye 
pilotprosjekt, nemlig samarbeidet med India. Nå oppgir 
NTNU på sine nettsider at rektoratet i februar reiser dit 
sammen med åtte forskergrupper for å besøke univer-
siteter og institutter i en rekke byer.

«Det er stor oppmerksomhet rettet mot India som 
en voksende forsknings- og utdanningsinstitusjon, både 
nasjonalt og internasjonalt,» skriver Torbjørn Digernes 
på rektoratets blogg.

I forkant av visitten skal Digernes delta i et panel i regi 
av World Sustainable Forum sammen med blant andre 
Afghanistans president Hamid Karzai, presidenten i Den 
Dominikanske Republikk og presidenten på Seychellene.

 
hendt:

UD FoR

25 åR SIDeN
– Hei, hei, 
sa vi, skal 
vi nå få et 
intervju?
– Nei.
– Men du 
kan da vel 
si noe om 
uka?

– Nei. jeg er lei det.
Finansstyrets formann, Hans 
Elsås, kan fortelle at denne 
satsinga har vært lønnsom. (...) 
Elsås bedyder at det ikke er 
noen grunn til bekymring over 
Samfundets økonomi.
Derimot blir vi en tanke bekym-
ra når vi leser Den strategiske 
planen for Studentersamfundet 
som Finansstyret nå har of-
fentliggjort. 

75 åR SIDeN
Vi har 
drevet en 
ganske 
intens jakt 
på Ukefor-
mann Ola 
Backe-
Stene i den 
siste tiden. 

Men det er en meget vanskelig 
jobb å få tak i Olen om dagen. 
Han befinner seg for det meste 
et sted mellom himmel og jord, 
og da redaksjonen ennå ikke 
er utstyrt med aeronautiske 
hjelpemidler, måtte vi søke 
ham på den faste jorden. (...) 
Men Olen satt i restaurangen og 
hadde hodet fult av aftens.

10 åR SIDeN
Studentene 
i Kollegiet 
får utbetalt 
en netto 
lønn på om 
lag 80 000 
kroner for 
å repre-
sentere 

studentmassen i år. Tanken er 
at de for denne kompensas-
jonen skal vie seg fullstendig til 
å arbeide med studentpolitikk 
– også i ferien. 
Likevel er det vanlig blant rep-
resentantene å følge studiepro-
gram og ta sommerferie når de 
skal jobbe for studentenes ve 
og vel.

«Det er tydeligvis ikke så viktig for NTB og andre medier å skrive sannheten, men 
heller jage etter kule overskrifter. Vi venter i spenning på hva de gjør. Etter hvert 

begynner PFU-bjella å ringe her».  
Maria Amelie om kjærestens påståtte papirløshet i Russland.

Ordfører taler HiST-sak
HiST har lenge ønsket å samle sine campuser i Trond-
heim sentrum. I dag er de spredt over hele byen, på seks 
forskjellige adresser. Kunnskapsdepartementet har gang 
på gang sagt nei til samordningen av høyskolen. ordfører 
Rita ottervik (Ap) tok onsdag saken i egne hender, og tok 
saken opp med statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

– Dette er urimelig, uttaler ottervik til Adressa.
Nå vil hun ha en politisk instruksjon i Høyskole-saken.
– Umiddelbart virker det rart at vi skal ha et system 

som forskjellsbehandler. Jeg kan jo ikke drive saksbehan-
dling over bordet. Men når Rita sier vi må se på dette, gjør 
vi jo det, sier Stoltenberg.

Karakterene er satt
NTNU har i løpet av 2010 gitt ut flest antall A-karakterer 
i landet. 13,6 prosent av karakterene som deles ut er A-er. 
Det melder Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. 
Det er studentene ved Fakultet for arkitektur og billed-
kunst som scorer høyest, med hele 18,7 prosent A-er. I den 
andre enden av skalaen finner vi Fakultet for samfunns-
vitenskap og teknologiledelse, hvor kun 11,8 prosent av 
studentene får A.

Høyest strykprosent har Det humanistiske fakultet, 
med 11,7 prosent. Like etter kommer Fakultet for infor-
masjonsteknologi, matematikk og elektronikk, med 11,5 
prosent stryk.

NTNU lanserer fond
Mandag 31. januar lanseres NTNU Discovery, et finan-
sieringsfond på 24 millioner kroner som skal brukes til å 
øke antallet oppstartsbedrifter fra NTNU.

– Med NTNU Discovery får vi muligheten til å re-
alisere enda mer av det fantastiske potensialet som finnes 
i forskningen på NTNU, sier prorektor for nyskaping og 
eksterne relasjoner Johan Hustad ved NTNU.

NTNU Discovery tar sikte på å vurdere hele 100 nye 
forskningsideer det neste året. Pengene er skaffet til veie 
av et spleiselag bestående av NTNU, Sparebank1 og Sør-
Trøndelag og Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

Quak får kjeft – igjen
«Flere setter spørsmålstegn ved evalueringsturen. 

Kritikken rettes mot hvor mye penger som ble brukt, 
og hvem som fikk være med på turen», heter det i Stu-

dentparlamentet (SP) ved HiST sine referater i behandlin-
gen av Quak 2010s regnskap og årsmelding.

Quak gikk i 2009 med dundrende underskudd, og 
SP har i ettertid tatt selvkritikk på grunn av manglende 
budsjettoppfølging.

16 uker
Eva Sommerfeldt i Jordmorforbundet 

vil flytte den øvre grensen for selvbestemt 
abort til 16 uker fra dagens 12. Hun mener 
søknaden om abort etter 12. uke er en 
«byråkratisk papirøvelse».

Flyr og flyr
Ansatte ved NTNU flyr mer og mer, til tross for univer-
sitetets mål om miljøambisjoner. Det melder Universitet-
savisa. I fjor fløy ansatte ved NTNU 20 243 ganger (enkel-
treiser). Dette er en økning på omtrent 14 prosent fra 2009.

NTNU brukte 41,3 millioner kroner på reiser totalt 
sett, drøyt fem millioner mer enn året før. Gjennomsnit-
tlig antall flyreiser per årsverk har gått fra under 4 i 2009 
til 4,3 i 2010.

Dette har 

ILLUSTRASJON: CHRISTINA UNDRUM ANDERSEN



6 NYHETN www.underdusken.no
7

www.underdusken.no
7

– kvaliteten først
– Man kan ikke utdanne 1000 leger hvorav bare 200 får ordentlig oppfølging, 
sier turnusansvarlig i NMF.

og deretter i praksis kan gjøre hva 
det vil med den.

– Man kan ikke utdanne 1000 
leger hvorav bare 200 får or-
dentlige oppfølging. Vi vil først 

og fremst ha et godt helsesystem, 
sier eide. Assisterende direktør 
Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet 
hevder at kvaliteten skal vektlegges 
i det nye forslaget med nybegyn-
nerstillinger.

– Jeg ser ingen grunn til å tro 
at kvaliteten på tjenesten skal for-
ringes med den nye ordningen. 
Det må selvfølgelig stilles krav til 
kvaliteten, og vi vil gjerne være i 
dialog med fagmiljøene om hvor-
dan disse kravene skal se ut, sier 
Guldvog. UD

– Det er mye fokus på ventelistene, 
men det er kvaliteten på turnus-
plassene som er viktigst. For å ta 
imot alle søkere er det estimert et 
behov på 30 prosent flere plasser 
innen 2014. Hvordan skal det 
være mulig å fortsatt opprettholde 
kvaliteten da, spør turnusansvarlig 
Mari eide i NMF.

Hun mener kvaliteten på tur-
nusordningen allerede idag for dår-
lig og i tillegg sterkt variabel.

Ifølge eide mener at sykehusene 
idag får tildelt en turnuskandidat 

KoMMeNTAR

Markus 
Tobiassem
Ansvarlig redaktør

Turnusordninger har forstoppelse, 
hjerteinfarkt og mangler puls. Alt på 
en gang. Man trenger ikke legelisens 
for å stille den diagnosen. Og det er 
bra, for den lisensen er ikke lenger 
noen garanti ved endt legeutdan-
nelse. Noen må søke studentlisens, 
andre tar et friår. Garantien om 
maksimum seks måneders ventetid 
kan man i hvert fall se langt etter. 
Legestudenter som skulle vært i 
arbeid holdes tilbake av blodproppen 
turnusordningen har blitt. 

Det er enkelt å forstå frustra-
sjonen til studenter som Kjell Arne 
Helgebostad. Uvisshet er din verste 
fiende når du ønsker å legge fram-
tidsplaner. Da er det ikke gøy å bli en 
levende lottoball hvor alt avhenger av 
når ditt nummer trekkes. 

Alle parter i saken er enige om 
én ting: det finnes ingen mirakelkur. 
Det er uaktuelt å øke antallet turnus-
plasser. Det tallet har steget jevnt og 
trutt de siste årene, til flere nå mener 
man allerede er forbi bristepunktet. 

Om det ikke finnes noen 
mirakelkur skisseres det to 
mulige behandlingsmetoder. 
Nybegynnerstillingene er en forhastet 
løsning. At NMF stiller seg positive, 
riktignok med forebehold, kommer 
i beste fall av en viss resignasjon 
overfor problemet. Som de påpeker 
har ordningen et enormt forbedrings-
potensiale. Og viktigst av alt: Den 
vil føre til at studentene kun operer 
innenfor ett fagfelt, i motsetning til 
turnusordningen der det tas sikte på 
sirkulering. Da går det igjen ut over 
kvaliteten. 

Den andre muligheten handler 
om å ta innover seg søknadstallene 
fra utlandet. Over halvparten av årets 
søkere kommer fra utlandet, riktignok 
da med norske søkere som studerer 
i utlandet inkludert. EØS-avtalen 
forhindrer Helsedirektoratet fra å 
prioritere norske søkere. I land som 
Tyskland er derimot turnusperioden 
definert som utdanning, ikke arbeid. 
Det gjør at man kan omgå lovverket. 
Men snarere enn å nekte utenlandske 
søkere inngang, vil det være mer å 
tjene på å få norske studenter ut i 
verden. Men nå haster det, og da er 
det fort hastetiltakene som vinner 
frem.

Lever på lånt tid

Eksplosjon i antall studenter på venteliste
Aldri før har så mange 
medisinstudenter stått 
uten turnusplass. 600  
står nå på venteliste.

forening har sendt ut høringssvar på 
rapporten, men ifølge olaisen er lite 
blitt endret foreløpig.

– I mellomtiden har ventelistene 
steget til himmels. Dette er en hastesak, 
sier Nørgaard. UD

– Dette er en ren loddtrekning. Det er 
altfor mange søkere på altfor få plass-
er, sier medisinstudent Kjell Arne Hel-
gebostad.

Han er blant 1013 studenter som 
søkte turnustjeneste i Norge høsten 
2011. På torsdagens «trekkfest» fikk 
han tallet 416. Det betyr at han får vel-
ge turnusplass som nummer 416 i rek-
ken. Da er det i realiteten ikke lenger 
noen plasser igjen å velge.

– Det er direkte urettferdig for dem 
som ikke får plass. Følelsen av å ikke 
få velge selv er vond, sier Helgebostad.

1013 kjempet 
om 409 plasser
Idet Helsedirektoratet (HD) er i ferd 
med å avvikle ordningen med trek-
king har antall søkere til turnus-
plasser økt til historiske 
høyder. I år kjempet 
1013 om 409 plasser. Av 
disse er det 170 som har 
fått lovet plass siden de 
ikke fikk plass ved for-
rige trekning. Det betyr 
at rundt 600 havner på 
venteliste, de fleste må 
vente til neste vår med å 
få plass.

– I år har ventelistene 
eksplodert, sier leder Maya olaisen 
i Norsk medisinstudenterforening 
(NMF) i Trondheim.

en av hovedårsakene til den 
voldsomme økningen er en økning i 
søkere fra utlandet, ifølge turnusans-
varlig Aleksander Nørgaard i NMF 
Trondheim.

– Norge er et attraktivt sted å ta 
turnus, og tiltrekker mange fra ut-
landet. Gjennom eØS-avtalen har vi 
ikke lov til å prioritere norske søkere 
framfor andre fra eØS-området, sier 
Nørgaard.

I år søker hele 54 prosent fra ut-
landet, medregnet norske studenter 
som har tatt medisinstudiet ute.

Trekkfestene snart historie
For å få bukt med kapasitetsproblemet 
kom HD i fjor med et forslag om en to-

tal omorganisering av turnusordnin-
gen. etter forslaget vil turnusplassene 
slik de er i dag forsvinne til fordel for 
såkalte «nybegynnerstillinger» som 
skal kunne søkes på gjennom en van-
lig jobbsøkerprosess. Systemet med 
trekning kan snart ha sett sine 
siste dager.

– Vi tror dette er den eneste 
bærekraftige løsningen, sier as-
sisterende helsedirektør Bjørn 
Guldvog i HD.

Tanken er at man gjennom en 
søknadsprosess kan gi studenter 
med fra Norge et fortrinn, framfor 
studenter fra utlandet. Dette fordi 
studenter fra Norge vil ha best kjen-
nskap til språk og kultur, og den mest 
relevante utdanningen.

– Realistisk sett skjer nok ikke 
dette før om minst et par år, sier Guld-
vog.

Først må departementet avklare 
detaljene i forslaget.

Ingen økning i antall plasser
en økning i antall turnusplasser er if-
ølge Guldvog ikke aktuelt for å løse 
problemet på kort sikt.

– Det finnes ingen enkel løsning. 
Fra 2005 til 2010 er antallet plasser 
utvidet med ti prosent, men vi har fått 
sterke signaler fra helsemiljøene om at 
kvaliteten vil gå ned hvis vi fortsetter 

å øke, sier han.
I mellomtiden kan le-

gestudenter måtte vente 
lenger enn den garanterte 
minstetida på et halvt år 
for å få plass.

– Hvis det ikke lar 
seg gjøre å opprettholde 
lovnaden om turnusplass 
etter seks måneder, blir 
vi nødt til å fjerne den 
garantien. Vi kan ikke 

ende opp med å love noe vi ikke har 
mulighet til å innfri, sier Guldvog.

Positiv med forbehold
Da forslaget om nybegynnerstillin-
gene kom i vår samlet det fulle audito-
rier på St. olavs hospital.

– Mange studenter ble bekymret 
for framtiden sin, man skulle ikke 
lenger ha garantert turnusplass, for-
teller leder Maya olaisen i NMF sitt 
lokallag i Trondheim.

NMF endte likevel med å stille seg 
positive til forslaget, med forbehold 
om visse endringer:

– Vi er positive til at det kommer 
forslag til endringer i turnustjenen-
sten, men dette forslaget var ikke 
veldig oppløftende og har et enormt 
forbedringspotensial, sier olaisen.

Både NMF og Den norske lege-

NR. 416: – Vi e’ levandes lottoballa! Ta alle nummer med fatning, sier innlederen på medisinstudentenes «trekkfest». Kjell Arne Helgebostad får velge turnusplass som nummer 416. Da er det ingen plasser igjen å velge.

Norge er et 
attraktivt sted 
å søke turnus.

Aleksander 
Nørgaard

Man kan ikke utdanne 
1000 leger hvorav 

bare 200 får ordentlige 
oppfølging.

Mari Eide

TEKsT:  Henrik Sigstad
 hsigstad@underdusken.no
FOTO:  eirik Indergaard

TURNUSoRDNING

For å få autorisasjon som lege må medisinstudentene etter endt utdanning 
jobbe ett og et halvt år som turnuslege, ett år ved et sykehus og et halvt år i 
kommunehelsetjenesten.

Ordningen ble opprettet i 1955 for å gi en god overgang fra studier til praksis 
og for å sikre leger ut til distriktene.

Turnusplassene deles ut ved loddtrekning. Den som trekker nummer én får 
velge plass først. Hvis det ikke er noen plasser igjen, settes man på venteliste.

Ordningen med trekning ble foreslått byttet ut med en vanlig jobbsøkerpro-
sess i en rapport fra Helsedirektoratet i fjor.

Som uautorisert lege kan man få «studentlisens» og jobbe under en lege 
mens man venter på turnusplass.

Turnusordningen

FAKTA oM:N
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Potensielle mattelærere 
ved NTNU skal nå 
vurderes individuelt før 
de får lov å ta PPU. 

Usikker fremtid
å vurdere søkere individuelt først, sier 
Kjeldstad.

Søkere som vil inn på PPU til 
høsten eller neste høst vil dermed 
ikke få noen klar beskjed om hva som 
kreves i forkant av søknadsprosessen.

– De er i en mer utsatt posisjon. 
Den sikreste måten å bli kvalifisert 
søker er å ta de nødvendige matema-
tikkfagene, sier Kjeldstad.

Hun avviser at individuell vurder-
ing kan føre til forskjellsbehandling.

– Søkere med tunge innslag av 
matematikk i andre fag kan trekke 
frem dette i søknaden, og opptakskon-

skulle egentlig offentliggjøres 1. okto-
ber 2010, men ble utsatt. 

Ingen smørbrødliste
Prorektor for utdanning og læring-
skvalitet Berit Kjeldstad ved NTNU 
mener det eksisterer for mange fag-
kombinasjoner til at man kan fastsette 
hvilke linjer som får direkte godkjen-
ning. 

– Det er umulig å generalisere med 
en slik smørbrødliste. etter hvert vil 
man se hvilke grader som har tyn-
gre matematisk innhold enn andre, 
men vi ville ikke fastsette dette uten 

Under Dusken skrev i høst om sivilin-
geniørstudenter som må ta 15 stud-
iepoeng ekstra med matematikk før 
de kan starte på praktisk-pedagogisk 
utdanning (PPU). Nå kan dette endre 
seg. 

NTNU åpner nå for at studenter 
som har mye anvendt matematikk 
i sine fagkombinasjoner kan slippe 
de ekstra studiepoengene. Dette skal 
gjøres gjennom individuelle vur-
deringer av søkere.

– Jeg aner ikke om utdanningen 
min vil bli godkjent. NTNU har vært 
veldig treige med å komme med noe 
informasjon om dette, sier sivilin-
geniørstudent Ingeborg Lunde. 

Hun går sitt fjerde år på program-

met energi og miljø og kunne godt 
tenke seg å bli matematikklærer. Nå 
er hun usikker på hva som kreves av 
henne for å komme inn på PPU.

I høst meldte hun seg opp i faget 
tallteori, som utgjør halvparten av de 
ekstra studiepoengene som kreves, 
men måtte melde seg av på grunn av 
stor arbeidsmengde i andre fag. 

– Når man er under utdanning vil 
man gjerne vite når man kan bli fer-
dig, og hva man må gjøre for å bli det, 
sier Lunde.

 
Utsatt i tre måneder
Kunnskapsdepartementet ga i fjor 
høst klarsignal til studentorganisas-
jonen Tekna-studentene om at siv.ing.-
enes mattekunnskaper burde være 
bra nok for læreryrket, og ba NTNU 
ordne opp. 

– Vi er fornøyde med at enkelte 
siv.ing.-utdanninger nå skal godkjen-
nes for PPU. Det som er negativt er 
at dette vil bli basert på individuell 
bedømming. Vi er redde for at dette 
kan føre til ulik behandling av søkere, 
sier leder Audun M. Martinsen i Tek-
na-studentene. Han etterspør klarere 
retningslinjer fra NTNU. 

Universitetets uttalelse i saken 

TEKsT:  Line Hammeren
 lhammeren@underdusken.no
FOTO:  Lars erlend Leganger

PeDAGoGIKK

VENtER på VURdERiNg: – selv mener jeg at jeg har mer enn nok kompetanse, siden nesten alt jeg gjør i elkraft-fagene har med matematikk å gjøre, sier Ingeborg Lunde.

Studenter som vil bli mattelærere må ha 60 studiepoeng i matematikk 
for å komme inn på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved NTNU. For 
sivilingeniørstudenter holder det med 52,5 poeng. 

Den femårige sivilingeniørutdanningen ved NTNU gir bare 37,5 studie-
poeng i matematikk. Siv.ing.-studentene må derfor ta 15 studiepoeng ekstra 
i henholdsvis tallteori og geometri for å komme inn på PPU.

NTNU åpner nå for at søkere fra sivilingeniørstudier med sterke elementer 
av matematikk i fagene kan få slippe de 15 ekstra studiepoengene.

Kilde: Program for lærerutdanning, NTNUs nettsider 

PPU

DeTTe eR SAKeNN
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Flest engasjert i idrett
Idrett er den aktiviteten flest studenter 
er organisert i ved siden av studiene, 
hvor 44 prosent av studentene deltar 
på et eller annet vis. Linjeforeningene 
er den nest største aktiviteten, med 25 
prosent av studentene. Kun en av ti op-
pgir å være engasjert på Studentersam-
fundet.

– Vi tilbyr frivillige verv til over 
2000 studenter. Vi har stor pågang til 
disse vervene, og ønsker selvfølgelig at 
alle som vil skal få mulighet til å få en 
stilling, sier leder Mari Normann ved 
Studentersamfundet.

åtte av ti studenter deltok på et fad-
deropplegg da de startet studiene. Sju 
av ti studenter opplever å være en del 
av miljøet på sitt studium, mens en av 
seks er uenige i dette.

Dårlig forbe,redt
Ved IVT og IMe kan foreleserne for-
vente at bare en av fire studenter er 
godt forberedt. Her svarer opp mot 
40 prosent at de er uenige i påstan-
den «Jeg er generelt godt forberedt til 
undervisning og læringsaktiviteter».

om lag 40 prosent av studentene 
sier seg enige i at de møter generelt 
godt forberedt til undervisning og an-
dre læringsaktiviteter.

Samtidig sier nærmere 80 prosent 
at de har ambisjoner om å ha faglige 
prestasjoner over gjennomsnittet 
eller være blant de beste i sitt kull. 
Ved SVT er tallet hele 87 prosent. UD

MIN STUDIeTID

Hvorfor valgte du akkurat dette 

studiet?
Det var litt prøving og feiling. 
Jeg prøvde meg på industriell 
økonomi og teknologiledelse, 
men kjente at jeg trengte noe 
mer politisk. Det rent tekniske 
funketfunket ikke helt for meg.

Hvordan er du som student?
Jeg jobber langsomt men 
grundig, og stort sett jevnt og 
trutt igjennom hele året. I tillegg 
har jeg vært engasjert ved SVT-
fakultetet som studieassistent 
ogprogramtillitsvalgt.

Hva er ditt beste studieminne?
Mitt beste studieminne må være 
alle de gode eksamensfestene 
og de morsomme sosiale 
hendelsene. Selvfølgelig må jeg 
også kunne nevne det å bli valgt 
som leder av studenttinget, det 
var stort.

Hva er ditt verste studieminne?
Det må vel være en eksamen 
jeg hadde i statisikk. Jeg visste 
at jeg ikke var en A-kandidat, 
men resultatet ble veldig mye 
dårligere enn forventet.

Har du noen tips til dagens 

studenter?
Mitt beste råd må være å snakke 
med studieveileder og bruke de 
for det de er verdt. Ikke fortsett 
på et studie hvis du merker at 
det absolutt ikke er noe for deg. 
Jeg tror det er de som følger 
drømmene sine som lykkes, så 
ikke vær opphengt i hvilke fag 
som andre mener er bra. Jeg 
hadde aldri hatt tid til å gjøre 
alt jeg gjør i dag hvis ikke jeg 
hadde byttet studie, så jeg kan 
ikke anbefale annet enn å gjøre 
det du vil.

Av Linn Blumenthal

Ny LEDEr AV sTUDENTTINgET
går FjErDE år På  
sAMFUNNsøKONOMI

Per Martin Sandtrøen

Nærmere 3000 studenter svarte på den elektroniske undersøkelsen, som gir 
en svarprosent på 15 prosent.

Undersøkelsen tar for seg områder som arbeidsrutiner, kvalitet på 
læringsareal, inntekt og undervisning.

Det har ikke tidligere blitt gjort en helhetlig undersøkelse av tilgangen til, 
bruken av og kvaliteten på læringsarealene.

Unversøkelsen viser at nærmere 80 prosent sier seg generelt fornøyd med 
læringsmiljøet ved NTNU.

Læringsmiljøundersøkelse

DeTTe eR SAKeNN

Dårlig luft, dårlig økonomi og dårlig samsvar mellom ambisjoner og prestasjoner 
er noe av det som kommer fram i NTNUs læringsmiljøundersøkelse.

Nå kan en ny webside 
og dine medstudenter 
hjelpe deg med å velge 
rett.

Så fornøyd er studentene...

Lurer du på hvilke 
fag du skal velge?

– Jeg synes sidene er vanskelige og 
utdaterte, sier Tangen. 

Begge studentene er positive til 
Classmate, og mener siden kan være 
nyttig når de skal velge fag.

– Du får jo vite hva fagene han-
dler om på NTNUs sider, men jeg vil 
gjerne høre andre studenters menin-
ger, sier Hølen Brovold. 

Studentene ser heller ingen prob-
lemer med å fortsette å bruke siden 
dersom også professorene skulle fått 
tilgang til hva som ble skrevet.

– Det blir jo en tilbakemelding for 
dem også, sier Hølen Brovold.

NTNU avventer
Seksjonssjef Knut Veium i Stud-
ieavdelingen ved NTNU kjenner 
godt til siden Classmate.no, og er 
veldig positiv til et slikt engasjement 
blant studenter. Han er likevel ikke 
enig i kritikken mot NTNUs egne 
fag- og emnesider.

– Informasjonen blir oppdatert 
hvert år, og inneholder det det er 
vedtatt at studentene skal forholde 
seg til. Vi kan ikke forandre sidene 
våre hele tiden, ettersom studentene 
trenger forutsigbarhet, mener Veium.

Han utelukker likevel ikke et 
fremtidig samarbeid med Classmate, 
men understreker at det først vil være 
aktuelt når siden er etablert og kan 
garantere seriøse innlegg. UD

Misnøye med lesesalene
NTNU offentliggjorde nylig tall fra en 
omfattende læringsmiljøundersøkelse, 
med varierende resultater. Generelt 
oppleves inneklimaet på lesesalene 
som den største utfordringen; totalt 
oppgir 36 prosent av studentene at in-
neklimaet på lesesalene er dårlig.

Ved Fakultet for arkitektur og 
billedkunst (AB) mener kun 10 prosent 
av studentene at inneklimaet på lese-
salene er godt. Ved Det humanistiske 
fakultet (HF) og Fakultet for samfunns-
vitenskap og teknologiledelse (SVT) 
gir over halvparten en negativ vurder-
ing av lesesalene.

– Tallene gir et godt bilde av situas-
jonen vår. Arkitektstudentene tilbring-
er mye tid på salene, og inneklimaet er 
overhodet ikke godt nok. Det er først 
og fremst dårlig luft, men også dårlige 
lysforhold. Det har vært slik lenge uten 
at forbedringer har forekommet, sier 
fakultetsrepresentant Rune Tonstad 
Andersen ved AB.

Studentene er også delt i opplev-
elsen av tilgang til lesesalsplasser. Ved 
Det medisinske fakultet (DMF) opp-
lever 74 prosent at tilgangen på lesesal-
splasser er god, mens bare 23 prosent 
ved AB sier det samme.

– Det er stor plassmangel for arki-
tektstudentene på NTNU. Ikke bare 
er studentene spredt over hele campus, 
men også til andre steder i Trondheim, 
sier Andersen.

Seks NTNU-studenter så seg lei på å 
skulle velge fag i blinde. Nå har de ut-
viklet websiden Classmate.no. På siden 
inviteres brukerne til å oppgi hvilke fag 
de har tatt, rangere disse og diskutere 
innholdet. en oversikt over pensum lig-
ger ute, og snart vil en egen timeplan-
funksjon være tilgjengelig.

– Vi ville bygge opp et nettsamfunn 
for studentene hvor de kan jobbe sam-
men og hjelpe hverandre, forteller dalig 
leder Knut Wien i Classmate.

Wien og kollega Joachim Viktil 
er studenter ved entreprenørskolen. 
Resten av teamet består av fire 
datateknikk-studenter.

Lar studentene styre
I dag er det bare NTNU-studenter som 
har tilgang til siden, og etter under en 
måned i drift er over 900 rangeringer 
og 85 faganmeldelser tilgjengelig.

Må spe på stipendet
over halvparten av studentene oppgir 
å ha inntektsgivende arbeid ved siden 
av studiene. 40 prosent jobber opp til 15 
timer i uka; en av åtte studenter jobber 
mer enn 15 timer i uka.

– Studentene har altfor dårlig råd. 
At de må arbeide så mye er et helt 
tydelig bevis på at visjonen om hel-
tisstudenten bare er en visjon, sier leder 
Per Martin Sandtrøen i Studenttinget 
ved NTNU. Her er det forskjeller mel-
lom fakultetene. Studenter ved Fakultet 
for informasjonsteknologi, matematikk 
og elektronikk (IMe), Fakultet for in-
geniørvitenskap og teknologi (IVT), 
Fakultet for naturvitenskap og teknolo-
gi (NT) og AB jobber betydelig mindre 
ved siden av studiene enn andre stu-
denter. Studentene her er også de som 
i størst grad oppgir at de får penger 
fra slekt og i noe større grad arbeider 
i feriene.

– Ved fakultetene der studentene 
jobber minst er det svært høyt ar-
beidspress. Folk fra fattigere familier 
kan derfor få problemer med å velge ar-
beidsintensive fag, siden familien ikke 
kan gi dem penger underveis. Dette 
strider med tanken om lik rett til ut-
danning for alle, sier Sandtrøen.

– Vi vil at studentene skal kunne 
fylle ut faginformasjon selv, ettersom 
informasjonen på NTNU sine interne 
sider ikke alltid er komplett, forteller 
Viktil.

I fremtiden skal alle brukere kunne 
endre fagbeskrivelsene. Viktil og Wien 
har tro på at studentene klarer å holde 
seg seriøse.

– Vi er klar over utfordringen ved 
å la brukerne generere innholdet selv, 
men tror det går bra fordi de må bruke 
sitt ekte navn for å legge inn kommen-
tarer, forklarer Wien. 

Ingen mobbeside
 Guttene bak Classmate understreker 
at dette ikke skal være en mobbeside 
av profesorene.

– Vi har en rapporteringsfunksjon 
som vi håper brukes aktivt dersom 
noen ser noe upassende, sier Viktil.

Meningen er at Classmate etter-
hvert også skal kunne bidra til å gi 
professorene tilbakemeldinger.

– Innen sommeren satser vi på å 
innvitere professorer som er inter-
essert til å få egne profiler, forteller 
Wien.

Tror på Classmate
Medievitenskap-studentene Mari 
Hølen Brovold og Silje Tangen har tro 
på prosjektet, og mener NTNUs egne 
fag- og emnesider er for utydelige.

TEKsT:  Marthe rosenvinge ervik
 mrervik@underdusken.no
ILLUs.:  Wanda Nathalie Nordstrøm

LæRINGSMILJØ

TEKsT:  Linn Blumenthal
 linnblum@underdusken.no 
FOTO:  Therese Andreassen

STUDIeVALG

NtNU MEd NyE øyNE: guttabak Classmate vil ha dine meninger om fagene ved NTNU
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Rydder opp etter kjemi-rot
et 15-millioners prosjekt 
skal redde Institutt for 
kjemi etter flere år med 
dårlige tilbakemeldinger 
og lav produksjon.

bak en søknad om eksterne midler, sier 
Kjelstrup.

I 2004 var IKJ det beste instituttet 
ved NTNU målt ut fra antall publikas-
jonspoeng. Forskningsevalueringen fra 
2009 ga et annet bilde av instituttet:

 Samarbeidet på tvers av forsknings-
gruppene var dårlig, ansatte hadde 

Det har vært mange negative oppslag 
rundt for Institutt for kjemi (IKJ) de 
siste årene. I 2009 fikk de skarp kritikk 
i Forskningsrådets gjennomgang av 
kjemimiljøene i Norge. I 2010 mottok 
de pålegg og kritikk fra Arbeidstilsynet 
for manglende sikkerhetsrutiner. På 
toppen av det hele: Like før jul meldte 
instituttleder David G. Nicholson at 
han ville trekke seg fra stillingen ved 
årskiftet.

– Det vi har vært igjennom har ikke 
vært morsomt, sier professor Signe Kjel-
strup ved instituttet.

Hun leder nå arbeidet med et nytt 
forskningsprosjekt som skal lede insti-
tuttet i positiv retning.

slaktet av Forskningsrådet
Instituttet har søkt om midler til et In-
stitusjonsforankret strategisk prosjekt 
(ISP), som i følge Forskningsrådets ut-
lysning skal benyttes til omstilling og 
styrking av aktivitet som kritisk trenger 
vitalisering. Av en pott på til sammen 
30 millioner kroner har instituttet søkt 
om 15 millioner til et prosjekt som skal 
samle forskere fra tre institutter om et 
senter for beregningskjemi. 

 – en ting som har vært vanskelig 
er at fagfeltet kjemi består av mange 
små miljøer. For å synes internasjonalt 
er det nødvendig med et mer samlet 
fagmiljø, slik at man får mer tyngde 

Ny giV: – Når man ikke greier å skaffe nok midler har det en døvende effekt på forskningen, sier signe Kjelstrup. Hun tror et mer samlet fagmiljø er løsningen.

TEKsT:  Line Hammeren
 lhammeren@underdusken.no
 Lars Vingelsgård
 larsvin@underdusken.no 
FOTO:  Lars erlend Leganger

INSTITUTT FoR KJeMI

Studenter uten HMS-kunnskap
Konstituert instituttleder 
Arne Petter Ratvik ved 
IKJ legger ikke skjul på 
at påleggene fra Arbeids-
tilsynet er utfordrende å 
imøtekomme.

– Arbeidstilsynet har lagt lista høyt, 
noe jeg personlig synes er bra. Det er 
imidlertid en utfordring å endre kul-
turer, påpeker Ratvik.

SKAL StyRKES: Konstituert institutt-
leder Arne Petter ratvik har i løpet av 
sine første uker i jobben lagt planene 
klare for hvordan instituttet skal styrkes.

KJÆRKOMMENt: Dekanus Bjørn Hafskjold ved NT-fakultetet mener eksterne 
tilbakemeldinger kommer godt med. – Evalueringen ga oss det dyttet vi trengte  
for å bedre arbeidet på tvers av institutter, sier han.

2004: Institutt for kjemi (IKJ) hadde flest publikasjonspoeng av alle institutter 
ved NTNU.

2008: Professor Thorleif Anthonsen og tidligere ansatt Elisabeth Jacobsen ved 
Institutt for kjemi forteller om et institutt preget av dårlig arbeidsmiljø og intriger. 

2009: Instituttet mottar negative tilbakemeldinger i en internasjonal 
forskningsevaluering.

April 2010: Student Anide Johansen kritiserer i Under Dusken ledelsen ved IKJ 
for å ha latt konflikten med faren, gå ut over hennes verv som referansestudent.

Oktober 2010: En tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet avslører alvorlige brudd på 
lover og forskrifter ved IKJ og Institutt for biologi.

Desember 2010: Instituttleder David G. Nicholson trekker seg fra sin stilling.

Kjemi-kaoset år for år

FAKTA oM:N

lav arbeidsmoral og instituttet hadde 
vent seg til å drive forskning på et lavt 
vitenskapelig nivå. Søknaden om ISP-
prosjektmidler er en direkte følge av 
evalueringen i 2009.

Få midler til grunnforskning
To professorater er utlyst til prosjek-

Hans høyeste prioritet er nå å 
rydde opp. Det viktigste som gjøres 
er flytting av laboratorievirksomhet i 
Kjemiblokk 3 til bedre lokaler i Real-
fagbygget til sommeren. Fokuset har 
også økt på HMS-opplæring av stu-
denter.

– Vi er opptatt av at alle studenter 
skal ha god HMS-opplæring bakt inn 
i studiet. Studentene skal ikke komme 
ut i arbeidslivet og industrien uten å 
ha peiling på dette, sier Ratvik.

– Har det skjedd før at studenter går ut 
uten nok kunnskap om dette?

– Det er helt klart at det har skjedd 
før ja, sier Ratvik.

Fakultetet mottok pålegg fra Ar-
beidstilsynet også i 2001. Dekanus 
Bjørn Hafskjold understreker at de 
oppfylte kravene den gang, men at for-
skriftene nå har blitt strengere. 

– HMS-arbeid tar mye tid og 
penger. I et daglig virke med mange 
andre oppgaver har vi falt tilbake på 
et lavere nivå når det gjelder HMS. 
Det er viktig å skape gode holdninger, 
noe vi nå jobber hardt med, sier 
Hafsskjold. UD

tet, som vil bli forsøkt gjennomført 
uavhengig av tildelingen fra For-
skningsrådet.

Dekanus Bjørn Hafskjold ved 
Fakultet for naturvitenskap og 
teknologi (NT) ønsker initiativet vel-
kommen. Samarbeid på tvers av fag-
grupper og institutter har ifølge ham 
vært lite utbredt tidligere.

– Hva er det som har skapt problemer 
ved Institutt for kjemi?

– Det første problemet er øko-
nomien. Instituttet har lidd under å 
være et grunnforskningsinstitutt som 
er avhengig av offentlige midler for å 
forske. Det andre problemet er at den 
faste staben har høy undervisnings-
belastning og dermed får liten tid til 
forskning. Det tredje problemet er at 
det har vært svakt internt samarbeid 
mellom faggruppene, sier Hafskjold.

Han avviser at feilslått ledelse er 
årsaken til problemene.  

reiser utenlands i to år
Tidligere instituttleder Nicholson ved 
IKJ annonserte på et allmøte før jul at 
han trakk seg fra stillingen sin.

 – Han syntes det var riktig tids-
punkt å slutte på. Hadde han gjort det 
tidligere ville det vært som å forlate et 
synkende skip. Han hadde satt i gang 
prosesser for å få instituttet inn i en op-
pgangsperiode, sier Hafskjold.

Nicholson skulle egentlig sitte frem 
til 2013, men fikk innvilget to år med 
forskningstermin i utlandet.

– Er det normalt for en instituttleder å gå 
av på denne måten?

– Nei, det er ikke normalt å gå av 
midt i perioden. Det har nok skjedd før, 
men er ikke normalt, sier Hafskjold.

– Har avgangen noe med den vanskelige 
situasjonen på instituttet å gjøre?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Jeg 
holder meg til det han kunngjorde på 
allmøtet, sier Hafskjold. 

Nicholson selv ønsker ikke å kom-
mentere saken. UD
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gen gir lungekreft
NTNU-forskere har funnet gener som øker risikoen for lungekreft.  
Nå vil de lage en blodtest for å stille diagnosen.

TEKsT:  LINN BLUMENTHAL   ILLUsTrAsjON: NINA EIDE MArTINsEN

ikke røyker betyr dette fortsatt at 
risikoen for å få lungekreft er liten.

– Vi ser at 90 prosent av lungek-
reft-pasienter er røykere, så den 
største trusselen er naturligvis overfor 
røykere som har arvet denne genvari-
anten fra både mor og far, forklarer 
Skropen.

røyker mer
Parallelt med Skorpen og hans kol-
legers forskning ble det gjennomført 
flere liknende undersøkelser rundt 
om i verden, med samme resultat. et 
forskningsteam i USA avdekket des-
suten at mennesker med denne genk-
ombinasjonen i gjennomsnitt røyket 
mer enn andre.

– Folk med disse genene røyket 
i gjennomsnitt 1,2 flere sigaretter 
daglig, noe som gir en enda større 
sjanse for å utvikle lungekreft, sier 
forskeren. 

Videre forteller Skorpen at de 

enda ikke vet hvorfor dette genet gir 
økt kreftrisiko, men at dette er noe 
de jobber med.

Vil lage blodtest
I dag forsker teamet på mulighetene 
for å kunne utvikle en blodtest som 
skal kunne gi en indikator på om 
pasienten har kreft. 

– Dagens diagnostiseringsverktøy 
er dårlige med tanke på å stille tidlig 
kreftdiagnose. en blodtest ville gjort 
det lettere å stille diagnosen tidligere 
og kunne reddet mange liv, mener 
Skorpen.

Forskeren understreker likevel at 
de fremdeles er i startfasen med å un-
dersøke mulighetene for en test. 

– Det har vært forsket på en lig-
nende blodtest for å indikere bryst-
kreft, som har vært effektiv. Vi er 
derfor optimistiske, og satser på å 
ha en indikasjon på mulighetene før 
sommeren, forteller han. UD

et team av NTNU-forskere, deriblant 
professor Frank Skorpen ved Insti-
tutt for laboratoriemedisin, barne- og 
kvinnesykdommer, startet for tre år 
siden et prosjekt for å kartlegge hvor 
det genetiske området som gir arvelig 
økt risiko for lungekreft ligger.

– Gjennom å studere lungekreft-
pasienter som har deltatt på Helseun-
dersøkelsen i Nord-Trøndelag (Hunt), 
har vi avdekket en genvariant som 
øker risikoen for å få lungekreft be-
traktelig, sier Skorpen.

 Genet ligger på kromosom 15, og 
risikoen er knyttet til lungekrefttypen 
Adenocarcinom.

– Mennesker som har arvet denne 
genvarianten fra både mor og far har 
en økt kreftrisiko på hele 80 prosent. 
Har man arvet fra bare én forelder, er 
risikoen 30 prosent høyere enn nor-
malt, forteller Skorpen.

Dette er likevel ikke så nedslående 
som det kan høres ut, for dersom du 

orgasme til besvær
Er du mann og har opplevd 
influensaliknende symp-
tomer etter orgasme? Da 
kan du være allergisk mot 
din egen sperm. Det rappor-
terte nederlandske forskere i 
forrige uke. Sykdommen ble 
første gang registrert i 2002, 
og symptomene som varierer 
fra rennende nese til sviende 
øyne, kan vare opp til en uke. 

Forskerene har nylig 
avsluttet en studie på 
hvordan man kan kurere 
sykdommen, og har nå 
kommet frem til at å utsette 
allergikerene for gradvis 
større mengder av deres 
egen sperm kan være til 
hjelp.

Gravid med klovn
Kvinner som får prøverørsbe-
handling har nesten dobbelt 
så stor sjanse for å bli gravide 
dersom de får besøk av en 
klovn like etter inngrepet. 
Det viser en israelsk studie. 
Studiet undersøkte 219 
kvinner som mottok prøve-
rørsbehandling. 

Under eksperimentet 
fikk halvparten av kvinnene 
besøk av en spesialtrent 
klovn rett etter inngrepet. 
Resultatet viste at 36 prosent 
av kvinnene som fikk besøk 
av klovnen ble gravide, mens 
bare 20 av de klovnløse ble 
det. Forskerene tror årsaken 
er at latteren gjorde dem 
mindre nervøse.

Hjernetrening
Åtte uker med buddhistisk 
oppmerksomhets-trening 
(mindfulness) er alt som skal 
til for å vise forandringer i 
hjernen, ifølge en amerikansk 
studie. Forskere studerte 16 
forsøkspersoner som medi-
terte i gjennomsnitt 27 
minutter hver dag.

 MR-bilder av hjernen 
viste blant annet endringer 
i delen som antas å ha 
sammenheng med evnen 
til læring og hukommelse. 
Forskningspersonene selv 
rapporterer om redusert 
stress og økt velvære.

UNDeR  
LUPeN
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egypt

Sudan

kenya

Saudi-Arabia

Borgerkrig, religiøse 
forskjeller og mistro 
mellom nord og sør har 
satt preg på utdannings-
systemet i Sudan. 

forteller Konona. Han påpeker at det 
stort sett er befolkningen i byer som 
får seg en utdannelse. 

– Universitetene i Sudan er kon-
sentrert rundt den nordlige hoved-
staden Khartoum. I sør er det langt 
færre utdanningsmuligheter, og på 
landsbygda er det mangel på tilstrek-
kelig infrastruktur, sier han.

Konona får støtte av Breidlid, som 
forteller at det er et problem å få tjen-
estene ut til folket.

– Myndighetene prioriterer de 
store byene. De grunnleggende tjen-
estene, slik som utdanningstilbud, 
blir dermed ikke levert på landsby-
gda, sier han.

Valgobservatør
Tidligere NTNU-student Katinka 

Sætersdal Remøe dro til Khartoum 
for å jobbe som valgobservatør for 
organisasjonen The Association of 
World Citizens.

Hun besøkte ulike valgstasjoner 
hvor forholdene var svært primitive.

– Stemmeavgivningen foregikk 
utendørs. Velgerne avga fingerav-
trykk på stemmesedlene inne i et lite 
valgavlukke laget av pappvegger, sier 
hun.

Remøe forteller at det var en 
enorm propaganda i forkant av val-
get for å få flest mulig til å stemme.

– I Sudan er det veldig høy an-
del analfabetisme. Arrangørene tok 
i bruk alternative midler for å gjøre 
deres stemmeavgivning mulig, sier 
hun. 

På stemmesedlene var det to 

bilder for å illustrere valgmulighet-
ene: et bilde av et håndtrykk for ja til 
union, og et annet av en hånd for ja 
til separasjon av Sudan.

– Til tross for denne tilrettel-
eggelsen hadde de lokale valgob-
servatørene mulighet til å påvirke 
stemmeutfallet til analfabetene. Ar-
rangørene kunne peke på og forklare 
hvilket alternativ de skulle velge, 
fortsetter Remøe. 

For separasjon
Hun forteller videre at det ikke bare 
var analfabetene som ble forsøkt på-
virket. 

– også de som stod bak organ-
iseringen av folkeavstemningen, 
The South Sudan Referendum Com-
mition, forsøkte å påvirke vår me-

ning for å få oss til skrive en positiv 
rapport fra valget til de internasjo-
nale organisasjonene. Jeg møtte et 
par representanter fra 
denne valgkommis-
jonen, og de var veldig 
for Sør-Sudans uavhen-
gighet, sier hun. 

Remøe legger til 
at nesten alle innbyg-
gerne i sør var for løs-
rivelse.

– Da jeg kom til 
Sør-Sudan var be-
folkningen veldig posi-
tive til Sør-Sudans uavhengighet, 
selv om de kanskje ikke forstår hva 
dette innebærer. Problemet i sør er 
manglende infrastruktur, skolesys-
tem og at ingen ledere kan ta ansvar, 

sier Remøe. et annet problem i sør 
er at lønningene til offentlig ansatte 
kommer fra nord. Forsker Breidlid 

forteller at lærere i sør er 
vant til ikke å motta løn-
ninger.

– Jeg hadde akkurat 
en telefonsamtale med 
en lærer i Sør-Sudan som 
bekymret seg over løn-
ningsstans. Dersom Sør-
Sudan blir selvstendig, 
må partene bli enige om 
fordelingen av inntektene 
fra oljeressursene. Ved 

uenigheter kan det hende at ansatte 
i sør ikke får lønningene sine, sier 
Breidlid. 

Lønningsstans over en lang peri-
ode hos sentraladministrasjonen i 

Sør-Sudan vil påføre kaos og utfor-
dringer, og ikke minst gå utover ut-
danningstilbudet.

Forhandlingsrunder
Til tross for bekymringer om vold-
shandlinger i forkant av valget, gikk 
folkeavstemningen fredelig for seg. 
President al-Bashir uttalte før valget 
at Nord-Sudan foretrekker et forent 
land, men at de ville respektere en 
løsrivelse. Det melder Al Jazeera. 

– Det er nesten 90 prosent sikkert 
at det går mot separasjon av Sudan, 
sier Breidlid. 

Regjeringspartene i Nord- og Sør-
Sudan skal nå forhandle om betin-
gelsene for at sør skal bli uavhengig, 
noe som tidligst skjer 9. juli 2011. Da 
løper nemlig fredsavtalen fra 2005 
ut. 

– Partene må blant annet forhan-
dle om hvor landegrensen skal 
trekkes og hvordan inntektene fra 
oljeressursene skal fordeles. I tillegg 
må de finne en løsning på oppbyggin-
gen av utdanningssystemet, påpeker 
Breidlid. 

Likevel, folkeavstemningen 
denne måneden har markert en fre-
delig start på kommunikasjonen mel-
lom nord- og sør -Sudan. UD

Grunnet to fundamentalt ulike grunn-
syn og tiår med borgerkriger, har Sudan 
gjennomført en folkeavstemning om å 
dele landet i to. Fra 9. til 15. januar 2011 
gikk sørsudanesere til valglokalene.

– I Sudan er utdanning en motor 
for splittelse mellom nord og sør, fordi 
de ideologiske forskjellene er så store, 
hevder forsker og Sudan-ekspert An-
ders Breidlid ved Høgskolen i oslo.

Da president omar al-Bashir kom 
til makten ved et statskupp i 1989, in-
nførte han en utdanningsreform basert 
på islamske verdier. Dette førte med seg 
protester fra ikke-muslimsk ungdom og 
geriljabevegelsen Sudan People’s Lib-
eration Army (SPLM). De har lenge 
kjempet mot landets regime, grunnet 
det de mener er frarøvelse av utdan-
ningsmuligheter i Sør-Sudan.

– Utdanningssystemet i sør har i 
stor grad vært påvirket av nord, men 
tilbudet i sør er mye dårligere enn i 
nord. Det trengs en voldsom kapasitet-
soppbygging i sør for at systemet skal 
fungere bra, sier Breidlid. 

Nasjonal utdanningsreform
– Utdanningsdepartementet i Sudan 
var, og er et, viktig mål for Bashir og 
hans «islamske korstog», sier Breidlid.

Gjennom utdanningsreformen fra 
1989, gjorde presidenten arabisk til 
undervisningsspråk. over 70 fakultets-
medlemmer ved Universitetet i Khar-
toum protesterte, men presidenten viste 
ingen hensyn.

– Nå er derimot hele utdannings-
systemet i sør i endring, noe som er et 
radikalt brudd med regimet i nord, sier 
Breidlid

Han forteller at undervis-
ningsspråket blant annet skal gå fra 
arabisk til engelsk.

Ingen utdanning på bygda
Nyutdannede elbadawie Konona har 
dratt fra hjemlandet Sudan for å jobbe 
som ungdomsdelegat for Røde Kors i 
oslo. 

– Jeg gikk på Universitetet i Juba, 
som er hovedstaden i Sør-Sudan. Her 
foregikk all undervisning på engelsk, 

VErdEN  
ruNdTEt splittet Sudan

I sudan er 
utdanning 
en motor 

for splittelse 
mellom nord 

og sør.
Anders Breidlid

TEKsT:  Siri Mette Fridén
 sirifriden@underdusken.no
FOTO:  katinka Sætersdal remøe

SUDAN
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Utdanningsdiplomati
En delegasjon på 15 
afghanske professorer 
besøker universiteter i 
Pakistan for å utforske nye 
samarbeidsmuligheter 
mellom landene, melder 
University World News. Etter 
9. september 2001 anklaget 
Afghanistan og Pakistan 
hverandre for å støtte 
terrorisme, og det politiske 
klimaet i regionen har vært 
preget av spenninger. 

Universitets-delegasjonen 
håper nå at spenningen 
reduseres.

Kvinnestipend
Som et ledd i arbeidet med å 
reformere høyere utdanning i 
Nepal, har regjeringen vedtatt 
økt bevilgning til høyere 
utdanning, skriver University 
World News.

Regjeringen ønsker spesielt 
å hjelpe kvinner og fattige 
studenter å få muligheten til 
å ta en høyere utdannelse. 
Mellom fem og syv prosent 
av statsbudsjettet vil gå til 
skolestipend for kvinner.

Marginal utdannelse
Med en befolkning på 11 
millioner, er det kun én 
prosent som har høyere 
utdannelse i det vest-
afrikanske landet Mali. 21 år 
gamle Hama Dicko er en av de 
få som studerer.

– Hvis jeg er heldig og får 
meg jobb etter endt utdanning 
skal jeg hjelpe familien, sier 
Hama til Universitas.

Mange 
bistandsorganisasjoner 
forsøker å få opp lese- og 
skrivekyndigheten i landet, 
blant annet gjennom 
programmet «Speed School», 
utviklet av Strømmestiftelsen.

Hovedstad: Khartoum.

Innbyggere: 42 millioner.

Offisielle språk: Arabisk og engelsk.

Religion: Islam, kristendom og 
animistiske religioner.

Autoritær myndighet: President 
Omar al-Bashir fra National Congress 
Party (NCP). 

Analfabetisme: 39 prosent av 
befolkningen.

Tidligere koloni under Egypt og 
Storbritannia. Ble uavhengig i 1956.

Har hatt to lange borgerkriger, den 
første fra 1956-1972 og den andre 
fra 1983-2005.

9. - 15. januar 2011: Folkeavstemning 
om Sør-Sudans selvstendighet.

Kilder: Reuters, BBC News, Globalis, CIA 
World Factbook, Landinfo

FAKTA oM SUDAN

tAR høydE fOR ANALfAbEtiSME: stemmesedlene inneholder to illustrasjoner: En knyttet neve for ja til separasjon, et håndtrykk for ja til union.
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Professor i sosiologi ved Universitetet i Agder og leder for senter for 
likestilling

Ulla Britt Lilleaas

INTeRVJU MeD

holdene nødvendigvis farger valg av 
yrke for både kvinner og menn?

– Jeg er ikke enig. Hvorfor skal det 
være umulig å endre på dette? For 
hundre år siden mente man at jenter 
hadde mindre hjerne og derfor ikke 
var egnet til å studere.

Jeg har forsket på forholdet mel-
lom menn og helse. Der kommer det 
frem at menn går sjeldnere til lege enn 
kvinner og at de møtes annerledes av 
helsevesenet. Kanskje ville det vært 
annerledes om det jobbet flere menn 
der. 

Dersom staten mener at det er bra 
med for eksempel flere menn i om-
sorgsyrker mener jeg den bør forsøke 
å stimulere til å endre oppfatningene 
om de tradisjonelle manne- og kvin-
neyrkene.

– Har du inntrykk av at det eksis-
terer en «gubbekultur» i norske 
styrer og på jobbmarkedet, hvor 
menn ansetter andre menn heller 
enn seriøst å vurdere kvinnelige 
søkere som er like godt kvalifi-
sert?

– Jeg tror det er lettere å gå etter 
folk som er lik seg selv og at menn der-
for lettere ansetter andre menn. Jeg 
kjenner dessuten til at enkelte sitter 
med holdninger som at «kvinner kan 
ikke ta beslutninger» og at man ikke 
bør ansette kvinner i fertilalder – et-
tersom de snart må ut i fødselspermis-
jon – med alt det innebærer. Dersom 
det er hva du vil kalle en gubbekultur 
skal jeg ikke si meg uenig.

–  Catherine Hakim skriver i sin 
rapport at kampen for likestilling 
er ferdigkjempet, formodentlig i 
den vestlige verden. Dersom den 
ikke er over, hva gjenstår?

– Kampen for likestilling er abso-
lutt ikke ferdigkjempet, verken i ar-
beidslivet eller i hjemmet. Hvis vi skal 
få full likestilling må mennene kom-
me hjem. De må jobbe mindre overtid 
og gjøre mer på hjemmebane. Des-
suten må vi få flere kvinner ut i hel-
tidsjobb. Kanskje vil til og med ektes-
kapet bli bedre om det ikke lenger er 
slik at menn er forsørgere og kvinner 
omsorgsgivere. UD

I en ny rapport fra den britiske 
kjønnsforskeren Catherine Hakim 
kommer det frem at norsk likestil-
lings- og familiepolitikk er et hinder 
for kvinners karrieremuligheter. Likevel 
skaper rapporten lite oppstandelse her 
hjemme.

– Hvilke prinsipper ligger til 
grunn for den norske likestil-
lingspolitikken?

– At kvinner og menn skal ha like 
muligheter. Likestillingspolitikken 
omfatter nå også etnisitet, seksuell 
legning og religion. Politikken utøves 
imidlertid forskjellig avhengig av 
hvor man er i landet. I Agder scorer 
man for eksempel lavt på en rekke 
likestillingstatistikker, mens oslo 
scorer høyt. Det kan være mange 
grunner til det, som utdanningsnivå, 
arbeidsmuligheter, om man får barne-
hageplass og hvorvidt næringslivet er 
interessert i likestilling.

et av de politiske tiltakene for å 
fremme likestilling på arbeidsmarkedet 
er kjønnskvoteringen, som fra offisielt 
hold forklares med «å gi fortrinnsrett til 
det underrepresenterte kjønn ved ellers 
like eller tilnærmet like kvalifikasjoner». 

– Har det kommet noen andre 
tiltak fra statlig hold for å bidra 
til økt likestilling?

– Innføringen av fedrepermisjon. 
Man har inndelt foreldrepermisjonen 
i tre deler: en for mor, en for far og 
en man selv kan disponere. Statis-
tikk viser at stadig flere menn tar ut 
permisjon, men man er fortsatt ikke 
fornøyd med antallet. Målet er både 
å få flere fedre til å ta ut permisjon og 
at de ikke skal ta den ut samtidig som 
mødrene når de først gjør det, noe tall 
viser at mange gjør. 

– Ligger problemet hos fedrene 

eller hos arbeidsgivere som ikke 
ønsker å innvilge permisjoner?

– Skal man fordele skyld kan man 
nok i tillegg til motstand fra enkelte 
fedre og arbeidsgivere også se på at 
mange mødre ønsker å ha permis-
jonen selv.

– Men dersom mødre er interes-
serte i å beholde permisjonen, 
fedre ikke vil benytte seg av den 
og arbeidsgivere ikke vil gi den 
ut, hvorfor skal staten gå inn og 
bestemme hvordan man dispo-
nerer permisjonen?

– Likestillingen handler som sagt 
om like muligheter. Menn må ta mer 
ansvar hjemme, ellers er det vanskelig 
for kvinner å ha reelt frie valg. Det 
er lettere for menn som vil inn i led-
erstillinger fordi de har kvinner som 
ofte arbeider deltid som er bakke-
mannskap for dem hjemme.

– Det har vært en stigning i antall 
kvinner i norske styrerom etter at loven 
om kjønnskvotering ble innført i 2003. 
Loven sier at kvinner skal utgjøre 40 
prosent av styrene. 

– Kan ikke en slik lov gi inntrykk 
av at kvinnene sitter i styret på 
grunn av kvote heller enn egen-
skap, og dermed virke mot sin 
intensjon?

– Bare dersom man har den 
innstillingen. Det er imidlertid viktig 

som et første skritt for å hjelpe kvinner 
inn i styrerommene, men jeg ser på 
det som en midlertidig løsning. Bed-
rifter bør tenke at det endelige målet 
er en 50-50-fordeling i sine styrer.

– Rapporten til Hakim viser at det 
er logiske grunner til at kvinner gjen-
nomsnittlig tjener mindre enn menn. 

– Mennene må komme seg hjem
Professor Ulla Britt Lilleaas mener kvinner er bakkemannskap for sine menn.

TEKsT:  Anders Havdal Tangenes
 atang@underdusken.no
ILLU.:  Anastasia Bakhilkina

STIKKTITTeL

Anastasia Bakhilkina 

Hun nevner at kvinner i større grad 
tilpasser karrieren til familielivet, og 
at menn er mer frempå i å forhandle 
høyere lønn med arbeidsgiver. Det har 
ifølge Hakim altså ikke med kjønnsdis-
kriminering å gjøre. 

– Er likelønnsparolen et strå-
mannsargument som ikke 
illustrerer de faktiske grun-
nene til hvorfor lønnsforskjellene 
eksisterer?

– egentlig ikke. Menn har mer 
erfaring med å stå på kravene sine, 
mens kvinner ikke er like flinke til 
å stille krav. Det handler i stor grad 
om kjønnsbaserte forventninger og 
hvordan man sosialiseres. Fra man er 
små sier man til gutter «åh, for en stor 
gutt», mens til jenter sier man «åh, for 
en søt liten jente». Det er sånn vi sier 
uten å tenke noe særlig over det, men 
det er slike små påpekninger som for-
mer hvem vi blir.

 Man forventer at menn skal ta 
initiativ, ta risikoer og stå på, mens 
kvinner skal være mer tilbaketrukne. 
Vi lever i et samfunn hvor vi trenger 
alle de kloke hodene vi kan få. Det er 
jo ikke slik at det er langt flere menn 
som er kloke, selv om det er langt flere 
menn i fremtredende roller. Det er for 
eksempel flere kvinner som tar høyere 
utdanning enn menn, men likevel er 
det innen akademia bare i underkant 
av 20 prosent kvinnelige professorer. 
Rapporten viser også til at i USA, hvor 
man har få særfordeler for småbarnsfo-
reldre og gravide, har langt flere kvinner 
lederstillinger enn i Norge. 

– Ville kvinner flest i Norge være 
tjent med at staten fjernet noen 
av særfordelene?

– Nei, jeg tror ikke at noen har lyst 
på den typen arbeidsliv som de har i 
USA. Jeg er glad for at vi har et velf-
erdssamfunn hvor ikke alt er opp til 
hver enkelt og hvor man står på bar 
bakke om man for eksempel blir syk 
uten sykeforsikring.

en viktig grunn til at man har en 
oppfatning om tradisjonelle «manne-» 
og «kvinneyrker» er sosialisering-
sprosessen du nevner. Bør man ikke 
akseptere at de faktiske sosiale for-

Likestilling 
handler som 
sagt om like 
muligheter
Ulla Britt Lilleaas



Streng eller menneskelig?

Blod er blod – uansett legning

21. januar var det duket for 
Urørtfinalen i Storsalen på 
Samfundet. Under Duskens jour-
nalist forventet liveshow og 
kritiserte showets kvalitet.

– Honningbarnas seier en 
søt avslutning på en ellers 
bitter kveld, skriver journa-
listen i anmeldelsen «Urørt 
Underhonning».

– Synes finalen var bra jeg! 
Så den bare på tv, men synes 
det var morsomt og gøy. Hadde 
vært umulig for bandene å spille 
live + diskusjon med dommerne 
etterpå. Vi har jo hørt sangene 
i hele år. Det var ikke publikum 
i salen med øltappene som 
skulle underholdes, det var oss 
hjemme.

Og Honningbarna vant 
fortjent =)
 Tysse

– «Urørt Underhonning»? 
Det må være den latterligste 

tittelen på en sak jeg noen-
sinne har lest! Og jeg har vært på 
dagbladet.no

Skjerpings.
Rører i honningen

– Kommentar til Tysse:
Det var jo like latterlig å se 

det på TV. De innspilte oppta-
kene var jo mye lenger enn én 
liveopptreden. Kunne jo vært 
organisert som Idol, X-faktor 
eller noen av de tusen andre 
programmene som får det til.

En lite underholdende, 
men velfortjent seier av 
Honningbarna!
Lars

Synes det var en dårlig kveld 
på samfundet. Sleipt å skru 
opp prisene på drikke bare for 
å tjene litt ekstra, som om de 
ikke tjente nok på alle de ekstra 
folka uansett. Men det er vel 
sånn Samfundet er, lover gratis 
inngang og billig øl om man 
kjøper medlemskap og så tar de 
penger allikevel.
Bjørnen Baloo

A word to the wise is infuriating.
Hunter S. Thompson

av mennesker i samme situasjon. Når 
regjeringen utviser henne, for så å gi 
henne arbeidskontrakt, er det i virke-
ligheten som å si at i «Norge er du 
bare velkommen om du kan arbeide 
og være som oss». Menneskelighet 
er oss fremmed, det virker i alle 
tilfeller å være fraværende blant 
økonomer, strateger og byråkrater 
på Youngstorget og Løvebakken.

Hvis Norge skal leve opp til arven 
etter Wergeland, Bjørnson og Nansen, 
må vi endre kurs. Det er på høy tid 
at Ap revurderer sin linje, og bytter 
streng med menneskelig. Min anbe-
faling til vår statsminister og min 
partileder er klart: Et menneske kan 
aldri reduseres til middel, det er 
et mål i seg selv, solidaritet er med 
dem som flykter, og som kjemper mot 
systemene og for sitt liv. 

Av Stoltenberg som sosialdemo-
krat forventer jeg en politikk som 
setter mennesket i fokus.

dem i å bidra til samfunnets verdi-
skaping mens de venter på sin dom.

Frykten er at en myk linje vil lokke 
flere, deriblant livsfarlige terrorister. 
Denne frykten gjør at vi kan tillate 
oss å stemple ei jente som kom til 
landet som barn, tok utdanning, fikk 
venner og til slutt stod åpent frem, 
til en farlig kriminell. Maria Amelie 
kunne av menneskelige grunner fått 
opphold, men regjeringen tenker at 
rettferdighet betyr én behandling for 
alle. Her er ikke individet annet enn 
et middel for å demonstrere makt.

I en slik situasjon forstyrres 
debatten av de som peker på Maria 
Amelie og spør hvorfor vi skal 
hjelpe akkurat henne, som er kjent 
og ressurssterk, og ikke de tusener 
andre i samme situasjon. Jeg er delvis 
enig i at vi ikke skal glemme de andre, 
men vi kan ikke se på Maria Amelie 
som noe mer eller mindre enn et 
menneske. Hun er et ansikt som hele 
folket kan se, og et bilde på tusener 

Streng og rettferdig, er ordene Jens 
Stoltenberg bruker når han omtaler 
en linje i asyl- og innvandringspoli-
tikken som kan oppsummeres som en 
ren oppdemming for Høyre og Frps 
harde politikk. Utfallet er at et enkelt-
menneske reduseres til et problem den 
dag han eller hun vil til Norge med 
et annet formål enn å ville gjøre de 
jobbene vi selv ikke ønsker å påta oss.

 Retorikken, spesielt fra Frp – men 
også Høyre og Ap – stempler alle som 
en potensiell trussel. Asylsøkere og 
flyktinger, spesielt hvis de kan legi-
timere seg, omtales som kriminelle 
og en sikkerhetsrisiko. Det kan virke 
som om tanken er at man skal redu-
sere antallet som vil finne trygghet i 
Norge, ved å isolere dem og hindre 

krav til alle blodgivere, men alle bør 
ha rett til en individuell vurdering – 
uavhengig av seksuell legning. 

Vi mangler blodgivere i Norge. Til 
sammenligning har Danmark nesten 
fire ganger så mange blodgivere som 
oss i forhold til folkemengden. Her 
blir man verken spurt om seksuell 
fortid eller seksualvaner. Dette burde 
naturligvis være tilfellet i Norge også. 
Som Røde Kors slår fast i sin «Løp for 
livet»-kampanje: Vi går mot en perma-
nent blodkrise her i landet. Det krever 
permanente endringer. Støtt derfor 
Unge Høyres kamp for et likestilt 
blodgiversamfunn. 

av dette åpner ikke Norge for at homo-
file skal få muligheten til å gi blod. Det 
ønsker Unge Høyre å endre på.

I dag er det ikke mulig for menn 
som har seksuell omgang med 
en annen mann å gi blod. De blir 
utestengt som potensielle blodgivere. 
Helsedirektoratet begrunner regel-
verket med at homofile er en gruppe 
mennesker som har økt risiko for å bli 
smittet av HIV og hepatitt. Antistoffene 
mot disse sykdommene er imidlertid 
alltid sporbare i blod i løpet av tre 
måneder etter smitte, og i svært sjeldne 
tilfeller opp mot ett år. Jeg har forståelse 
for at det bør være strenge helsemessige 

I dagens samfunn skulle man tro det 
var en selvfølge at et menneske ble 
behandlet som et menneske, og ikke 
etter særregler på grunnlag av legning 
og etnisitet. I fjor høst ble det arran-
gert en stor «Løp for livet»-kampanje 
for å verve flere blodgivere. Antall 
mennesker med behov for blod øker 
hvert år, mens antall blodgivere holder 
seg stabilt. Derfor anslås det at Norge 
mangler 30 000 blodgivere. På tross 

Iris Aunvik
Leder i Sør-Trøndelag Unge Høyre

diskriminering

Eivind Rindal
Medlem av Studenttinget NTNU
 og AUF i Trondheim

asylpolitikk
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Klem en professor
Per Martin Sandtrøen
leder i Studenttinget ved NTNU
Knut Jørgen Vie
Fag- og Forskningspolitisk nestleder
 i Studenttinget ved NTNU

stUdentpolitikk forelesere og studenter, og for å oppnå 
dette må vi ha alle studentene med på 
lasset. Studenter må bli bevisste på at 
det er lov å ta kontakt med forelesere, 
og aktivt søke slik kontakt. Forelesere 
må bli flinkere til å vise at slik kontakt 
er ønskelig.

Studenttinget ønsker innspill fra 
studentene ved universitetet når det 
gjelder kontakt mellom forelesere og 
studenter. Vi er interessert i både posi-
tive og negative historier. Vi vil være 
tilgjengelige på stands under «Klem 
en professor dagen» og per e-post. Ta 
kontakt og klem dine professorer!

bedre situasjonen. Vi har blant annet 
inngått et samarbeid med våre søster-
organisasjoner ved UiO og UiB om å 
arrangere «Klem en professor»-dagen 
den 8. februar. Vi oppfordrer alle 
studenter ikke bare til å klemme sine 
forelesere denne dagen, men også til å 
tørre å slå av en prat med dem. Å arran-
gere en slik dag løser naturligvis ikke 
utfordringen umiddelbart, men det er 
et skritt i riktig retning. Hensikten er å 
rette oppmerksomhet mot utfordringene 
vi her beskriver. For å komme i mål må 
vi tenke langsiktig. Vi ønsker et kultur-
skifte når det gjelder kontakt mellom 

Avstanden mellom foreleser og student 
ved de fleste utdanningsinstitusjoner er 
stor. Dette er en trend vi i Studenttinget 
finner problematisk. En undersøkelse ved 
UiO viser at hele 80 prosent av bachelor-
studentene aldri har pratet med en 
professor på tomannshånd. Vi opplever 
at slik avstand også er en utfordring ved 

NTNU. Det burde ikke herske noen tvil 
om at kontakt mellom studenter og fore-
lesere har mange fordeler. Hva kan være 
mer motiverende enn å få diskutere det 
faget man studerer, og er engasjert i, 
med en person som har brukt hele sitt 
liv til å forske på akkurat dette faget? Vi 
i Studenttingsledelsen er veldig heldige. 
Vi arbeider med professorer og andre 
fagpersoner hver dag, og det er lite vi 
liker mer enn å diskutere fag med disse. 
Det er noe vi lærer mye av, og vi mener 
at slik kontakt er en mulighet som alle 
studenter og forelesere burde bruke.

Studenttinget har tatt grep for å 

Foto: Flickr/HarlanH
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Usynlige krigere
Internett tar aktivistene ut av 
gatene. Nå kjempes slagene foran 
pc-skjermene.

Stort press - stor depresjonsfare
Hundrevis av studenter benytter seg av SiTs psykososiale helse-
tjenester. For noen kan studietiden være en tung periode.

Ikke bare Bare Egil
Egil Hegerberg tok med seg hele fire bandprosjekter da han gjestet 
Samfundet. Heldigvis tar det bare fem minutter å skrive låtene.

Digitale diagnoser
Har du svineinfluensa? 499 000 treff kan hjelpe deg å finne svaret.

reportasje
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Å forstå familievold
Kan vold mot familien 
være meningsfull, spør 
kronikkforfatteren.

Jan Frode Hatlen
Stipendiat ved institutt 
for historie og klassiske 
fag

Vold

(Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm)

gjenopprette den på, er om familien selv 
straffer henne.

Slike sammenligninger av samfunn 
på tvers av tid gir økt forståelse av både 
de nåtidige og fortidige kulturene.

I vår kultur fremstår familievold som 
funksjonsløst, meningsløst og dermed 
også noe primitivt og uakseptabelt. 
Familien blir sett på som et trygt 
miljø, beskyttet mot uroen i verden. 
I andre kulturer kan vold innen fami-
lien derimot ha en funksjon og mening, 
et syn vi også finner i vår sivilisasjons 
historie. Jeg mener kunnskap om fami-
lien i Europas tidlige historie kan gi 
oss økt forståelse om både oss selv, 
og nåtidige kulturer der familievold 
aksepteres.

Senantikken, omtrent 300 - 600 e. 
Kr., er en interessant epoke med hensyn 
til fremveksten av den tidlige, kristne, 
europeiske familiemodellen. På denne 
tiden tok det vestlige Europa sine første 
skritt mot en egen kultur. 

Slo barn og pisket kona
I noen kulturer er familievold styrt av 
normer og forventninger. I antikken 
var disse forventningene knyttet til 
familiens overhode, pater familias. Han 
hadde både plikt og rett til å utøve vold 
mot familiemedlemmer, og ble vurdert 
av omverdenen etter hvor godt han 
styrte familien.

Mens barn ofte bare ble slått med 
åpen hånd, skulle imidlertid kvinner 
piskes. Pisking påførte ikke bare større 
smerte og skade, men pisking var en 
ydmykende gest knyttet til slaveri. 
En grunn til pisking kunne være om 
kona stirret for mye ut av vinduet, 
som i Nord-Afrika på 300-tallet var 
forbundet med prostituerte som viste 
seg frem.

Volden mot barna virker mer hver-
dagslig, men ikke bestandig så voldsom 
som den konene mottok. Romerne 
opplevde det å slå barna sine som et 
moralsk dilemma, ikke fordi det var 
synd på dem, men fordi slag var ment 
for slaver, ikke frie barn. Med kristen-
dommen ble det lettere å legitimere 
bruken av vold i oppfostring. Da fant 
man bibelsteder som sier at den man 
elsker, tukter man. Om man ikke slår 
en sønn, elsker man ham ikke.

Vold med mening?
Vold mot kvinner og barn ga altså 
mening i det senromerske husholdet. 

Men hva kan dette fortelle oss om i dag? 
Spesielt vold mot kvinner i senan-

tikken kan sammenlignes med 
æresrelatert vold. Det senromerske 
samfunnet er sammenlignbart med 
såkalte æreskulturer, blant annet 
fordi de typiske familiestrukturene er 
svært like. Mens skandinavisk kultur 
preges av en sterk stat som ivaretar 
enkeltmennesket, preges æreskul-
turer av en svak stat der familiene i 

stedet ivaretar individet. Store fami-
lier danner kollektiv knyttet sammen 
av blodsbånd. Blodsbåndet er så viktig 
at farskapet får stor betydning. Om 
kvinner ikke er kyske i en slik kultur 
så truer det hele samfunnsordenen, og 
familiene vokter derfor over kvinnenes 
seksualliv. Når kona sto i vinduet på 
300-tallet fremsto mannen som uten 
kontroll over henne, og familiens 
ære ble krenket. Den eneste måten å 
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Når dagene blir

I møte med økt ansvar og høye krav opplever mange at ingen er forsikret mot depresjon.

TEKST: INgrID ANNA TEIgEN og MoNIcA KVISTAD MIcHELSEN   FoTo: cHrISTINA UNDrUM ANDErSEN

eg følte meg som et dårlig 
menneske fordi jeg ikke klarte 
alt jeg ville og følte jeg måtte, og 
endte med å bli deprimert, forteller 

Sunniva Strømsvåg.
Den 23 år gamle trondheimsjenta er en av 

mange studenter som har opplevd at studiehver-
dagen kan bli vanskelig å takle.

Det er ingenting ved Sunniva som viser at hun 
har vært langt nede. Hun stråler av energi, og 
og gir et inntrykk av å være slående utadvendt. 
Hun er et levende bevis på at depresjon er noe 
ingen av oss er forsikret mot. Over en kopp kakao 
på Tulla Fischer forteller hun oss om hvordan 
depresjonen gradvis snek seg inn i livet hennes.

Sunniva var godt i gang med bacheloren sin 
i nordistikk og litteraturvitenskap da dagene 
gradvis begynte å bli tyngre. Det store ansvaret 
hun påtok seg da hun ble med i UKA var det 
som utløste en langvarig depresjon.

– Det var rundt den tiden at ting begynte å gå 
nedover. Det var utrolig mye sosialt som skjedde, 
og jeg følte at jeg måtte være med på alt.

Sunniva tenker seg godt om.
– Jeg følte at jeg etter hvert begynte å fortrenge 

at jeg var utslitt. Det var fantastisk gøy å være 

med i UKA, men i tillegg til alt annet jeg hadde 
ble det plutselig fryktelig mye, forteller hun.

ForVeNtNINgspress. Sunniva skjønte 
at noe var galt da det å være sosial ble til noe 
hun måtte, heller enn noe hun ville.

– Jeg begynte å unngå folk og lot som jeg 
ikke så kjente i gangen på Dragvoll. Jeg tenkte 
at dersom jeg snakket med noen ville de spørre 
om det gikk bra med meg, og det gjorde det jo 
ikke. Alt ville bare bli verre om jeg skulle stå der 
og lyve om hvordan jeg hadde det.

Hverdagen begynte å bli vanskelig å gjennom-
føre. Sunniva var ofte opptatt rundt 50 timer i 
uka. I utgangspunktet tok hun på seg mye fordi 
hun likte og trivdes med det. Etter hvert gjorde 
hun det for å komme bort fra seg selv.

Blikket hennes flytter seg fra oss og synker 
ned i kakaoen.

– Jeg viklet meg inn i et negativt tankemøn-
ster. Sa jeg ikke ja til det jeg ble spurt om, følte 
jeg meg som et dårlig menneske. Jeg så stadig 
nye feil, og bebreidet meg selv for alt. At jeg var 
bustete på håret før jobb kunne være nok. Bare 
det at oppvasken ikke var tatt kunne være et 
forferdelig nederlag.

– J
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Unngikk Folk: 
– Jeg tenkte at 
dersom jeg snakket 
med noen ville de 
spørre om det gikk 
bra med meg, og det 
gjorde det jo ikke, 
forteller student 
Sunniva Strømsvåg.

Hun rister på hodet og vifter oppgitt med 
armene.

– Da var det gått for langt.

oVerdrIVer heNsyN. John Christian 
Fløvig er psykiater og overlege ved St. Olavs 
hospitals avdeling for psykiatrisk spesialist-
helsetjeneste på Østmarka. Hans hovedfagfelt 
er psykoser, heldigvis en sjelden lidelse blant 
studenter. Han forteller at det å ikke kunne si 
nei uten å få vondt av det, er et av de klassiske 
symptomene på at man står i fare for å bli utbrent 
og utvikle psykisk sykdom.

– Mange mennesker føler at de må hjelpe 
andre for å ha det bra selv. I utgangspunktet er 
det positivt, men blir behovet for stort, kan det 
føre til at man mister hensynet til seg selv. Noen 
strekker seg for langt i å imøtekomme andres 
krav, krav som kanskje ikke engang trenger å 
eksistere. Når man i så stor grad blir drevet av 
pliktfølelse, vil det man gjør aldri føles godt nok, 
sier han.

MaNge ØNsKer hjelp. Psykolog 
Arild Rugset, leder for Studentsamskipnaden 
i Trondheims (SiT) psykososiale helsetje-
neste på Moholt, inviterer oss inn på kontoret 
sitt. Han forteller at deres lavterskeltilbud for 
psykisk helsehjelp har som intensjon å være lett 

tilgjengelig, samt å kunne tilby korttidsbehand-
ling til studenter som har det tøft.

– I november 2010 hadde vi det høyeste 
antallet henvendelser i tjenestens historie, da 
henvendte nesten hundre studenter seg til oss, 
forteller Rugset.

De siste tre årene har antall henvendelser til 
SiTs psykososiale helsetjenester i Trondheim økt 
med 20 prosent. I løpet av 2010 tok hele 669 
studenter kontakt for å få hjelp.

Rugset tror ikke det finnes noen enkel forkla-
ring på hvorfor så mange tar kontakt, og forteller 
at dette er en generell trend mange helsetjenester 
opplever. Et forhold som kanskje spiller inn er 
stadig større grad av åpenhet omkring psykiske 
vansker.

– Det senker terskelen for å ta kontakt, 
så man kan ikke slutte at flere studenter har 
psykiske vansker nå enn tidligere. Informasjon 
om tjenesten kan også være med på å forklare 
hvorfor flere henvender seg til oss. Studentene 
forteller ofte at de har har tenkt lenge over om 
de skal ta kontakt eller ikke. Det er nok mange 
som strever, som av ulike grunner ikke henvender 
seg til oss, sier Rugset.

VaNsKelIg FortId. På Tulla Fischer 
forteller Sunniva om ting som skjedde da hun 
var yngre. Hun er sikker på at dette har påvirket 

retningen ting tok. Det ellers så stødige blikket 
begynner å flakke, og man kan skimte en sårhet 
langt inne i øynene hennes.

– En person i en nær relasjon til meg ødela mye 
av barndommen min. Han kritiserte meg for alt, 
daglig. Det kunne gjelde utseendet mitt, at jeg 
ikke hjalp til nok, at jeg var bortskjemt, for dum 
til å ta en utdanning eller få meg en kjæreste, 
eller at jeg var «psykisk utstabil».

Hun forklarer at hun aldri virkelig trodde på 
det vedkommende sa, men at det likevel hadde 
stor betydning for hvordan hun så på seg selv.

– I mange år etter at jeg flyttet hjemmefra følte 
jeg meg som et dårligere menneske enn alle andre. 
Jeg satte høye krav til meg selv, og hvis det var 
noe jeg ikke klarte var det nok en bekreftelse på 
hvilken elendig og håpløs person jeg var.

Hun har ingen kontakt med denne personen 
lenger, og forteller at hun vegrer seg for å oppsøke 
området han bor i.

– Det er vanskelig å beskrive det jeg opplevde 
som barn som annet enn ren psykisk mishandling.

Flest depresjoNer. Ifølge SiTs 
årsmelding fra 2009 led 42 prosent av de som 
fikk behandling av depresjoner. Rugset tror at 
studiesituasjonen gjerne kan bli svært krevende, 
og at man kanskje kan bli deprimert som en følge 
av dette.
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av seg selv og andre. Man skal også bli vurdert 
på eksamener, og kanskje engste seg for å stryke.

 Han fremhever at mange opplever vansker 
med å hevde seg sosialt og at denne usikkerheten 
i seg selv kan gi opphav til mye stress.

uheldIg lIVstIl. Det er ingen hemme-
lighet at det er en utpreget festkultur blant 
studenter i Trondheim. For noen kan nok drik-
kepresset fort oppleves stort, og for enkelte blir 
alkoholen utveien for å slippe bort fra seg selv. 
Dette er uheldig, da alkohol både kan utløse, og 
ikke minst forverre, psykiske lidelser.

– At alkohol kan dempe ubehag og samtidig 
gi rus er velkjent. Man drikker for å få det godt i 
øyeblikket, selv om plagene og følgeproblemene 
kommer tilbake i kanskje enda større grad når 
man blir edru, sier Fløvig.

Sunniva mener hun har fått et annet forhold 
til drikking etter at hun ble frisk.

– Nå er jeg redd for dagen derpå. Da jeg var 
deprimert merket jeg at jeg fikk en voldsom 

opptur mens jeg var full, men at jeg følte meg 
helt håpløs når jeg våknet dagen etter. Jeg tror 
ikke jeg egentlig forsto sammenhengen da, men 
nå som jeg har blitt bevisst på det, vet jeg å sette 
grenser for meg selv.

ute aV proporsjoNer. Sunniva syns 
det er vanskelig å se tilbake på den tiden hun var 
syk. Hun beskriver depresjonen som en fysisk 
smerte som hele tiden satt i brystet.

– Jeg husker at jeg noen ganger hadde lyst til 
å dø, uten at jeg helt kunne skjønne hvorfor. Når 
jeg ser tilbake på det nå skjønner jeg det. Jeg må 
innrømme at jeg er bitter for at depresjonen stjal 
all livsglede fra meg et helt år.

Selv tenker Sunniva at en av grunnene til at så 
mange blir deprimerte i studietiden kommer av 
alle forventningene de har til seg selv.

– Man skal gjøre det bra på skolen, være sosial, 
feste, engasjere seg i frivillig arbeid og ikke minst 
tjene penger så man har råd til å være med på alt. 
Det kan fort bli et stort press. Noen kan sikkert 

Sunniva gikk til legen og fortalte hvilken 
vending hun følte livet hadde tatt. Dette var i 
slutten av august 2009. 22. oktober hadde hun 
sin første time hos psykolog,

– Jeg var veldig dårlig til å ta vare på meg 
selv, men heldigvis har jeg alltid vært flink til 
å ta affære.

Hun valgte å ikke benytte seg av SiTs psyko-
sosiale helsetjeneste.

– Jeg innså hvor langt nede jeg var. SiTs 
samtaletilbud gjelder kun et kortere tidsrom. 
Jeg følte jeg at jeg trengte mer hjelp enn som så. 
Dessuten hadde jeg ikke lyst til å risikere å møte 
på gamle klassekamerater i korridorene eller på 
venterommet.

Fra oktober 2009 til mai 2010 gikk Sunniva til 
psykolog en dag i uka. Etter en tid uten nevne-
verdig bedring startet hun med medikamentell 
behandling.

– Det å begynne med antidepressiva reddet 
meg. Jeg klarte endelig å se hvordan det virkelig 
stod til med meg. Medisinene tar både toppene 

 Jeg er bitter for at depresjonen 
stjal livsgleden fra meg et helt 

år.
Sunniva Strømsvåg, student

stort proBlem: I løpet av 2010 tok hele 669 studenter kontakt med SiTs psykososiale helsetjeneste. – si nei: Psykolog Arild rugset mener at en krevende studiesituasjon kan føre til depresjon. Han understreker viktigheten av å sette grenser for seg selv.

I november 2010 hadde vi det 
høyeste antallet henvendelser  

i tjenestens historie.
Arild Rugset, psykolog og leder for SiTs 

psykososiale helsetjeneste

– Studiet i seg selv trenger ikke være utmat-
tende. Mange forhold kan spille inn, og det dreier 
seg ofte mest om studentens helhetlige situasjon. 
Man skal gjøre det bra på skolen, og det er gjerne 
et hav av andre aktiviteter man ønsker å delta på. 
Det er ikke alltid lett å velge, og for mange kan 
det bli vanskelig å si nei, sier Rugset.

For å best mulig håndtere en travel studie-
hverdag anbefaler Rugset grensesetting.

– Det er viktig å kunne si nei og sette grenser. 
Man må passe på å regulere hvor mye man er 
med på, og ikke ta på seg mer enn man kan klare.

toK aFFÆre. Sunniva opplevde en konstant 
skyldfølelse over ikke å være glad. Hun ville heller 
ikke fortelle noe om problemene til vennene sine.

– Jeg var redd for at de ikke ville like meg 
lenger hvis jeg fortalte at jeg ikke hadde det bra. 
Jeg tenkte de ville synes at bekymringene mine 
var grunnløse. Likevel skjønte jeg at noe måtte 
gjøres da jeg begynte å stå opp tidlig for å gråte 
ferdig før jeg gikk på skolen, forteller hun alvorlig.

og bunnene, men selv om de flatet ut følelses-
repertoaret mitt noe, klarte jeg å ta til meg det 
psykologen fortalte, og begynne å se fremover.

I rIsIKosoNeN. Psykiater Fløvig mener 
man er spesielt utsatt for å utvikle psykiske lidelser 
i studietiden.

– Det er i ungdommen eller ung voksen alder 
de fleste som får psykiske lidelser merker de første 
symptomene. For de fleste er det en kombina-
sjon av sårbarhet og påkjenninger som utløser 
sykdommen. Likevel kan man aldri vite på 
forhånd hvor mye eller lite stress som skal til før 
man blir syk, sier han.

Han tror store omveltninger i livssituasjon og 
mangel på rutiner er det som i størst grad dispo-
nerer for psykisk sykdom hos studenter som 
gruppe.

– Det ene er utfordringene ved å flytte hjem-
mefra. Man kommer til nye omgivelser og skal 
å skaffe seg nye venner og etablere seg i byen. I 
tillegg kommer frykten for det å bli vurdert, både 

få det til, men ikke alle passer inn i en A4-form, 
sier hun.

I høst fullførte Sunniva bachelorgraden sin, 
og nå håper hun å ta en master. Hun ser lyst på 
fremtiden, men innrømmer at hun bruker mye 
tid og krefter på å tenkte over hvilke priorite-
ringer hun skal gjøre i hverdagslivet.

– Jeg har lært meg viktigheten av si nei. Det 
er så altfor lett å glemme seg selv i alt man skal 
få gjort. For meg var det vesentlig å innse at det 
jeg trodde var rimelig for andre å forvente av 
meg, var helt ute av proposjoner. Jeg ville aldri 
ha krevd av andre det jeg krevde av meg selv.

Sunniva innrømmer at depresjonen forandret 
henne. Av og til tar hun seg i å gruble unødig 
over temaer som døden, framtiden, sykdom og 
mye annet hun ikke har kontroll over. Likevel 
synes hun at hun har det bra i dag.

– Det skjer noe fint nesten hver dag. Jeg 
har en fantastisk kjæreste, herlige venner og 
tar en utdanning jeg liker. Hva mer kan man 
be om? UD
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eg tror nok man blir morsommere av å ha 
skjegg, men det er ofte det ikke passer seg. 
Som for eksempel hvis jeg skal spille en kvin-
nerolle i en storfilm, eller liten gutt.

Det utstoppede rådyret over bardisken på Selskapssiden 
stirrer dødt ut i rommet. «Bare» Egil Hegerberg sitter tilba-
kelent i en svart skinnsofa med armene plassert bak hodet, 
og titter fornøyd ut gjennom et par brune briller. Det ser i 
grunn veldig fint ut bare å kunne være Egil. 

– Humoren min er en blanding av genetikk og miljø, men 
jeg har ikke noen idé om fordelingsforholdet, forklarer han.

Han forteller om en oppvekst i det som, ifølge ham selv, 
er det beste stedet det går an å bo: drabantbyen Bøler i Oslo. 

– På et tidspunkt i barndommen drømte jeg om å bli 
oppfinner, sier Egil. 

Han drar på ordene, og undrer seg om han også hadde 
en periode i femårsalderen hvor han 
ønsket å bli artist. 

– Etter hvert tenkte jeg at jeg bare 
skulle jobbe med et eller annet, og så 
ble jeg plutselig artist likevel. 

Egil trommer seg på låret med en 
blå markeringstusj. Hadde han den 
med seg?

daNset For lIte. Speideren var en viktig del av 
oppveksten hans. I sangen «Speider’n» oppfordrer Egil unge 
til ikke å stå på hjørnet og kaste stein, men heller bli med i 
nettopp speideren. Egils tanker glir over i nostalgi, og han 
angrer på at han ikke danset mer.

– Jeg har drevet veldig lite med dans. Jeg gikk på danse-
skole da jeg var omtrent seks år, men jeg tror ikke det lå 
så veldig for meg. 

Kan det være at dansepartnerne ikke sto i kø? Ble det 
for det meste «bare Egil»? Uansett skulle han ønske at han 
var en bedre danser i dag. 

– Jeg skulle ønske at et av disse tv-programmene som 
lærer kjendiser å danse hjalp meg litt, altså, men de 

spør meg ikke. Det er en av ulempene ved å ha hemmelig 
telefonnummer.

Uansett hva han sier, beholder Egil det seriøse ansikts-
uttrykket sitt.

Fort gjort. Egil er mest kjent som visesanger og 
musiker i enmannsbandet Bare Egil Band. I studietiden 
prioriterte han musikken framfor studier.

– Jeg endte opp som visesanger, fordi... Det bare ble sånn, 
konstaterer Egil.

Han begynte å ha konserter på studentfester. 
– Det var bookingfolk på festene som ønsket å høre mer, 

og så ballet det på seg. Etter hvert så jeg at jeg kunne tjene 
penger på dette.

Sangtekstene oppstår helt naturlig, men ikke nødvendigvis 
som følge av hardt arbeid. Sangen «Sko» brukte Egil for 
eksempel bare fem minutter på. 

– «Arne» er skrevet under en forelesning. Den ble til 
omtrent like fort som det tok å skrive ned ordene. Det kan av 
og til ta litt lengre tid å skrive sanger, men de beste tekstene 
er de som er skrevet rett ned, konkluderer han og klør seg 
i skjegget med markeringstusjen.

saNg oM taNg. Den svarte, grå- og oransjestripete 
collegegenseren Egil er ikledd føles «typisk han», og kanskje 
litt 90-talls. Mannen nærmer seg imidlertid 41 år, og selv om 
han har blitt omtrent 20 år eldre siden han skrev «Arne» er 
han fortsatt produktiv.

– For tiden får jeg inspirasjon til låter fra et dataprogram 
som forteller meg hva jeg skal skrive.

Han turnerer for tiden rundt med Duplexfestivalen, 
såkalte massemønstringer av plateselskapet Duplex Records’ 
artister. Dette er anledningen dagens besøk på Samfundet. 
Om noen timer står han på scenen som en del av gruppene 
Hurra Torpedo, Gartnerlosjen, Black Debbath, og ikke minst 
bandet han utgjør helt alene, Bare Egil Band. Han forteller 
at han skriver en ny låt i forkant av hver Bare Egil-konsert. 
Dataprogrammet plukker ut hvilket tema han skal skrive om.

Humrer  
i skjegget

TEKST: oDA oPDAL zAcHrISEN   FoTo: cHrISTINA UNDrUM ANDErSEN

Egil Hegerberg var usikker på om han skulle trekke seg
 fra Spellemannsprisen, men ettersom han hadde skrevet 

en veldig fin pressemelding, var det bare å gjøre det. 

Humoren min er en blanding av 
genetikk og miljø, men jeg har ikke 
noen idé om fordelingsforholdet.

– J
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– Til i dag fikk jeg i oppgave å skrive en sang 
om et verktøy. Så jeg har laget en sang som 
heter «Trondheims-tanga». Nå om dagen lager 
jeg nesten utelukkende sånne låter.

rIr MedgaNgsBØlgeN. Har du sansen 
for Egil Hegerberg bør du unne bloggen hans 
et besøk, med forbehold om at du kan bli rekla-
mepåvirket. I flere av blogginnleggene går det 
igjen egenprodusert reklame.

– Hvorfor begynte du å blogge?
– Njaa. Det var mye sminkeblogging i begyn-

nelsen. Da var det mest en videoblogg. Da hadde 
jeg en kar på praksisplass som blogga for meg, 
humrer Egil. 

Egil syntes det var stas å blogge. Nå skriver 
han også alle blogginnleggene selv.

– Kan man se på bloggen din som en reklameblogg?
– Ja, man kan absolutt se på det som en rekla-

meblogg. Jeg misbruker sosiale medier så mye 
jeg kan. Twitter, blogg og Facebook. Ikke ett 
innlegg oppstår uten at det ligger en markeds-
strategi bak.

 Mye tyder på at han har det samme synet 
på pressen. 

– Mm, brummer Egil samtykkende, og smiler 
fornøyd. 

Iblant kan man oppdage at han trekker på 
smilebåndet, for munnen er faktisk mulig å 
skimte inne i skjegget. All blesten media skapte 
rundt ham i forbindelse med Spellemannsprisen 
har definitivt gitt ham noe å glise av. 

Det at han trakk seg fra nominasjonen rett 
etter at Susanne Sundfør hadde gjort det samme 
den 20. januar, har av mange blitt oppfattet som 
en respons til Sundfør. Men faktisk hadde Egil 
annonsert på bloggen sin at han planla å trekke 
seg allerede to dager tidligere. 

– Jeg hadde jo tenkt på det å trekke meg, men 
jeg er ikke sikker på om jeg hadde giddet hvis 
ikke Sundfør allerede hadde gjort det. Da jeg 
fikk vite om det tenkte jeg at ja, da får jeg også 
gjøre det, forteller han.

Først annonserte han det bare på Twitter, men 
der ble det oppfattet som lite annet enn en vanlig 
kommentar. 

– Etter twittermeldingen begynte jeg å formu-
lere en pressemelding. Den ble veldig fin, så da 
var det bare å gjøre det. Det var ikke en veldig 
vanskelig avgjørelse å ta, egentlig. 

Motforestillingene angikk for det meste at det 
kunne oppfattes som litt for lettvint harselering 
med Susanne Sundfør.

– Men i og med at jeg var hundre prosent 
sikker på at jeg ikke ville få prisen, og dessuten 
ikke kunne delta på prisutdelingen, var det null 
problem. Det har blitt eksepsjonelt mye medi-
aomtale ut av dette. Akkurat det jeg ba om, 
smiler Egil. 

Han liker å prate om egne prosjekter, og 
benytter sjansen til å utnytte pressen på samme 
måte som han utnytter sosiale medier. 

– Akkurat nå skal jeg ri på denne bølgen av 
medgang, og spy ut skiver til folk blir møkk lei.

40 år

Gift og har to barn.

Musiker, humorist og blogger.

Tilknyttet bandene Gartnerlosjen, Bare 
Egil Band, Hurra Torpedo, Black Debbath 
og Thulsa Doom.

Egil Hegerberg

FAKTA OM:r

«Arne» ble til omtrent like 
fort som det tok å skrive 

ned ordene.

gaNsKe serIØs. – Hva er det morsomste 
du gjør? 

– Det er situasjonsbestemt. Jeg liker å gå på 
ski, skrive låter og holde konserter. Det kan være 
deilig med en svømmetur, og å spise synes jeg 
er gøy.

Så bestemmer tøysekoppen seg for å sjarmere. 
– Det kan være helt kult å bli intervjuet inni-

mellom også, sier Egil lurt. 
– Er du morsom kun for å være morsom eller bruker 

du humor som et virkemiddel?
– Jeg prøver å være mest mulig morsom 

bare for å være morsom, egentlig. Hvis man 
har et budskap kommer det ofte i veien for det 
morsomme. 

Jeg føler meg nødt til å stille et spørsmål som 
lenge har kvernet i hodet mitt.

– Er du noen gang seriøs?
– Ja, jeg er jo ganske seriøs nå. Det er mye som 

sikkert er viktig å ta opp, men det ligger ikke 
for meg å få det fram, sier Egil i en seriøs tone. 

Om han faktisk er seriøs er egentlig ikke godt 
å si.

– Hvem synes du er Norges morsomste?
Det virker helt klart som om Egil tar spørs-

målet seriøst. Han ser ut i rommet og tenker seg 
godt om, før han ser på meg gjennom de firkan-
tede brillene han senere kommer til å glemme 
på bordet.

– Jevnt over Atle Antonsen, kanskje.
Han angrer seg litt, og er sikker på at det er 

noen han har glemt.
– Lars Lønning (bandkollega i diverse band, 

journ. anm.) er også jævlig morsom. 

usMINKet posØr. Så skal Egil 
fotograferes.

– Hvordan tar jeg meg ut, da? Jeg har ikke 
sminket meg eller noe i dag, ler han og tar av 
seg brillene. 

Han lar seg ikke hemme av mangel på sminke, 
og poserer villig på både barstol og bardisk, 
med et fast grep om den mystiske blå marke-
ringstusjen. Når han så forlater rommet, føles 
det plutselig veldig tomt. Med unntak av brillene 
hans, som ligger igjen på bordet. UD
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med på, og formålet var både å vise støtte til 
Wikileaks og å vise styrke, forklarer Red Rebell.

Bakgrunnen for angrepet var blokkeringen 
av pengetransaksjoner til Wikileaks, og målene 
var selskapene som stod bak.

– Dette var et sivilt opprør mot multinasjonale 
selskaper, der vi tok ned hjemmesidene til blant 
annet Visa, Mastercard, Amazon og PayPal, som 
alle stoppet pengeoverføringer til Wikileaks. Vi 
ville demonstrere hva folk kan få til på nettet. 
Hvis mange nok banker på en dør, faller den 
tilslutt sammen, sier Red Rebell.

Det tok ikke lang tid før de anonyme inter-
nettopprørerne oppnådde målet sitt.

– I Operation Payback tok det bare seks-
sju minutter fra forumposten som annonserte 
angrepet ble publisert til nettsidene var nede, 
sier han stolt.

IKKe aNarKIster. Red Rebell beskriver 
Anonymous som et idealistisk og lederløst 
nettsamfunn.

– Vi er det perfekte samfunn! Vi har ingen 
ledere og alle er like. Enhver kan ta ordet, og 
folk støtter det de vil støtte, sier han.

Tanken om et samfunn uten lederskap kan 
virke fjern for mange, og gruppen er blitt anklaget 
for å fremme anarkistiske verdier. Dette er imid-
lertid noe den engasjerte «Anonen» avviser.

– Vi er ikke anarkister. Vi består av folk fra 
alle klasser og fra alle politiske plan, men mange 
av de involverte heller mot venstre. Solidaritet 
og liberalitet står høyt, sier Red Rebell.

Mangel på lederskap kan skape mange 
problemer i en gruppe, og kan føre til en uover-
siktlig og ukontrollert organisasjon. Likevel 
hevder Red Rebell at deres antatte svakhet er 
deres største styrke.

– Hva skal vi med ledere? Uten ledere finnes 
det ingen måte å hogge hodet av slagen. Man kan 
ikke stoppe én og stoppe oss. We are Legion, sier 
han og viser til slagordet.

FrIhetsForKjeMpere. Anonymous 
sin mest aktuelle kampsak og bakgrunnen for 
nesten alle aksjonene. Red Rebell hyller nettets 
muligheter og mener det er noe alle bør få ta 
del i.

– Vi kjemper for frihet på nett, og våre fiender 
er de som gjør noe for å begrense denne friheten, 
sier Red Rebell.

Forfatter, professor og tidligere leder av 
Personvernnemda Jon Bing holder seg gene-
relt skeptisk til anonymitet, og når det gjelder 
Anonymous sine aksjoner påpeker han at det 
alltid er to sider av en sak.

– Frihet for en person eller gruppe, betyr ofte 
at en annen blir krenket, sier han.

I Anonymous er det naturligvis stor støtte til 
Wikileaks, noe den norske internettaktivisten 
også stiller seg bak.

– Ola Nordmann er ikke redd for Wikileaks, 
men det er mannen med makta, som får sine 
mørke hemmeligheter avslørt, sier Red Rebell.

Bing sier seg enig i at nettet bør være åpent for 
alle, men når det gjelder Wikileaks ser han både 
positive og negative sider ved virksomheten.

– Jeg er positiv til åpenhet. Åpenheten er 
ikke gått langt nok ennå, men alle bør ikke få 
vite alt om alt, sier Bing.

NettKrIg. Det er mye spekulasjoner rundt 
en framtidig internettkrig, og noen hevder den 
første globale internettkrigen allerede er igang. 
Jon Bing mener nettet legger til rette for uante 
muligheter, på både godt og vondt.

– Tilgjengeligheten og mulighetene på inter-
nett har nådd et nytt nivå som vi ennå ikke vet 
konsekvensene av. Internettkriger pågår alle-
rede, og er en realitet, sier Bing.

Han tror en gruppe som Anonymous poten-
sielt kan utgjøre en stor trussel ovenfor både 
nasjoner og selskaper i en fremtidig nettkrig.

– Man kan for eksempel slå ut infrastukturen 
til et land via internett, noe som kan få fatale 
konsekvenser. Dette er en reell trussel og tas 
ikke alvorlig nok, sier Bing.

Red Rebell avviser ikke muligheten for at 
Anonymous vil være involvert i en fremtidig 
nettkrig.

– We are legion. Vi vil stå sammen. Og om 
dette utarter seg til en internettkrig, så vet vi 
jo hvem som vinner den, sier han med et smil 
om munnen. UD

eg har vært involvert i et halvt år, 
og har deltatt i nettaksjoner mot 
både multinasjonale selskaper og 
regjeringsmakter.

Det er «Red Rebell» (23) som snakker. Han 
er en norsk internettaktivist som har tatt turen 
fra Drammen for å møte Under Dusken, og står 
frem under sitt brukernavn for å være anonym. 
Med stort engasjement forteller han om den 
bemerkelsesverdige nettgruppen Anonymous og 
hans rolle i den. Anonymous havnet i desember 
i medias søkelys etter nettangrepene mot både 
internasjonale selskaper og regjeringer.

Opplevelsen av å miste en god venninne til 
scientologi-kirken, var det som førte Red Rebell 
til å involvere seg i Anonymous.

AnonNorway, som er en norsk gren av den 
internasjonale gruppen, har to kjernesaker, å 
«avdekke og gjøre oppmerksom på scientolo-
giorganisasjonens overgrep», og å jobbe for et 
fritt internett.

– Jeg oppsøkte dem på internett og invol-
verte meg etterhvert i AnonNorway, sier han.

lederlØst og aNoNyMt. 
Anonymous er en løst sammensatt, global gras-
rotbevegelse av aktivister. Det finnes ikke noe 
lederskap eller organisatorisk hierarki i gruppen. 
Deltakerne kjenner sjelden hverandres virkelige 
navn, og forenes kun av felles ideologi.

På tross av manglende struktur og leder-
skap har Anonymous gjennomført flere store 
nettangrep mot og nådd avisoverskriftene 
gjentatte ganger. Ettersom internettangrepene 
befinner seg i en gråsone i norsk lovgivning, tar 
AnonNorway offisielt avstand fra disse angre-
pene, men Red Rebell sier at mange nordmenn 
deltar.

«We are Anonymous. We are Legion. We do 
not forgive. We do not forget. Expect us». Deres 
slagord, som kan virke både truende og uforstå-
elig, blir hyppig brukt, og bidrar til å bygge opp 
under gruppens mystikk.

NettaKsjoNer. Anonymous er mest 
kjent for å stå bak såkalte DDoS-angrep, der 
en nettside overbelastes og blir midlertidig util-
gjengelig. Deres første store aksjon, Operation 
Payback, samlet tusenvis av likesinnede, og var 
ment som en hevnaksjon på vegne av Wikileaks.

– Dette var den første operasjonen jeg var 

Vi er det perfekte samfunn!
 «Red Rebell», internettaktivist

De anonyme  
nettkrigerne

Et internasjonalt nettsamfunn bestående av anonyme aktivister utfører organiserte angrep  
via verdensveven. Dette er krigføring for datalderen.

TEKST og FoTo: TrygVE NorUM LUNÅS  

– J

maskerte HeVnere: guy 
Fawkes-maskene er blitt vårt 
varemerke, og i kombinasjon 
med dress fungerer antrekket 
som en latterliggjøring av 
dagens maktstruktur, sier 
nettaktivisten «red rebell» 
(23).
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Å søke etter virus
TEKST: LINN BLUMENTHAL    ILLUSTrASJoN: HÅVArD KArLSEN

Min nye fastlege har kontor på skrivebordet mitt.

dag er jeg heldigvis gammel nok til å takle at jeg 
sannynligvis lever med hjernesvulst som følge av 
mobilbruk, skrumplever etter alkoholinntak og 
kronisk lungebetennelse.

NeI, hVIs du er så opptatt av helsen din, 
er det kanskje på tide å sette seg ned og vurdere 
de virkelige symptomene. Har du symptomer 
som ukontrollert sutring, smakløs klaging og 
konstant bekymring, er sjansene store for at du 
lider av en forferdelig sykdom kalt Hypochondria 
Oppmerksomhetssykus.

Sannheten er at du har 40 prosent sjanse for 
å få kreft, 15 prosent sjanse for å bli påkjørt, 67 
prosent sjanse for å dø av alderdom og 39 prosent 
sjanse for å dø av til nå ukjente, men dødelige 
sykdommer.

Jeg er lei for å være den som forteller deg 
dette, men du har 161 prosent sjanse for å dø.

bakteriesirkusene de kaller venterom, med Se og 
Hør-utgaver fra før jeg ble født, som generasjoner 
av syke har brukt til å snyte seg med og hva 
verre er. Han stikker meg ikke med nåler, stiller 
ikke ubehagelige spørsmål og ser ikke bare etter 
vanlige sykdommer som kan kureres med en 
litt for lang sykemelding og en antibiotikakur. 
I løpet av et sekund har han gitt meg diagnose, 
gjerne flere.

Med tiden har forholdet mitt til dr. Google blitt 
så godt at jeg har introdusert ham for venner, og 
også der har han hjulpet. En dag lot jeg ham ta en 
titt på en kamerat, og vi var begge ganske sjokkerte 
da alle symptomer tydet på at han var gravid.

Samtidig er det nok godt at jeg ikke har kjent 
til dr. Google alt for lenge. Jeg kan bare forestille 
meg hvordan jeg som 14-åring hadde reagert på 
dr. Googles diagnose av de røde prikkene som 
stadig poppet opp i fjeset mitt på den tiden. I 

Han er en usedvanlig populær lege. Legen 
som tenker utenfor boksen når det 
gjelder diagnostisering, og som aldri 

ber deg om å kle av deg på overkroppen selv om 
det er beina du har vondt i. De siste årene har han 
fått millioner av nye pasienter, og du kjenner nok 
mange av dem selv. Gjemt bak facebook-statuser 
som «syk», «fortsatt syk» og «har influensa for 3. 
gang denne uken», er de vanskelig å ta feil av. 
Jeg husker i gode, gamle dager, rundt starten 
av 2000-tallet, da rennende neser og nysing var 
symptomer på forkjølelse, ikke influensa eller 
nesekreft. Da dundringen i hodet søndag morgen 
ikke var tegn på hjernesvulst, men en følge av 
kvelden før.

I lØpet aV de sIste ÅreNe har også 
jeg latt meg forføre av en ny drømmedoktor, 
nemlig godeste dr. Google. Nå slipper jeg 

Bildetekst: Bildetekst lorem ipsum dolor sit amet.
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50Dupliserte rytmer
Vår anmelder trekker tidvis paralleller mellom Hurra Torpedo 
og Safri Duo 

Musikk på egne premisser
 Kompromissløse musikere preger musikklandskapet i Trondheim

Individuelle lyttere
Thomas Seltzer har problemer med å snakke om egne meninger 

Provokative bekreftelser
Provoserende kunst bekrefter mer enn det forandrer

Kultur



www.underdusken.no
3938 KulTur/KulTurKOMMENTAr

Trondheim er friskmeldt
Selv Adresseavisens egen musikkjournalist Ole Jacob 
Hoel har gått tilbake på sine uttalelser om at Trønder-
rocken er død.

– Trondheims musikkscene kan reise seg fra sykesen-
ga og friskmeldes, sier Hoel til Dagbladets nettavis. 

Uttalelsen kom i forbindelse med musikkonferansen 
Trondheim Calling, som ble avholdt siste helg i januar. 

«Folk lo da jeg stilte til casting.»
 Lene Nystrøm om å stille på audition til filmen Varg Veum.

367 000000
... kroner disponerte Norsk filminstitutt til 

filmproduksjon i Norge i 2010.

min AnbefAling

Presiden for ISFiT 2011
Jørgen Westrum Thorsen

Hva er ditt kulturelle bidrag til 
Trondheim?
– Fra 11. til 20. februar bringer vi 
i ISFiT 2011 verden til Trondheim. 
I de 10 dagene festivalen varer 
har man mulighet til å ta del i 
fantastisk mye bra. Under ISFiT 
2011 skjer det noe over hele 
byen. Vi presenterer i år et veldig 
sterkt festivalprogram med både 
kjente stjerner og uslepne dia-
manter. Vi har fått tak i Stand-up 
komikeren Aron Kader direkte fra 
Hollywood, gitt deltakere sjansen 
til å oppleve Susanne Sundførs 
magiske stemme i Nidarosdo-
men og det blir improvisasjonss-
how med Trond-Viggo Torgersen 
og Kristopher Schau. 

Hvordan kan Trondheim 
forbedres som kulturby?
– I Trondheim er det vanskelig 
å finne konsertlokaler som kan 
holde mer enn 1000 publikum-
mere. Det er derfor en utfordring 
å få de største bandene og 
artistene til byen. Utenom det 
syntes jeg byen vår har et godt 
utvalg av kulturtilbud som det 
særlig er de frivillige trondheims-
studentene som skaper.

Hvis du hadde en million kroner 
du kunne gitt til et kulturelt for-
mål, hva ville du brukt det til?
– Artillerifestival på festningen. 
Lett.

Anbefal tre kulturopplevelser i 
Trondheim. Sjanger velger du 
fritt. 
- Rockekonsert på Blæst, som 
har en intim scene og der det 
alltid er topp stemning

Søndagskino i Storsalen, 
kjente og ukjente filmer som 
alltid treffer blink dagen derpå.

Selvfølgelig må man oppleve 
Circus Spectacular, ISFiT 2011s 
temafest. Det blir sirkustema på 
hele huset og for første gang blir 
det sirkus i Storsalen med Circus 
Khaoom. Det blir en kveld man 
sent vil glemme.

Av: Hilde Ørbo

spiller på myten, og har oppnådd suksess gjennom 
sitt image. Det rufsete håret og den hvite kjortelen 
gjør ham lett gjenkjennelig som kunstner. nerdrum 
ser ut som en kunstner, og lager kunst som ser ut som 
kunst. enkelte av hans motiver er støtende, men han 
gjør dem publikumsvennlige gjennom en klassisistisk 
malestil. nerdrums kunstnerskap handler om å søke 
tilbake til det gamle og trygge. Han tilfører ikke kunst-
scenen noe nytt, men har forelsket seg i et gammelt 
håndverk og en gammel klisjé. Han er en personifi-
sering av kunstnermyten. 

Hvorfor er det så viktig å problematisere kunst-
nermyten? en av grunnene er fordi kunstnermyten 
ikke stemmer overens med virkeligheten. Det er få 

kunstnere som ser ut som nerdrum, og som lager den 
samme kunsten som nerdrum. nerdrum er en parodi 
på hva en kunstner er og gjør. Det er heller ikke slik 
at alle kunstnere er suicidale eller misbruker alkohol 
og narkotika. Det er et fåtall som ønsker å identifisere 
seg med kunstnermyten. Det er en klisjé, og baserer 
seg på det som har vært fremfor det som er. myter tar 
ikke bare livet av kunstnere, som Skylstad påpeker, 

men også progresjonen i kunsten. Klisjeer hindrer 
kunsten fra å utvikle seg fremover. 

Kunstnermyten er ødeleggende for dem som 
vil bli tatt på alvor. Den setter kunstnere i et dårlig 
lys, og skaper et uprofesjonelt bilde av kunstner-
yrket. Avisoverskrifter som «Drømmeakademiet» 
og «lever en vanskelig drøm» understreker dette. 
Utenforstående ser på det å være kunstner som det 
samme som å skulle leve en drøm. Kunstnermyten 
er derfor en tung byrde å bære for dem som tar sitt 
yrke på alvor. billedkunstnere er hardtarbeidende 
mennesker med lang utdannelse. De driver ikke med 
hobby på heltid.

Hva har Odd nerdrum med dette å gjøre? Han er 
en av de mest kjente kunstnerne i norge. Dersom man 
ber en tilfeldig person på gaten om å si navnet på en 
nålevende norsk kunstner er det stor sannsynlighet 
for at de sier Odd nerdrum. Han er gjenkjennelig, 
og har suksess fordi han ser ut som en kunstner med 
stor K. Kjendisstatusen gjør at han sitter med stor 
definisjonsmakt. Det samme gjør journalistene. 
De kan velge å avfeie kunstnere som en gjeng med 
rødvinsdrikkende amatører, eller anerkjenne dem 
som hardtarbeidende yrkesutøvere. Det er en del av 
deres makt. for kunstnernes vedkommende finnes det 
bare en løsning: De må ta livet av myten før myten 
tar livet av dem.

«Dersom kunstnere reduseres til klisjeer og myter 
tar dere livet av oss», erklærte kunstneren Kristian 
Skylstad ovenfor nasjonalgalleriets programleder i 
nRK. ifølge Skylstad er kunstnermyten en konstruert 
historie skapt av utenforstående. Han mener at det er 
journalistene som skaper mytene, ikke kunstnerne. 
«Vi skaper ikke myter. Det er bare noen av oss som 
havner utpå», mener han. 

Uttalelsen til Skylstad er knyttet til den dop-rela-
terte myten om kunstnere som lever et utsvevende liv 
på kanten av samfunnet. Det finnes mange eksem-
pler på kunstnere som har lidd tragiske skjebner på 
grunn av alkohol og dopmisbruk. Denne kunstner-
myten lever side om side med myten om eksentriske 
kunstnere som har mistet bakkekontakten. i begge 
tilfeller er det kunstneryrket som undergraves, enten 
det er bevisst eller ubevisst fra kunstnernes side. 

Odd Nerdrum er et eksempel på en norsk kunstner 
som har et bevisst forhold til sin egen identitet. Han 

Nerdrum er en parodi på
 hva en kunstner er og gjør.

K

(Illustrasjon:  Håvard Karlsen)

Kunstnermyten dreper kunsten

Kunstnere kjemper for å bli tatt seriøst. Det kan de takke Odd nerdrum 
og uvitende journalister for. 

Samfundet søker sjef 
Har du en liten leder i magen må du sette av onsdag 9. 
februar. Da er det klart for ledervalg på Studentersam-
fundet. Det er storsalen som velger den nye lederen, som 
igjen foreslår kandidater til resten av styret. lederkan-
didatene presenteres på Under Duskens forut for valget. 
Den nye lederen vil overta lederklubba 17.mai.

Kulturpuls – lest og hørt

Demokratiet veier tyngst
når man kjøper aviser i norge slipper man unna merver-
diavgift. 

– Vi skattlegger ikke det frie ord fordi det frie ord er 
hele grunnlaget for vårt demokrati, opplyser mediebed-
riftenes landsforening. 

landsforeningen begrunner denne ordningen med 
at demokratiet forutsetter at velgeren er informert og 
at hun/han selv har anledning til å komme til orde. På 
denne måten er avisene redskap for demokratiet. Press-
estøtten tilsvarer 1,2 milliarder skattekroner i året.

Humanistene sliter
Hele 27 prosent av humanistene utdannet i norge 
står uten relevant jobb et halvt år etter endt utdan-
ning. Dette gjør dem til den mest mistilpassede 
gruppen i norsk arbeidsliv. 

– Studentene kjenner seg ikke rustet til ar-
beidslivet når de er ferdig. De gruer seg veldig og 
vil helst ikke tenke på hva som skjer etter studiene, 
sier leder iren legøy for Humanistisk arbeidsut-
valg (HAU) i Humanistisk studentorganisasjon til 
Studvest.

Hun mener at næringslivet bør komme mer på 
banen.

Svikter popsenter
– Jeg tror det drives en bevisst politikk for ikke å 
støtte senteret i Oslo, sier kulturbyråd Torger Øde-
gaard i Oslo til nrk. 

Han mener Regjeringen har begått løftebrudd 
ved å ikke bevilge penger til det planlagte popsen-
teret i Oslo. 

Ødegaard begrunner kritikken med tidligere 
statsråd giskes løfter om å finansiere opplevels-
essenteret. 

Står utenfor 
Sakprosaforfattere raser mot Den norske forfatterforening 
(Dnf) for ikke å slippe inn annet enn skjønnlitterære 
forfattere. Sakprosaforfatter morten Strøksnes uttaler til 
Aftenposten at han mener dette er urettferdig ettersom de 
skjønnlitterære forfattere får mer offentlig støtte. 

Karianne Ommundsen
Kulturjournalist

KOmmenTAR

Vinger blir i Vinduet
Sittende redaktør Audun Vinger i gyldendals litteratur-
magasin, Vinduet, har takket ja til tre nye år i stillingen.

– Det er første gang i Vinduets historie at vi forlenger 
en redaktørperiode. Det sier en del om hvor dyktig vi 
mener Vinger har vært, sier forlagsredaktør einar iben-
holt i gyldendal.

ibenholt mener Audun Vinger har bragt magasinet 
opp i toppsjiktet blant nordiske tidsskrifter. 

ISFiT lanserer
iSfiT lanserte 25. januar sitt kulturprogram for 
årets arrangement. festivalen disker blant annet 
opp med greins norske favoritter Kråkesølv, 
kjønnsmotstanderen Susanne Sundfør, forfatteren 
av morgen i Jenin, Susan Abulhawa, helsebesva-
relser av Trond Viggo Torgersen og Kristoffer 
Schau, akkrobatiske triks med Circus Khaoom. 
festivalen varer fra 11. til 20. februar. 
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 Av 19 millioner som er holdt av til 
Kulturrådets plateinnkjøp, trekkes 25 
prosent i merverdiavgift. i år mister 
platebransjen ytterligere tre av disse 
millionene til nasjonalbibliotekets 
prosjekt for å digitalisere distribusjonen 
av plater.

Daglig leder erling Andersen i 
organisasjonen for uavhengige platesel-
skaper, fono, er opprørt over kuttene til 
digitaliseringsprosjektet.

– med kuttene i ordningen er det 
kulturpolitisk meningsløst at dette får 
fortsette, sier han.

Prosjektet vil føre til at de offentlige 
bevilgningene til platebransjen synker 
med over 20 prosent.

D e n 
trønderske plate-
p r o d u s e n t e n 
Jens Petter Wiig 
poengterer at 
p la t ebra ns jen 
står svakere enn 
noen gang, og at 
offentlig støtte er 
langt viktigere i dag enn tidligere.

– Vi er veldig skuffet over utvik-
lingen, og vi hadde forventet at støtten 
ville øke de siste årene, sier Wiig.

Wiig driver plateselskapet Kong Tiki 
Records og drev tidligere det trond-
heimsbaserte studioet Progress Records.

Forstår skuffelsen
Andersen i Tono mener bransjen ikke 
reagerer på digitaliseringsprosjektet, 
men er opprørt over måten de har valgt 
å finansiere det på.

– Av de millionene som er til gode til 
innkjøp av plater har regjeringen bestemt 
at tre av skal gis til nasjonalbiblioteket. 
Da sitter bare vi igjen med bare 11 milli-
oner kroner, sier han.

Rådgiver Trond bjørknes sitter i 
kulturrådet og jobber med innkjøps-
ordningen for musikk.

– Jeg kan forstå at de er skuffet 
over å ha mistet tre millioner på dette. 

Misfornøyd Med Kutt: Den trønderske plateprodusenten Jens Petter Wiig er skuffet over behandlingen bransjen har fått av Kulturrådet

TeKST:  Lars Fredrik Lund Godbolt 
 lgodbolt@underdusken.no
FOTO:  Eirik Indergaard

mUSiKK

Ann-Helen Kjøde
Kulturjournalist

Eg har eigentleg ikkje så mykje 
til overs for sutrekoppar, 
spesielt sutrekoppar som 
angrip andre for å fremje sin 
eigen bedritne situasjon. «Viss 
Per får nye sko, skal eg òg ha 
nye sko». «Viss bokbransjen 
får 112 millionar kroner, skal 
eg óg ha 112 millionar». Vi må 
alle innsjå det ein eller annan 
gong: livet er urettferdig.

Likevel vert eg irritert på 
platebransjen sine vegne. 
Problemet her er sjølvsagt 
ikkje at bokbransjen får 112 
millionar kroner. Problemet er 
at platebransjen får stusslege 
19 millionar, som igjen gjer at 
sannsynet for å bli kjøpt inn 
som norsk musikar er på linje 
med sannsynet for å finne den 
berømte nåla i høystakken. På 
motsatt side finn vi forfattar-
Noreg der høystakken er så 
full av nåler at det skal godt 
gjerast å ikkje treffe på ei. 

Kven som får pengar og 
kor mykje pengar dei får, vert 
avgjort av Norsk Kulturråd. 
Deira oppgåve er å forvalte 
Norsk Kulturfond og andre 
statlege støtteordningar 
på kulturområdet. Alle kan 
ikkje få ein like stor del av 
potten, men mottakarane bør 
operere under like forhold. 
At ein femtedel av midla til 
platebransjen forsvinn i meir-
verdiavgift, medan andre sit att 
med heile kaka sjølve, kan ein 
ikkje karakterisere som noko 
anna enn urettferdig.

Kvifor er det slik? Kanskje 
har Erling Andersen i Fono eit 
poeng når han seier at bøker 
har høgare status i Noreg som 
kulturformidlarar. Litteratur 
vert rekna som det stovereine, 
det høgintellektuelle.                                                       
Som barn vert vi lært opp til 
at livet skal vere rettferdig. 
I barnehagen deler ungane 
broderleg på syklane, og 
dersom Truls har lese lenge i 
same boka, må Lotte få ta over 
slik at ho òg får lese den. Er 
det til dømes rett å kjøpe inn 
bøkene til Anne B. Ragde og Jo 
Nesbø, men droppe utgivin-
gane til Susanne Sundfør og 
Navigators? Barnehageungane 
ville rista på hovudet.

Plateutgivingane har ein 
viktig funksjon som kulturber-
arar, og denne må staten og 
Norsk Kulturråd ta på alvor.

KOmmenTARHakk i platebransjen
Platebransjen hadde håpet at pengene 
ikke skulle bli tatt fra innkjøpsordningen 
for plater, men vi får gjøre det beste ut 
av det, sier bjørknes 

Ti ganger mer verdt 
Daglig leder erling Andersen i fono 
forteller at de lenge har kjempet for å 
få de millionene de har fått tildelt i dag. 

– for tolv år siden fikk vi tildelt 
fem millioner, så vi har gått fremover. 
Det har vært en lang og hard kamp. 
Platebransjen har ikke klart å stå samlet 
om dette.

Andersen forteller at det først er de 
siste årene at man har fått foreningen for 
plateselskaper, ifPi, med på laget for å 
kjempe om en større innkjøpsordning. 
Han sammenligner med innkjøpsord-
ningen for bøker.

– innkjøpet av bøker er ti ganger mer 
verdt enn innkjøpet av plater.

Kulturrådets innkjøp av bøker er på 
112 millioner kroner, kontra platebran-
sjens 11 millioner.

Plateprodusent Wiik trekker frem sine 
egne erfaringer fra innkjøpsordningen.

– i bokbransjen er det skandale om 
man ikke blir kjøpt inn. i musikkbran-
sjen er det hæla i taket om vi blir valgt ut.

Moms ødelegger
Rådgiver bjørknes i kulturrådet forteller 
at man ikke kan se på tallene hver for 
seg, og mener de må sammenlignes med 

bransjens størrelse. 
– Våre siste tall 

på dette er fra 2007. 
De viser at pengene 
som ble brukt på 
innkjøpsordningen 
på musikk er 1,8 
prosent av plate-
bransjens totale 

omsetning, mens innkjøpsordningen 
for bøker står for 2 prosent av bokbran-
sjens omsetning. 

bjørknes tør ikke spekulere for mye 
i hvordan prosenten ville sett ut for fjor-
året, men indikerer at han ikke tror den 
har gått ned. Han mener platebransjen 
får like god støtte som bokbransjen.

– Om vi sammenligner verdien, 
brukt kontra markedets størrelse, så ser 
vi at ordningene egentlig er omtrent rett-
ferdig delt. 

erling Andersen i fono reagerer på 
Kulturrådets fremstilling.

– Vi må huske på at det er 
merverdiavgift på plater, og ikke på 
bøker. man må trekke 25 prosent av 
disse millionene vi er tildelt, i tillegg 
kommer administrasjonen som for 
fjoråret var på halvannen million. Det 
reelle tallet er ikke 19 millioner kroner, 
men 14 millioner kroner, konstaterer 
Andersen. UD

Rett til å vere 
forbanna

med kuttene i Kulturrådets 
innkjøpsordning mister 
platebransjen over en 
femtedel av bevilgningen. 
- Kulturpolitisk menings-
løst, sier daglig leder erling 
Andersen i fono.

Kulturrådet forvalter norsk kulturfond.

Kulturrådet har en omfattende innkjøpsordning for å støtte bok- og 
platebransjen.

For 2011 er det vedtatt at 112 millioner kroner skal brukes på bøker og 19 
millioner kroner på plater.

Av disse 19 millionene skal 3 millioner brukes på å finne en digital 
distribusjonsløsning for bibliotekene.

FONO er en organisasjon for uavhengige plateselskaper.

FONO mener dagens ordning gir alt for lite til platebransjen.

Det er ikke merverdiavgift på bøker i Norge, men det er det på plater.

DeTTe eR SAKen:K Verdibasert forskjellsbehandling

– Denne forskjellsbehandlingen 
grunner ut i at bøker har høyere status 
i norge som kulturformidler, sier han.

Selv mener Andersen at hans 
medlemmer også leverer store kultu-
relle bidrag.

– Vi skaper innspillinger som har 
stor verdi for kulturnasjonen norge. 

Platebransjen er en viktig kulturbærer 
i mange sammenhenger – det er skuf-
fende at vi får så lite, sier han.

Plateprodusent Jens Petter Wiig 
forklarer hvordan situasjonen har 
bedret seg de siste årene.

– Progress Records kunne gi ut 50 
plater og da ble kanskje én av disse 

I musikkbransjen er det 
hæla i taket om vi blir 

valgt ut.
Plateprodusent Jens Petter Wiig

innkjøpt av Kulturrådet. i dag er det 
bedre, men det mangler fortsatt mye. 

Wiig støttes blant annet av 
plateprodusent Stein Vanebo i trond-
heimsbaserte mbO. Han beskriver 
innkjøpsordningen som ulogisk.

– like ulogisk som at det ikke er 
moms på bøker, men moms på plater. 
Hvis man mener musikk er viktig, 
spesielt norsk musikk, så er det ulogisk. 
De som sitter og bestemmer ser ikke 
det viktige med norsk musikk. UD

Daglig leder erling Andersen i fono mener Kulturrådet 
behandler platebransjen og bokbransjen ulikt.
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dampende nytt prosjekt
Kunst- og arkitekt-
sturstudenter ved nTnU 
skal i april på befaring 
hos museet Tate modern i 
london. Slik blir det nytt 
liv i gammel dampstasjon. 

Dette semesteret skal studenter ved 
nTnU samarbeide med Storbritannias 
nasjonale museum for moderne kunst, 
Tate modern, for å skaffe inspirasjon 
til et prosjekt i Trondheim. 

– Det vil utforske møtepunktet 
mellom kunst og publikum, med 
Tate modern i hovedfokus. for å gjøre 
dette kom vi fram til at vi trengte en 
forsøksmodell i Trondheim, som 
kunne være en analogi til museet i 
london. Da valgte vi Dampsentralen i 
ilsvika, sier professor Alex booker ved 
institutt for billedkunst, form og farge.

Dampsentralen i ilsvika ble bygd 
i 1915 og har stått tom i over 20 år. 

– Det er som om stedet har blitt 
usynlig i folks bevissthet siden driften 
stoppet der, sier stipendiat Ruth Woods 
ved instituttet for billedkunst, form og 
farge.

Hun er ansvarlig for prosjektet 
sammen med booker og postdoktor 
gro lauvland, og de skal sammen 
med studentene bidra til å utforme 
bygningens fremtid.

Ny damp for Dampsentralen
 – Dampsentralen i ilsvika har mye 
uforløst potensial, en kunsthall her 
vil bidra til en spredning av byens 

kunstinstitusjoner, og dermed gjøre 
Trondheim litt mer spennende, sier 
arkitektstudent Anders Sellevold 
Aaseth.

booker mener Dampsentralen deler 
mange likheter med Tate moderns 
lokale, som var en gammel turbinhall 
før museet overtok.

Prosjektet tar utgangspunkt i de 20 
kunst- og arkitekturstudentene som 
dette semesteret tar kurset Visuell 
kommunikasjon/Tate modern. 

– Tate modern skal i april ha en 
serie foredrag om topologibegrepet, 
som sponses av nTnU, sier professor 
booker. 

De var sammen med studentene 
på befaring i Dampsentralen med 
Trondheim energiverk, som eier 
lokalene, og ble veldig begeistret for 
bygningen.

TeKST:  Hanne Grydeland  
 hannegry@underdusken.no
FOTO:  Johannes Selvaag
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KunstHall?: Ansvarlig on site, Kine Angelo, og arkitekturstudent Rati easwaran utforsker Dampsentralen.

ifølge Woods er kommunen er også 
interessert i det gamle industribygget.

Vil pushe for annet enn bolig
– Det er ikke vår jobb å drive med 

politikk, men det hadde vært veldig bra 
om vi med prosjektet kunne bidratt til å 
pushe bygningen til et annet formål enn 
butikker og boliger. Det beste hadde 
vært om Dampsentralen ble brukt til 
et kulturelt formål, sier booker.

Woods mener debatten om kunsthall 
i Trondheim går i bølger, og at nTnU-
kurset er med på å dra den litt opp igjen. 

formålet med kurset er ikke å 
forandre Dampsentralen, men å komme 
opp med ideer og tanker om hva det for 
eksempel kunne vært der. Kunsthall har 
blitt foreslått. 

– Vi jobber med å forstå hvilke 
kvaliteter som finnes i dag, om man for 

eksempel kan bruke Dampsentralen til 
kunsthall, sier arkitektstudent Amund 
Wangen på befaring i Damphallen.

Samarbeidet med Tate modern 
mener han kan hjelpe med å se 
damphallen i en kontekst.

– Tate har satt sitt preg på london. 
Å forstå museet Tate og bygningen det 
ligger i kan bidra til å bygge forståelse 
for hvordan Dampsentralen kan sette 
sitt preg på Trondheim.

Munner ut i utstilling 
Resultatene fra kurset og samarbeidet 
med Tate vil stilles ut som konkrete 
formstudier eller kunst- og 
arkitekturprosjekter i mai.

– Vi vet ikke helt hva vi vil få, fordi det 
både er kunst- og arkitekturstudenter 
som jobber med dette,  sier gro 
lauvland. UD

lyder på egne premisser
Trondheim syder av musikalske talenter, men 

holdningene fra pønken henger igjen. bandene vil gjøre 
det meste selv. The Avalanche er ett av dem. 

TeKST:  lARS FReDRIK luND gODbOlT Og HeleNe MelSeTH FlAAeN FOTO: eIRIK INDeRgAARD 



44 KulTur
www.underdusken.no

45K
44 45

Vi er hundre prosent 
genuine. Det å levere et 
godt produkt betyr mye 
mer for oss enn omtale 

av det vi gjør

Anja Lauvdal i The Avalanche

– framdriften til band i Trondheim er 
jævlig dårlig i forhold til band fra an-
dre steder i landet. Trønderband må 
løfte på sløret og sette seg klare mål.

Plateprodusent Jens-Petter Wiig er 
med i en paneldebatt som tar for seg 
det sentrale rundt Trondheim Call-
ing – hvordan man skal dyrke og eks-
portere artister fra Trøndelag. i en sal 
dominert av tomme og røde seter, sitter 
Karl gøsta Klaseie alene på fjerde rad 
og noterer.

– Jeg trodde dette var hovedattraks-
jonen i dag, hvisker Karl idet han ser ut 
over den knapt halvfulle salen. 

Skitne Converse stikker ut av en 
trang dongeribukse. bena i kryss. Den 
rutete skjorta er halvåpen og henger 
på den slanke kroppen hans. Han drar 
hånda gjennom jugend-sveisen mens 
han følger foredraget. Karl er 21 år, fra 
eidsvoll og studerer musikkteknologi 
ved nTnU. Om noen år kjenner du 
kanskje igjen fjeset hans – så fremt 
bandet han er gitarist, produsent og 
låtskriver for, The Avalanche, velger 
de riktige veiene. for det er mange 
veier å velge mellom og ikke alle fører 
deg til Rom, eller i dette tilfellet – det 
store publikum. Karl er her for å lære 
hvilke veier som finnes og hvilke det 
er lurt å følge. De 
tre andre band-
medlemmene er 
på Samfundet 
og forbereder en 
konsert med et 
annet band de er 
med i. branding 
og bransjesnakk 
er uansett ikke 
deres førsteprior-
itet.

ekspress suksess 
– etter at vi ble kåret til Ukas Urørt på 
P3 har vi fått mye positiv respons og 
vi måtte raskt finne vår plass i musik-
klandskapet, sier Anja lauvdal, som 
trakterer tangentene. 

bandet har kapret et bord i mylder-
et av musikkengasjerte mennesker som 
oppholder seg på brukbar og byscenen 
denne helgen. et raskt overblikk bek-
refter at Trondheims kreative sjeler er 
samlet, om enn med ulike mål for øyet. 

– Vi ble litt tatt på senga, da vi i lø-
pet av én dag måtte definere hvem vi 
var, sier Karl.

en engasjert produsent og like musi-
kalske preferanser var det som førte 

de fire bandmedlemmene sammen i 
The Avalanche. Tre av medlemmene, 
Heiða Karine Jóhannesdóttir mobeck, 
Hans Hulbækmo og Anja spiller i til-
legg i trondheimsbandet Your Head-
lights Are On. De møtte Karl i studioet 
hans, greener Productions, da de 
spilte inn sin debutplate som slippes i 
mars. Karl hadde laget noen låter som 
han presenterte for dem. låtene fenget, 
og i oktober stod de igjen i studio sam-
men, denne gang som The Avalanche. 

– Vi henter mye inspirasjon fra 
shoegaze-band som my bloody Valen-
tine og Sonic Youth, men vi definerer 
ikke nødvendigvis oss selv som et shoe-
gaze-band.

De er usikre på hvilken sjanger 
som beskriver dem best, men mener 
«støypop» er den mest dekkende beteg-
nelsen.

Forventninger
The Avalanche har ingen bevisst 
strategi eller målsetting. når vi spør 
Anja om hvordan de planlegger frem-
tiden til bandet, lener hun seg tilbake 
i stolen og legger armene i kors. Hun 
gir tydelig uttrykk for at dette bran-
sjesnakket er noe hun ikke er interes-
sert i. 

– Vi er hundre 
prosent genu-
ine. Det å levere 
et godt produkt 
betyr mye mer 
for oss enn om-
tale av det vi gjør. 
mange band går i 
fella med å få mye 
promotering før 
de er helt klare.

Samtalen drei-
er inn på musik-

ken, og stemningen som for et øyeblikk 
siden var noe avvisende, har med ett 
tatt seg opp. 

Kontrastene til budskapet i Trond-
heim Calling tydeliggjøres. i to dager 
har vi hørt på managere, bookere, pro-
dusenter og promo-folk om hvordan 
trønderband må ta tak for å bli salg-
bare. Artistene vil derimot ikke selges 
– de vil helst utvide sin musikalske hor-
isont. Heida er et eksempel på dette, 
som til vanlig spiller tuba, men har de-
butert som bassist med The Avalanche. 

– Hun er veldig musikalsk, så det 
gikk raskt for henne å lære seg et nytt 
instrument, sier Anja, og vi aner en 
liten stolthet i stemmen hennes.

bandet forteller at det går veldig 
mye tid til musikk, men at ikke all 
tiden kan brukes på The Avalanche. 
Trommisen Hans spiller for eksempel 
i fjorten band. 

– fremtidsplanene våre nå er bare å 
øve mye for å levere til forventningene. 
Jeg synes det er sinnsykt koselig at folk 
liker det vi gjør, og da er det kjipt om 
bandet bare blir en hype, legger Anja 
til.

lysten til å spille på Trondheim 
Calling var utløsende faktor for at 
bandet gikk i studio og laget demoene. 
muligheten til å opptre på en så proff 
arena som Trondheim Calling er veld-
ig viktig for dem. gode scener med fin 
lyd og bra publikum. De gleder seg til å 
jobbe med The Avalanche, utvikle det 
til å bli et godt uttrykk. 

Oppmerksomheten de har fått 
rundt bandet betegner de som å ha fått 
en badehette tredd over hodet. Hans 
føler at de ikke er klare for å presentere 
seg selv helt enda, og gjerne skulle hatt 
tid til å øve mer. 

– men vi må bare hoppe i det, sier 
Karl. 

begrensede muligheter
Karl løper fra den ene konserten til den 
andre, men gir litt slipp på sin vanlige 
«coolness» når han snakker om man-
glene i Trondheims musikkmiljø. Han 
høyner stemmen, det er tydelig at det 
er et tema han brenner for. 
– Problemet med Trondheim er at alle 
skal likestilles og ha like muligheter, 
når ikke alle har like visjoner og be-
hov. Støtten for småband er god, men 
hvis noen vil satse med bandet sitt så 
er det ikke noe tilgjengelig apparat. 
Han forteller at det er vanskelig å få 
øvingsrom om man skal øve mer enn 
to dager i uka. At det er mangel på 
opplæring og et støtteapparat rundt 
band som satser. Dette er noe som 
flere band i studioet hans også har et-
terspurt. 

– Det er veldig mye snakk om eks-
port, men om det skal eksporteres så 
må det jo være bra. Det kunne vært 
mange flere bra band i Trondheim om 
apparatet hadde vært der. 

med apparat mener Karl ikke bare 
øvingslokale, men også det å ha kanal-
er for å gjøre artister bevisste på at de 
må forberede seg til konserter.

– Å spille konsert er veldig forskjel-
lig fra å øve sammen. Apparatet må 
lære band hvor utrolig gjennomtenkt 

man må være i alt man gjør, fra kon-
serter til promotering.

Han føler mye av det han har et-
terspurt er tilgjengelig på Trondheim 
Calling, men sier trondheimsartistene 
må kjenne sin besøkelsestid.

– Jeg er så sykt skuffa over hvor 
dårlig oppmøte det har vært på foredra-
gene, det er enormt mye info her, mye å 
lære. Den kunnskapen jeg har savnet, 
den er her. 

Han synes Trondheim Calling leg-
ger godt til rette for at artister skal 
kunne utforske ukjent terreng.

– De må faktisk møte opp for å lære.

To kunstnersjeler
Det er en halvtime til snøskredet, The 
Avalanche, for første gang skal velte 
utover publikum, men trommisen 
Hans og bassisten Heida fremstår to-
talt uanfektet. Paret, som skal gifte 
seg til sommeren, utstråler en slående 
likhet. begge sitter fremoverlent og 
tegner på hver sin avis som ligger foran 
dem på et rotete bord backstage. Heida 
fikler med håret og prøver å feste det 
bak en spenne, mens hun tilsynela-
tende formulerer det hun skal si. 

– Vi jobber med kunsten: musikk. 
Den kommersielle delen, å tjene 
penger og sånn, er ikke noe vi bryr oss 
om. Vi har bare lyst til å utvikle oss 
som musikere, og synes derfor det er 
spennende å holde på med flere, vari-
erte prosjekter, sier hun og slutter å 
tegne på papiret et øyeblikk. 

Hans og Heida føler begge at ut-
viklingspotensialet er stort. Hans eks-
emplifiserer med at han ikke engang 
hadde hørt om sjangeren shoegaze før 
Karl introduserte dem for det. 

– Jeg hadde hørt om det, men det er 
vel fordi jeg er en del eldre enn deg, ler 
Heida ertende. 

Klokken er 22.55 og bandet skal stå 
på scenen om fem minutter.

– i Your Headlights Are On har vi 
blitt fortalt at vi burde pynte oss litt på 
scenen. Det var vi ikke så flinke til før, 
så det tok vi til oss fordi vi synes det 
er fint. Dette er første gang vi står på 
scenen med The Avalanche, så image 
er ikke noe vi har tenkt på. Jeg vet ikke 
helt hva jeg skal ha på meg engang, 
sider Heida. 

Hun slipper pennen ned på avisen, 
setter seg opp i stolen og ser overrasket 
på Hans. 

- Hvor er bassen? Hey! Jeg har ikke 
tatt den med! UD

debuterer: bandet spiller sin første konsert under Trondheim Calling.

På bruKbar: Heida (fra venstre), Hans, Karl og Anja i The Avalanche lettet: Heida kom gjennom konserten med bassen i god behold.

engasjert: I tillegg til å være artist, driver Karl eget studio og label
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Det er en åpenbart utmattet Seltzer som 
møter meg på Biblioteket på Samfundet. 
Han er synlig stresset, og ser ut som han 
kunne trengt noen timers søvn.

– Jeg har litt dårlig tid her nå, men vi 
kan ta et 10 minutters intervju.

Jeg setter meg ned i sofaen på biblio-
teket, Seltzer blir stående en stund og se i 
veggen før han vinner tilbake konsentra-
sjonen og setter seg.

Han forteller at han føler seg hjemme 
i Trondheim, og roser Samfundet for å ha 
gitt ham de beste 
blackoutopple-
velse han, i hvert 
fall nesten, kan 
huske.

– Jeg har jo 
vært her en del 
ganger, sier han, 
og ser ned mens 
han smiler for seg selv.

Sliten sinnamann
Trygdekontorets turboleder har holdt til på 
radio denne vinteren, men vender snart 
tilbake til tv-skjermen. 

– Det er både fordeler og ulemper ved 

Han er mannen som ingen kan målbinde, men selv Thomas 
Seltzer kan ha problemer med å snakke om personlige meninger.

TeKST:  INgRID ANNA TeIgeN FOTO: eIRIK INDeRgAARD 

tørr, ikke vittig

KontroVers Med Mening: Thomas Seltzer lar seg provosere av de som prøver å være kontroversielle   

Alder: 41 år

Yrke: Programleder, bassist, 
låtskriver og fritenker

Aktuell med: Trygdekontoret 
og uT-awards

Savn fra studietiden: Å bli tvunget 
til å lese

Thomas Seltzer

å være på radio. Jeg har iallfall merket at 
gjestene har lavere terskel for å lyge når 
de er på lufta. 

Uansett har han troen på at radioen vil 
overleve tv-en i det lange løp.

– Radio er framtidens medium. I 2012, 
etter sivilisasjonens sammenbrudd, vil 
radioen være vårt eneste kommunika-
sjonsverktøy. I hvert fall så lenge det 
fortsatt er igjen noen bilbatterier med litt 
strøm på.

Seltzer, som ellers kan være svært 
tidlig ute med å ha 
det morsomt på andres 
bekostning, virker litt 
mer restriktiv med å 
være det på sin egen. 
Hva som har skjedd 
med Happy-Tom er 
vanskelig å si, men 
han har nok sluttet å 

kalle seg selv «et rasshøl som bare liker 
å ha det moro.»

Seltzer har blitt kjent for sine krasse 
utspill mot den «snille» venstresida som 
han kaller en smeltedigel for høykultur og 
liksomsosialisme. 

– Det er bare å få et lite glass sprit i disse 

– Det er bare å få et 
lite glass sprit i disse 
menneskene før de 

viser hvor hyklerske de 
faktisk er.

menneskene før de viser hvor hyklerske 
de faktisk er. Egentlig vil de jo at fattigfolk 
skal være fattigfolk, og at gruvearbeidere 
bør holde seg i gruva og ikke være med 
på å bestemme.

Kritikk og selvinnsikt
Seltzer, som ofte kaller seg selv en meta-
kommentator, er vel kanskje en av de i det 
norske mediebildet som forsøker å være 
mest radikal. Det kommer derfor som 
en overraskelse at han kritiserer de som 
ønsker å skape debatt ved å være ytterlig-
gående. Seltzer irriterer seg nemlig svært 
mye over de som bevisst søker å være poli-
tisk ukorrekte.

– Det er utrolig døvt med de som prøver 
å være kontroversielle uten egentlig å mene 
noen ting, sier han, mens han begynner å 
bli mer tagal og alvorlig

Pinlig stillhet
Seltzer begynner å bli synlig ufokusert, og 
når jeg ber ham gi en anbefaling til Under 
Duskens lesere stirrer han bare i gulvet 
mens han gnir seg i pannen.

– Vet du, jeg kan ikke komme på en 
eneste ting å anbefale.

Jeg kjenner at jeg begynner å bli 
temmelig desperat, og prøver meg med 
at det kan være hva som helst; et band, en 
forfatter, et sitat. Hva du vil, Seltzer!

Langvarig taushet, og enda mer intens 
stirring i gulvet.

– Jeg kom på noe jeg synes var forfer-
delig vittig i går, bare vent litt. 

Seltzer husker ikke hva det var som var 
vittig, og jeg må forlate stedet før han klarer 
å komme på det. UD

      SOMMERJOBB?  HOLD KUNNSKAPEN VARM - PÅ VÅR MÅTE  

www.sweco.no 



50 sommerjobber og lærerike opplevelser
Sweco jobber med flerfaglig ingeniør- og miljørådgivning innen alle de samfunnsstrukturene vi omgir oss 
med. Er du student gir vi deg mulighet til å erfare kunnskap i praksis. Vi utlyser 50 sommerjobber spredt på 
våre kontorer og fagområdene: areal og transport, bygg og konstruksjoner, energi, tekniske installasjoner, 
vann og miljø, samt prosjektledelse og -administrasjon.

Ønsker du å oppleve rådgiverrollen og hvordan du kan påvirke samfunnsutviklingen med din utdannelse, er 
sommerjobben i Sweco midt i blinken for deg. I Norge er vi over 950 kollegaer fordelt på 26 kontorsteder.  
Vi skal fortsatt styrke og utvikle vårt fagmiljø, og søker de unge kloke hodene som vil holde kunnskapen varm 
med Sweco. 

Hvilken sommerjobb passer for deg?
Les mer om stillingene, kriteriene som 
gjelder og søk via sweco.no, innen 1. mars.  
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Kunsten å la seg provosere
i møtet med provokativ kunst settes normalitetens 
rammer. er det derfor vi bevisst oppsøker det som 

provoserer?

– Kunsten min handler veldig ofte om å 
utfordre meg selv og betrakteren følel-
sesmessig, og har ofte grobunn i det 
stereotypiske. Provokative virkemidler 
blir derfor viktig for å eksponere et drama 
oss imellom, forteller videokunstner Narve 
Hovdenakk. 

Videokunstneren står bak en del 
kontroversielle verker, som å onanere på 
film i kunstens navn. Hovdenakk mener at 

TeKST:  Martin T. Johannessen  
 marjoh@underdusken.no
Illustrasjon:  Åshild Mikaelsen Egelid

KUnST
man også i den provoserende kunsten 
bør skille mellom det overflatiske og 
det dype.
 – Jeg bruker provokasjonen for å sette 
egen eksistens og identitet på prøve., 
sier han.
Hovdenakk mener så absolutt at den 
provokative kunsten kan ha en dypere 
mening.

Forventningen om kunst
I 1917 sjokkerte Marcel Duchamp en hel 
verden ved å fremstille et pissoar som 
en fontene. Siden den tid har provoka-
sjonen nådd nye høyder, og Duchamps 
kreative form for provokasjon har lite å 
stille opp med idet samtidkunstnere som 

Ann Liv Young tar i bruk urin og ekskre-
menter som virkemidler for å provosere 
– en form for kunst som ofte blir offer for 
en verdidebatt.

Stipendiat i nordisk litteratur Kristoffer 
Jul-Larsen ved NTNU mener at mange 
tiltrekkes av den provoserende kunsten 
fordi vi som individer har en grunnidé om 
at kunst er noe helt spesielt.

– Når man da presenteres for noe 
som bryter med forventingene om 
hvordan kunst fungerer, så kan det føre 
til provokasjon. 

Jul-Larsen mener at dette har en 
sammenheng med at mange har en grunn-
leggende forventning om at kunst skal vise 
til en dypereliggende mening.

– Hvis tilskueren presenteres for noe 
som oppleves som uten annen mening 
enn ren provokasjon, lever den ikke opp 
til ideen om hva kunst skal være.

en form for mening
Førsteamanuensis i medie- og kommuni-
kasjonspsykologi Hroar Klempe forteller at 
vi kommuniserer aktivt i møte med kunst, 
og beskriver møtet mellom individet og 
provokasjonen som en kollisjon som likevel 
gir en form for mening.

– Hvis vi opplever kunsten som provo-
serende, som et slags avvik, kan den 
fungere som en bekreftelse på vår egen 
normalitet, sier Klempe.

Han mener at intensjonen bak kunsten 

ligger i nettopp opplevelsen. Den provo-
serende kunsten kan derfor oppleves som 
bekreftende. Samtidig tror Klempe at den 
provoserende kunsten kan forme oss i en 
positiv forstand.

– Den kan åpne opp for et nytt selv-
bilde, og fange oss inn i noe helt nytt. Det 
er to måter å møte et slikt uttrykk på. Enten 
i form av bekreftelse eller endring, hevder 
Klempe.

På utkikk etter bekreftelse
Det kan virke som at det er bekreftelsen 
Klempe snakker om som i størst grad defi-
nerer publikum i møte med denne typen 
kunst, og at majoriteten distanserer seg 
fra det provoserende. Eksempelvis var 
Ann Liv Youngs performance ved Avant 
Garden i Trondheim i 2010 gjenstand 
for en debatt som la hovedfokuset på 
galskapen i forestillingen. Svekker en slik 
forståelse kunstens egentlige hensikt?

Stipendiat Jul-Larsen tror at provoka-
sjon som metode kan virke på flere måter 
og mener at debatten rundt Young er 
interessant.

– Om sine egne forestillinger går Ann 
Liv Young til knallhard konfrontasjon med 
medieomtalen hun får. Samtidig lever hun 
opp til forhåndsomtalen, men bruker 

provokasjonen til å utforske et interessant 
materiale. Mange vil nok derfor oppleve 
forestillingen som givende.

Jul-Larsen påpeker at den samme 
medieomtalen sannsynligvis fører til at 
majoriteten sitter igjen med et annet 
inntrykk.

– For den som står utenfor vil nok fore-
stillingen oppfattes som et eller annet 
freakshow, sier Jul-Larsen

Han legger til at den nevnte medieom-
talen rundt den provoserende kunsten er 
gjenstand for en 
betydelig svakhet.

– Debatten 
dreier seg ofte 
kun om det provo-
kative – hvor 
forstyrrende kunst-
verket oppleves. 
Det settes i veldig 
liten grad ord på 
hva kunstverket 
faktisk handler om. 
Det er en generell 
mangel på konstruktive samtaler omkring 
verkene.

Manipulerer og forenkler
Narve Hovdenakk føler at bilde som skapes 

i media ofte manipulerer og forenkler 
provokasjonene. 

– Det viktig å skille mellom kunstkri-
tikk og medias tabloide fokus på kunsten. 
Hype er uansett en del av spillet. Det finnes 
mange eksempler hvor media skriver opp 
under hypen ved det provoserende i et 
verk. 

Dette opplevde han selv da han skulle 
ha høstutstilling med fagorganisasjonen 
Norske Billedkunstnere (NBK) i 2006 som 
fikk aldersgrense 18 år. Hovdenakk forteller 

at blant annet en 
video med kjønns-
organ i bevegelse, 
som iscenesetter et 
slags overgrep mot 
betrakteren, skapte 
oppstyr.

– Det var NBK 
som ble usikre på 
hvilke premisser 
de skulle sette for 
visningen, da media 
forsøkte seg som 

moralske voktere, hevder Hovdenakk.
Som kunstner har Hovdenakk stort sett 

positive erfaringer med tanke på hvordan 
publikum opplever kunsten hans. 

– Mye av kunsten min er en stadig 

redigering av mannens tabuer, som ofte 
stiller spørsmål ved stereotypier som styrer 
representasjonen av maskulinitet.

Individets psyke
Førstemanuensis Klempe forteller at 
ethvert møte med provokasjon handler 
om en bearbeidelse av sanseinntrykk, og 
trekker paralleller mellom provoserende 
kunst og trafikksikkerhetskampanjer.

– I slike kampanjer kan man vise fram 
et bilvrak eller en person som har blitt 
sterkt skadet i en bilulykke. Det man har 
funnet ut er at gruppene som blir utsatt 
for dette kan reagere med avsky umiddel-
bart, men selv om de kan kjenne seg igjen 
i situasjonen og har en problematisk atferd 
i trafikken, behøver de ikke å endre atferd 
av den grunn.

Et slikt møte behøver med andre ord 
ikke å ha spesielt stor effekt på våre hold-
ninger og atferd, hevder Klempe. Det kan 
snarere virke bekreftende. Derfor kan den 
provoserende kunsten virke forsterkende 
på personer med destruktive tanker.

– Kunsten gir først og fremst en bekref-
telse på det man i utgangspunktet er ute 
etter, konstaterer Klempe. UD

Det er to måter å møte 
et slikt uttrykk på. enten 

i form av bekreftelse 
eller endring.

Førsteamanuensis Hroar Klempe i 

psykologi
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Super duper Duplex

DupLEx FESTIVALEn 
– STuDEnTErSAMFunDET – 
29. JAnuAr /
TeKST:  MArTIn T. JoHAnnESSEn 
marjoh@underdusken.no 
FOTO:  WAnDA nATHALIE norDSTrøM

KonSErT

drift gjennom livet irriterer mer enn den oppskaker, 
og når hun til slutt bryter opp gjør hun det plutselig, 
som om hun over natta har tatt skrittet fra fortidens 
oppfatninger om ekteskapet til nåtidens. 

At stykket er ment å holde et speil mot nåti-
dens likegyldighet angående ekteskapsbrudd har jeg 
vanskelig for å oppfatte. All den tid Nora er så fjol-
lete og overbeskyttet som en liten lerkefugl, blir hun 
vanskelig å identifisere seg med for de fleste kvinner, 
og ekteskapsbruddet mellom Nora og Torvald kan 
ikke sies å være analogt med moderne ekteskaps-
brudd. Til det er det (forhåpentligvis) for utdatert. 

Den usikre hoppingen mellom gammeldags og 
moderne gjør oppsetningen inkonsekvent, ikke 
hjulpet av at deler av moderne dans og musikk 
dukker opp i stykket med jevne mellomrom, rela-
tivt løsrevet fra handlingen. Det skal sies at variasjon 
i formspråk ikke nødvendigvis gjør skuespillet dårli-
gere, men desto mer utydelig. 

Trøndelag teaters oppsetning av Et dukkehjem ender 
med at Nora forlater Torvald. Noe alle i salen vet fra 
før. Det er nettopp dette som er utfordringen i å 
sette opp Et dukkehjem på scenen i dag, publikum 
vet alt fra før. Institusjonene står derfor mellom to 
valg: Enten å sette opp stykket i opprinnelig 1879-
versjon i perfekt utførelse, eller å modernisere det og 
forhåpentligvis tilføre det noe nytt. Trøndelag teater 
har beklageligvis valgt en mellomting.

Formen i denne versjonen er moderne, karakte-
rene har både tv og moderne klær, men innholdet, 
fra språk til handling, virker uberørt av den øvrige 
moderniseringen. At Nora overrasker sin venn doktor 
Rank med, å gid, silkestrømper! virker merkelig på 
den moderne tilskuer, viktigheten av visittkort og 
brev likeså. Det er like dinosauraktig at Nora er hjem-
meværende uten andre oppgaver enn å stelle huset 
og ta litt skrivearbeide nå og da, som det virker fjernt 
når hun mottar penger fra mannen sin til klær og 
«lettsindige behov». 

Skuespillets tematikk blir derfor vanskelig å rela-
tere seg til, for selv om det finnes kvinner i dag som 
lever som Nora, er de en større sjeldenhet. Det er 
merkelig at Trøndelag teater har modernisert alt 
annet i Et dukkehjem enn det som virker umoderne 
for det moderne mennesket. Noras uselvstendige 

Egil Hegerberg er en rar fyr. Det blir derfor 
veldig merkelig når alle hans band, Bare-
Egil Band, Hurra Torpedo, Black Debbath og 
Gartnerlosjen skal opptre på en og samme 
kveld. Samtidig blir det veldig mye moro, 
veldig mye tull, veldig mye dill og veldig 
mye dall.

Og nettopp dét blir man ganske godt 
presentert for allerede i begynnelsen av 
festivalen. En veldig skjeggete mann, 
utkledd i kjole, stiller seg foran mikro-
fonen. Mannen er Lars Lønning og er svært 
delaktig i praktisk talt alt som utspiller seg 
utover kvelden. Idet han åpner munnen 
strømmer det ut en bølge av poetiske 
ord som former et fullstendig uforståelig 
dikt. Tonen for kvelden er satt: Dette blir 

et dukkehjem ut på dato?

ET DuKKEHJEM - TrønDELAG TEATEr - 21. JAnuAr-26. FEbruAr/ 
TeKST:  HAnnE GrYDELAnD  
hannegry@underdusken.no 

TEATEr

Et variert publikum hadde møtt opp for å høre 
Trondheim Jazzorkester og Elin Rosselands fram-
førelse av komposisjonen Ekko på Dokkhuset. 
Tradisjonen tro startet konserten etter skjema. Det 
er tross alt Dokkhuset, og publikum skal ha tid til å 
kjøpe seg en øl, drikke den, for å deretter kjøpe en 
ny. Jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg angret. 
Jeg kunne fint blitt beruset av musikken alene.

Rosseland er en variert dame, så det er ikke rart at 
hun trekker folk. Helt siden 1984 har hun preget norsk 
jazz som sanger og komponist, og sammen med 
Trondheim Jazzorkester kom hennes unike tilbake-
holdne, men like fullt kraftfulle stemme virkelig til 
sin rett.

Ekko handler om gjenklangen mennesker, musikk 
og opplevelser kan gi inne i en, og allerede før musi-
kerne begynte å spille, var tema for kvelden på 
mange måter satt. Det lå håndklær på alle stolene 
på scenen, et tegn på at det ville bli en intens og 
intim konsert.

Konserten startet trygt, med en ren og gjenkjen-
nelig komposisjon som er lett å like. Etter hvert blir 

Minnedykking

ELIn roSSELAnD oG TronDHEIM 
JAzzorKESTEr-DoKKHuSET-26. JAnuAr / 
TeKST:  InGrID AnnA TEIGEn
FOTO:  JEnS WESTbYE

KonSErT

den sterkere, mer eksperimentell og utforskende. 
Vokalen ligger over resten av orkesteret som en 
slags myk kontrast. Kontakten mellom dem er skif-
tende, og det er ikke alltid mulig å skjelne Rosselands 
stemme fra instrumentene.

Trondheims jazzorkester skuffer heller ikke. 
Musikerne spiller med fantastisk presisjon. Det er 
et imponerende syn å se svetten renne nedover 
ansiktet til den ene trommeslageren mens han spiller 
en fengslende og utrolig velkoordinert solo. Selv 
pusten hans blir en del av musikken, og man kan 
formelig se hvordan han lever seg seg inn i den.

Konserten er helhetlig og man kan virkelig kjenne 
den gjenklangen Rosseland snakket om. Ekkoet av 
varierende følelsesinntrykk, stillhet og lidenskap om 
hverandre. Hun har skapt et eget lite univers hvor 
øyeblikket og minnene finnes i ett og samme stykke. 
Det er først når konserten er over, lyset er slukket 
og du har kommet deg hjem du innser at du har 
fått være med på å oppleve noe spesielt.

Ekko gir deg både tid til å glemme, og gjenfinne 
det du trodde var glemt.

Trøndelag teaters tolkning av Et dukkehjem faller 
dessverre mellom to stoler og skuespillet føles 
ikke “evig aktuelt” for en moderne publikummer. 

meningsløst, men veldig, veldig morsomt.
Problemet er at det i begynnelsen 

ikke virker som om alle i publikum er helt 
forberedt på selve meningsløsheten. For 
uansett hvor absurd diktet til Lars Lønning 
måtte lyde, er det bare blodfansen til 
Egil Hegerberg som virkelig slipper seg 
løs. Det slår meg plutselig at verken jeg 
eller størsteparten av de oppmøtte har 
reflektert nok 
over hva vi snart 
skal overvære. 
Det tar derfor 
litt tid før hele 
flokken blir med 
på leken. Etter 
at Egil Hegerberg 
synger «Sko», og 
deler av publikum i affekt veiver sine egne 
sko i været, våkner flere sakte, men sikkert 
opp. De fleste synger med på klassikeren 
«Arne» og stemningen er betraktelig 
bedre når Aslag Guttormsgaard danser 
på en ovn under Hurra Torpedos versjon 
av «Dancing on my own». 

Når Gartnerlosjen entrer scenen som 
siste band er praktisk talt alle med på leken. 
Det synges ivrig med på «Kinosangen», og 
publikum er virkelig med på notene når 
Egil Hegerberg ber alle om å sette seg ned 
på gulvet for å synge om «Slakter Fjes» 
og flesk. Etter sangen er det menings-
løst morsomme transformert tilbake til 
det vanlige og dagligdagse. Festivalen 

er nemlig over. Og 
det har absolutt vært 
en suksessterte. Det 
eneste som er litt synd 
er at størsteparten av 
publikum ikke var 
med helt fra begyn-
nelsen av. 

Faktum er at man 
på ingen som helst måte kan skylde på Egil 
og hans kompanjonger. Festivalen er godt 
planlagt, og innimellom konsertene skjer 
det dessuten masse sprell. Blant annet 

holdt Egil Hegerberg en quiz under en av 
konsertene hvorpå heldige publikummere 
ble vinnere av svære brød. Til tross for den 
høye mannsfaktoren blant publikum var 
det tilfeldigvis bare kvinner som vant.

Samtidig er det tydelig at personene 
også er flinke musikere. Spesielt impo-
nerer Hurra Torpedo. Utkledd i trange 
treningsdresser slår medlemmene Aslag 
Guttormsgaard, Kristopher Schau og Egil 
Hegerberg på hvitevarer for harde livet. 
Kjente ballader som «Total Eclipse of the 
Heart» av Bonnie Tyler forvandles dermed 
til hardbarka rockelåter. Hærverket av 
hvitevarene er overraskende rytmisk 
godt, og på et tidspunkt under konserten 
oppstod en «trommesolo» mann strengt 
tatt vanligvis forbinder med electronica-
bandet Safri Duo. 

Egil og hans kompanjonger overbeviste 
på flere plan. Publikum brukte derimot litt 
for lang tid på å finne den riktige formen.

Egil og hans kompanjonger overbeviste på flere plan. publikum brukte 
derimot litt for lang tid på å finne den riktige formen.

Tonen for kvelden 
er satt: Dette blir 

meningsløst, men 
veldig, veldig morsomt
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20.

Klubben i anledning plateslippet Out.
Fort Boyard vil få fart på rockefoten 
med 70- og 80-tallsinspirert musikk 
på Knaus.
Trøndelag Teater: Premiere på 
forestillingen Alt er Relativt på Gamle 
Scene.
Dokkhuset: Jazzkvartetten fra 
Berlin Die Enttäuschung vil ikke 
skuffe.
Olavhallen: Lørdagskonsert i 
Kammersalen med klassiske toner.
3B: Ronny Pøbel spiller konsert i 
anledning albumslippet Staten er ei 
Fitte 

SØnDAg 6. febRUAR
Samfundet: Søndagsfilmen Solyaris 
av regissør Andrej Tarkovskij vises 
på storskjerm i Storsalen.
Nidarosdomen: 
Studentgudstjeneste kl.1800 med 
markering av samefolkets dag.

mAnDAg 7. febRUAR
Trøndelag Teater: Forestillingen Alt 
er Relativt spilles på Gamle Scene, Et 
dukkehjem vises på Hovedscenen og 
gjøglerspill med Mistero Buffo. 

TiRSDAg 8. febRUAR
Samfundet: Mikkel Bugge møter 
i klubben for å lese fra åpningsno-
vellen Virus fra den kritikkerroste 
debutsamlingen Yttersider. 
Nova: Cinemateket viser Tatt av 
Vinden av Victor Fleming fra 1939.
Dokkhuset: Det verdenskjente 
bandet Väsen spiller folkemusikk 
denne kvelden.

OnSDAg 9. febRUAR
Samfundet: Valget som skal forme 
Samfundet i et år fremover skal tas 
med ledervalg i Storsalen. 
På Improbattle i Klubben skal du 
rope ut stedsnavn.
Med Lillelørdag Live i Edgar kan det 
nytes jazz og vin.
Rockheim: Det inviteres til gratis 
onsdagskonsert med The Power of 
Rhymes 
Dokkhuset: Arrangementet 
Forskning – Idealisme eller et politisk 
spill problematiserer forskningssam-
arbeid på tvers av kontinenter.
Nova: Cinemateket viser filmen 
Alene mot alt av Gaspar Noé.

TORSDAg 10. febRUAR
Samfundet: Bandet fra Trøndertun 

Folkehøyskole, Anthony Hope, tar 
turen innom Edgar.
Nova: Cinemateket tar deg med 
til Don Corleone med Coppolas 
Gudfaren og Gudfaren II.
Avant Garden: Klinsj av Kaja Brita 
Lineberg har urpremiere inviterer til 
et møte med en brutal sport. 

fReDAg 11. febRUAR
Samfundet: Isfits første dag er det 
Trond Viggo og Kristoffer Schau som 
gjester scenen i Storsalen.
Det kritikerroste Bodø-bandet, 
Kråkesølv, vil være å finne i 
Storsalen.
Trondheimsbandet The Avalanche 
spiller konsert på Knaus.
Blæst: Tidligere Urørt-vinnere 
Heroes & Zeroes spiller med The 
Megaphonic Thrift.
Olavshallen: Trondheim 
Symfoniorkester spiller med den 
anerkjente bassbarytonen Bryn 
Terfel.
Galleri Blunk: Åpningen på utstilling 
av Anja Carr. 
Brukbar: Tysk techno og shoe-
gaze med dj og produsent Pantha 
de Prince.

lØRDAg 12. febRUAR
Studentersamfundet: Isfit braker 
løs med åpningssermoni i Storsalen.
Bandet Altaar med medlemmer fra 
blant annet JR Ewing presenterer en 
blanding av black metal og avant-
garde jazz i Klubben.
Trondheimskollektivet Jolienoire 
spiller shoegaze og indie på 
Knaus.
Brukbar: Isfit presenter både pop og 
new wave med bandene Team Me 

Kultur-
kalenderen

TiRSDAg 1. febRUAR
Samfundet: Test kunnska-
pene i populærkunnskap med 
Tirsdagsquizen i Edgar. 
Filmen Apan av independent-regis-
søren Jesper Granslandt vises på 
Knaus.
Trøndelag Teater: En moderne 
oppsetning av Ibsens Et Dukkehjem 
på Hovedscenen og gjøglermo-
nologer med Mistero Buffo på 
Theatercaféen. 
Avant Garden: Besøk teaterhu-
sets faste arena for scenekunst, 
Symposium.
Nova: Cinemateket presenterer 
Gaspar Noés filmer Enter the Void og 
Irreversibel. 

OnSDAg 2. febRUAR
Samfundet: Delta på Excenteraften 
med temaet Dataspill og 
spillsamfunn.
Allmøte i Storsalen om hvor 
Samfundet står i dag.
Lillelørdag Live med jazzjam i Edgar.
Trøndelag Teater: Gjøgler 
igjen med stykket Mistero Buffo i 
Theatercaféen.
Dokkhuset: En av de mest allsidige 
pianistene i verden Joanna 
MacGregor spiller Bach og Chopin.

TORSDAg 3. febRUAR
Samfundet: Dans med livemusikk i 
Storsalen.
Nova: Cinemateket presenterer 
filmen Kniven i vannet av 
Roman Polanski.
Olavshallen: Trondheim 
Symfoniorkester presenterer Dvoráks 
Femte Symfoni.

fReDAg 4. febRUAR
Samfundet: På Knaus spiller 
Bylarm-aktuelle Bloody Beach.
Blæst: Tidligere The Hellacopters´ 
vokalist Nick Andersson kommer 
med bandet Imperial State Electric.
Dokkhuset: Opplev en krysning 
mellom pop og avantgarde med BOA  
Max 3.30.
3B: Inspirert av Kunstner-Hans 
arrangerer Nina og Stine teselskap 
med samurai-tema.

lØRDAg 5. febRUAR
Samfundet: Samfundsmøte med 
Arne Treholt som problematiserer 
overvåkning i Storsalen.
Poporkesteret Turns spiller på 

og The Telephones.
Dokkhuset: Isfit presenterer jazztrio 
fra New York med Ari Hoening Trio.
Olavshallen: Klassiske toner på 
Lørdagskonsert i Kammersalen.

SØnDAg 13. febRUAR
Studentersamfundet: Stella Polaris 
- Majsa and The Bear er et russisk even-
tyrstykke som vises på Klubben i regi 
av Isfit.
Teaterstykket Closer vises i forbindelse 
med Isfit.
Lasse Årikstad viser utstillingen Smoke 
and Mirrors i Rundhallen. 
Dokkhuset: I forbindelse med Isfit 
vises Livind in three centuries – The Face 
and Age Mark Storys bilder fra 1987 til 
2005.
Forfatteren av boka, Morgen i Jenin, Susan 
Abulhawa møter til debatt.
Galleri KiT: Et samarbeid mellom irske 
studenter og KiT har resultert i utstil-
lingen Never ending taboos med Isfit.

mAnDAg 14. 
febRUARSamfundet: Isfit arran-
gerer Jazzkveld på Selskapssiden.
Dokkhuset: Ingebrigt Håker Flaten og 
Håkon Kornstad presenterer prosjektet 
Elise.

TiRSDAg 15. febRUAR
Nidarosdomen: Susanne Sundfør 
spiller i Nidarosdomen i regi av Isfit.
Dokkparken: I forbindelse med Isfit 
viser den svenske kunstneren Markus 
Lantto frem installasjoner inspirert av 
menneskekroppen.
Et rykende ferskt nummer av Under 
Dusken vil være å finne i stativene.

Dette er ikke litteratur, det er blekk på papir.

WHIle We WAIT - THe PROJeCT - 
THe ReCORD /
TeKST:  LArS FrEDrIK LunD GoDboLT
lgodbolt@underdusken.no

Skrangling med uslipt sverd
bOK

gI Meg eT SVeRD-guNNAR b. HøgSTMyR-
gylDeNDAl FORlAg /
TeKST:  InGrID AnnA TEIGEn
ingrite@underdusken.no

Et album like overraskende som Arne Scheie med overivrig bon Jovi-kopi 
på kjøpet: Styr unna!

Handlingen i Gi meg et sverd dreier seg 
om hvordan en opprinnelig idealistisk, 
kulturrevolusjonistisk gruppe utvikler 
seg til en brutal terrororgansisasjon, 
hvor ingen lenger kan huske verken 
hva de kjemper for, eller hvorfor.

Du har hørt det før og du har lest 
det før. En samtidsskildring av makt-
misbruk og massementalitet. Man kan 
forsåvidt si at temaet alltid vil være 
aktuelt, og det er vel også derfor det 
er så lett å ramle i klisjéfella, noe 
Høgstmyr har klart med glans.

Gruppen springer ut av et akade-
mikermiljø på Blindern, og det 
overordnede målet er «den store 
Oppklaringen». Den ledes av Frank, 
en karismatisk og dyktig retoriker 
med et nihilistisk verdensbilde. Hva 
oppklaringen går ut på blir mer og mer 
usikkert, idet voldutøvelsen eskalerer 
og kommer ut av kontroll.

Høgstmyrs hybrid av 
Mansonfamilien og Baader-Meinhof 
kunne kanskje hatt potensial, men 
den blir for lett. Handlingen er 
forutsigbar og platt, og forfatterens 
skamløse bruk av fordekte sitater 
er direkte provoserende. Flott at 
Høgstmyr har fått med seg de litte-
rære virkemidlene i norsktimene, men 
ærlig talt, kom med noe nytt!

«Gi meg et sverd. På mer 
enn en måte oppsummerte den 
setningen den stemningen vi var i . 
Dødsforaktende kampvilje brant som 
ild i våre blikk.»

Floskel følger floskel i denne boka, 
og som sitatet demonstrerer, minner 
den dessverre mer om en svulstig 
novelle skrevet av en videregående-
elev enn en roman. 

AlbuM

Prosjektkarakter: F

Er du glad i Bon Jovi eller Bryan 
Adams? Da er dette albumet for deg. 
Dette albumet har nemlig mye som 
skal til om du liker en mannlig vokalist 
med hes, luftig og overdreven vibrato 
på stemmebåndet. 

Folka bak det bunnløst lite fantasi-
fulle bandnavnet The Project sier selv 
de ville lage et klassisk 70-talls album, 
og det kan jeg godt si de delvis har 
lykkes med. Her finner man elementer 
av Bob Dylan, Rolling Stones og Neil 
Young. Her har du klassisk rock, med 
noe munnspill og country på toppen. 
Når jeg lytter på plata tenker jeg at 
noen av melodiene for så vidt er fine 
og at albumet har et mykt og rikt 
lydbilde om man ser bort i fra vokalen 
– men så var det det da. Vokalen er 
gjennom hele albumet justert alt for 
høyt og dominerer lydbildet totalt. 
Vokalisten har fått frie tøyler og sluker 
oss ned til et helvete av skjærende 
vibrato. Han kunne med fordel roet 

seg ned litt – sometimes less is more. 
Jeg kunne godkjent dette på en eller to 
sanger, men det går igjen. Sangene er 
like, det er lite variasjon, og mangelen 
på overraskelser gjør at jeg kjeder meg 
allerede etter et par låter. Det er lite 
som skiller seg ut bak den skarpe elgi-
taren og den hese vokalen, men på 
enkelte låter kan jeg skimte fele og på 
andre hører jeg et munnspill. Dette 
er spennende på et klassisk rocke-
album som dette, men de burde ha 
gjort det oftere og gjort det mye mer 
synlig. Den første kjærkomne overras-
kelsen kommer først på det niende 
sporet i form av en duett, men puste-
pausen kommer for sent – jeg har for 
lengst druknet i vokalen. På nest siste 
låt synger de ironisk nok «I think I’ll 
never get used to the sound» – jeg 
kan bare nikke bekreftende. 

Et album like overraskende som 
Arne Scheie med overivrig Bon Jovi-
kopi på 

Kompaniet Wunderbaum drikker øl og 
prater om damer med publikum som 
vitne under forestillingen Beer tourist 
på Avant Garden, hvor baren har blitt 
gjort om til en scene. Publikum sitter 
i kaféområdet mens forestillingen 
pågår bak, foran og oppå bardisken. 
Den satiriske duoen parodierer den 
arketypiske fotballsupporteren, og 
starter forestillingen med en hyllest 
til Manchester United og England. 
Iført røde fotball-trøyer synger de den 
engelske nasjonalsangen, og strekker 
det engelske flagget mellom seg. 
Patriotismen følger forestillingen fra 
start til slutt. Det eneste problemet 
fra deres ståsted er at engelske damer 
blir tykkere og tykkere. Siden det ikke 
finnes bra damer i hjemlandet må de til 
Øst-Europa, nærmere bestemt Ukraina.

Wunderbaum forsøker å gi publikum 
følelsen av å være i Ukraina. De viser 
et slideshow med bilder som de tok 

da de ferierte i landet. I tradisjonell 
turist-stil poserer duoen foran kame-
raet iført Manchester United trøyer, 
og med øl i hånden. De urinerer på 
åpen gate, danser med fremmede, og 
omfavner kvinner. For de to fotball-
supporterne handler Ukraina om billig 
øl og pene damer. «Ukraine is fucking 
great», erklærer de. Hele showet, som 
foregår på engelsk, er oversatt til norsk 
og ukrainsk ved hjelp av tekst som blir 
projisert over baren. «Wunderbaum» 
har også med seg en ukrainsk tolk 
som forteller om landets historie og 
det ukrainske folket. 

Det konverseres, danses, drikkes, 
krangles og flørtes med kvinnene 
blant publikum. «Wunderbaum» har 
en rølpete sjarm, og beveger seg stadig 
på grensen til det uakseptable. Det er 
ikke bare den ukrainske kulturen som 
får gjennomgå, men også den norske. 
På et tidspunkt stiller de seg oppå 

bardisken, kler av seg shortsen, og 
gnir det norske flagget frem og tilbake 
mellom rumpeballene. Duoen veksler 
mellom enkel gutteromshumor og poli-
tisk satire. De tar ting på kornet, og 
forenkler komplekse diskusjoner om 
EU-medlemskap, hvalfiske og forholdet 

mellom rike og fattige. Samtidig som de 
mener at andre burde være mer revo-
lusjonære sitter de passivt ved baren 
og drikker øl. Ironien er slående.

 
En «fucking great» parodi på den 
engelske supporter.
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På tide å legge på 
røret, mr. M. Hvor 
vanskelig kan det 
forresten være å 

slette en 82-åring?
MYStisk.

Sjur og Kim peker på ting
Det ender som det alltid gjør: To av verdens ledere peker på ting, og Sjur Øyen 

vinner.

isFIt-president, Styre-medlem 
og dobbel studentprofil står 
bak ambisiøs Festning-fest-
sats-satsing. Pang!
– Altså, problemet med Kanon-festivalen var 
helt klart en uerfaren og dårlig koordinert fes-
tivalledelse, sier vår bror fra en annen mor på 
innpust og myser ut over Trondheim by.

Spitposten har møtt «two-face-Thorsen» 
på Trondheims hems, Kristiansten festning, en 
vinternatt i januar. I fraværet av diktafoner og 
under løfte om konfidensialitet og sitatsjekk 
til to e-postkontoer innrømmer han diverse 
velkjente hemmeligheter over en Mary Jay.

– Det blir jævlig lett når jeg kan styre hele 
styret, om du skjønner. Jeg sier bare at brodern 
(fiktiv tvillingbror, red. anm.) og jeg egentlig 
er femlinger. Så inviterer jeg de tre andre til 
å sitte i ledelsen med meg i Artillerifestivalen, 
som jeg vil kalle den. Lett, hikster han på in-
npust, og holder luften inne noen sekunder.

På tre campingstoler har vi plassert oss på 
den islagte muren – kanoner i ryggen. Den ene 
stolen er til enhver tid tom, men han bytter på.

– Det blir klart en festival med smell i, det 
skal være sikkert. Kvelertak har gått med på å 
varme opp for Mageplask, selv om Foo...

Han blir avbrutt av en av telefonene sine. 
«Halla! Hehe, nei, det er meg. Ja, det er meg. 
Nei. Ja. Nei. Ja, det er meg. Skjer’a?» 

Kim Jong-il peker på en forelesningssal. Sjur Øyen peker på en timeplan.

Kim Jong-il peker på egg. Sjur Øyen peker på en rompetreningsmaskin.

Kim Jong-il peker på en student.
Sjur Øyen peker på to rompetreningsmaskiner.

Kim Jong-il peker på denne fyren. Sjur Øyen peker på skyterommet.

Kuler og granater!

Well played, sir.

Han nikker bekreftende og roper «lett» inn 
i HTC’en. Så plukker han opp en eplefon og 
sender en melding, tilsynelatende til seg selv.

– Da er Sie Gubba og Too Far Gone også 
med på lasset. Herregud, dette blir stemning!

– Du er ikke bekymret for dårlig oppslut-
ning og tidlig avlysning?

– Kødder du? Dette blir tidlig utløsning, 
skal jeg si deg. Et bang! Jeg fant en ekstra mil-
lion på en glemt bankkonto tilknyttet Samfun-
det, som jeg overførte til meg selv via issFIT. 
Da blir det Stage Dolls også. Sorry, jeg tror jeg 
må svare på denne, sier han når det piper i 
HTC-en igjen. 

– Og tidsklemma?
– Er det noe som gjør livet lettere, så er det 

disse, svarer han og viser fram rulleskøytene 
sine, som Spitposten ikke har lagt merke til før 
nå.

– Problemet er at brodern og jeg har for-
skjellig skostørrelse, og dessuten liker han ikke 
rosa. 

Altmuligmannen reiser seg og finner etter 
hvert balansen. Han river av seg sin røde rute-
skjorte i en dramatisk spagatbevegelse, og 
avslører en blå v-halset pullover.

– Gotta roll, mate. Har noe helsegreier å 
foreta meg. Har du LinkedIn-konto?

Med et fraspark som setter merker i stålisen 
kaster han seg utfor og ruller nedover Bak-
klandet – men ikke før vi hører et vagt «kødda» 
– og forlater oss i artillerisk stillhet.

... at kulturfitta har hvite flekker av 
uviss opprinnelse på brystet.
... at hun nekter for å ha sølt 
yoghurt.
... at Darth Vader slo Luke nok en 
gang.
... at islendingen forsvant.
... at han sikkert var askefast.
... at enkelte spekulerte i at han 
hadde blitt arrestert og sendt ut av 
landet i ly av natten.
... at i påvente av heis og rullestol-
rampe sorteres krykkebrukere 
sammen med rullestol-rullere.
... at ut med dem alle.
... at førstnevnte er til liten hjelp 
med 4,5 i promille.
... at sistnevnte er til stol hjelp
... at det er hardt å være student. 
... at lærerikt er det også.
... at Kristoffer Schau har noe å falle 
tilbake på når «artist»-karrieren 
prompte går i dass.
... at kunsten å løfte hvitevarer, 
nemlig.
... at det er kult å danse på ovn. 
... at fitteblekkas utsendte dannet 
en tomanns-moshpit med en kjem-
pehøy dust.
... at det er usikkert hvorvidt lug-
ging forekom.
... at Safri Duo var ikke glemt! 
... at fy farao, nå heter det seg opp 
i Egypt. 
... at heldigvis har de nok bandasjer. 
... at Strindens lyder bedre i fylla.
... at de hadde jo ikke med seg 
instrumentene sine. 
... at Thomas Seltzer fikk høre noe 
morsomt en gang. 
... at Thomas Seltzer var også mor-
som en gang.
... at du pleide å være kul, mann. 
... at noen blir så streite når de slut-
ter med dop. 
... at Hans Bollandsås var fredagens 
vakreste moment. 
... at jubelen var størst da Seltzer 
avsluttet showet. 
... at UT-Awards i grunn er en UT-
ing. 
... at få’re ut!
... at guttebandet Blue gjør come-
back i Grand Prix. 
... at det var UT av det blå. 
... at hvem var det egentlig? 
... at kanskje det ikke blir så traust 
og kjedelig, da. 
... at lol. 
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Kato og tubaen

 
Fotograf: Lars Erleng Leganger

Coke side of life

Det var vår basunist Kato som hadde grepet inn i verdens-
historien. Ved å blåse i basunen, fikk profeten Josva murene 
i verdens eldste by, Jeriko, til å falle. Ved å la være å blåse 
i basunen, forsøkte tubaist Kato å få den kinesiske mur, i 
verdens eldste rike, til å falle. Slikt kalles mot!
Vi trenger oljeingeniører og vi trenger tubaister, men mest 
av alt trenger vi reflekterte og balanserte mennesker. Saken 
avdekket en ny side ved hyggelige, vennlige Kato, som 
jeg hadde trodd at bare elsket sin basun og harmonisk 
samspill med andre. Det var ubehagelig for alle, men Kato 
sto urokkelig på Slottsplassen med tubaen i lojal taushet 
ved sin side.
Jeg vet ikke om Kato har gitt tubaen nye år av sitt livs kvote, 
men han vil jeg minnes. Han var beskjeden; han brammet 
ikke med sine oppfatninger; men hadde den personlige 
trygghet og den verdiskala som gjør mennesker uangri-
pelige, og samfunnet sunt.
profeten.

    Oldtimer

Livets lange vei har skarpe svinger og bratte 
bakker med overraskelser. På turen møtes 
mange andre veifarende, både kjørende og 
vandrere. noen bruker hornet flittig eller kler 
seg i sterke farger og observeres lett; andre går 
mer i ett med terrenget, og oppdages knapt. Så 
hender det at noen som virket usynlige brått 
sender ut et skarpt lys; som viser at også de kan 
ha ladde batterier. 
Jeg har hatt et yrke der en oppgave har vært 
å undervise og påvirke personer. Jeg minnes 
studentene mine med stor glede. Flere har hatt 
stor suksess i næringsliv og samfunn. andre 
kom bare kortvarig ut av skyggen, gikk inn i 
den igjen og forsvant av syne. noen som ved 
første øyekast virket lite interessante, har plut-
selig vist minneverdige sider.
Ved slike refleksjoner streifer tanken for 
eksempel min student Kato. Kato var blant 

dem man lett overser og overhører, men det gjaldt ikke 
når han trakterte sin tuba! Med den for munnen blåste han 
seg opp og ble likesom en kjempe. Egentlig må jeg heller 
kalle tubaen hans for en basun. Det virker mer bibelsk og 
heroisk, og det var klart noe heroisk over Kato og tubaen. Og 
husk: Det er basun profeter blåser i for å få murer til å falle.
 En dag sto Kato med sivilingeniør-ring på fingeren; klar for 
livsoppgaven som et lite hjul i vårt samfunns store maski-
neri, men først kom militærtjenesten. Basunen gjorde ham 
selvskreven til Garden, som første-tubaist i Gardemusikken. 
Kato blåste lykkelig og marsjerte taktfast omkring.
Jeg hørte ikke mer fra Kato før norge en dag røk ut i stor-
politiske forviklinger. Den kinesiske presidenten var på 
statsbesøk, og måtte gjøres stas på med nasjonalsanger 
og parader. Så eksploderte Dagbladet og VG med mange 
siders skandale-oppslag: en tubaist i Gardemusikken nektet 
å spille for Kina-presidenten! Tubaisten protesterte mot 
Kinas desavuering av menneskerettighetene. Han satte 
tubaen ned og foten på den.
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