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Festivalfrø 
Økt forståelse for verden vi lever i. 
Kunstnermøter mellom kulturer. 
Dialog mellom deltakere i tre av 
verdens væpnede konflikter. AIDS/
HIV. Global helse. Fredspris for 
arbeid blant romfolket. 

ISFiT leker ikke tematisk studentfestival.
Tanken på å skulle ta for seg bare én 

av disse problemstillingene med et mål 
om å utgjøre en synlig forskjell er over-
veldende for de fleste. I så måte kan ISFiT 
framstå som en festival med hybris og 
skyhøye ambisjoner om å oppnå ting 
langt utenfor rekkevidde for en gjeng 
engasjerte studenter. Kritikere vil si det 
er vanskelig å peke på konkrete resul-
tater av ISFiTs arbeid.

Feilslutningen er at man glemmer at 
ISFiT er frøet og ikke frukten. At man ikke 
kan løse verdens problemer på ti dager 
i Trondheim hindrer ikke ISFiT i å gjøre 
nettopp det festivalen er ment å gjøre: 
fungere som et startpunkt og inspirasjon 
for internasjonalt sammarbeid mellom 
studenter. Da er det lov å sikte bredt. 
For som en foreleser en gang sa til en 
gjeng på tolv studenter:

«En såmann gikk ut for å så. Og da 
han sådde, falt noe ved veien, og fuglene 
kom og tok det. Noe falt på steingrunn 
hvor det var lite jord, og det skjøt straks 
i været fordi jordlaget var tynt. Men da 
solen steg, ble det svidd og visnet fordi 
det ikke hadde fått slå rot. Noe falt blant 
tornebusker, og tornebuskene vokste opp 
og kvalte det. Men noe falt i god jord 
og bar frukt: noe hundre, noe seksti, noe 
tretti ganger det som ble sådd.»

Alt som trengs er at én deltaker reiser 
hjem fra ISFiT med inspirasjonen og 
tilstrekkelig godt jordsmon til å utgjøre et 
forskjell. Det jordsmonnent leverer ISFiT 
med et arrangement som tar sikte på å 
være mer en bare en kulturfestival hvor 
de gode sakene pakkes ned med scenene. 
Arbeidet ISFiT legger ned i prosjektene 
sine slutter ikke søndag. 

Hva består så utfordringen til ISFiT i? 
Først og fremst å skape et klarere ansikt 
utad. En mer helhetlig fremtoning som 
kan samles under en klarere parole enn 
«verdens største studentfestival med 
tematisk fokus». Det er et spørsmål som 
dukker opp i barene, gangene og gatene i 
Trondheim, ja selv under åpningseremo-
nien: «Hva er egentlig ISFiT?» Men det er 
en liten utfordring sammenlignet med de 
virkelige utfordringene ISFiT tar for seg. 

Ønsket om å fange seg selv i noe 
kortfattet og krystallklart er sekun-
dært for ISFiT. Heldigvis. For manglende 
oppslutning i bredden har aldri stoppet 
ISFiT fra å oppnå målene sine gjennom 
å fange ildsjelene. Fremtidens stemmer 
og unge ledere. En bredere oppslutning 
rundt festivalen er et tilleggsgode årene 
vil bringe. 
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70 kroner av semesteravgiften vi betaler går direkte 
til Norsk studentorganisasjon (NSO). Organisasjonen, 
som skal drive lobbyvirksomhet på vegne av landets 
studenter, ligger an til et budsjettoverskudd på tre milli-
oner kroner i 2010. Hvordan har NSO klart å skaffe 
dette overskuddet?

Flere studentpolitikere ved landets universiteter 
kritiserer nå NSO for å drive «sparepolitikk». 

– disse pengene kunne vært brukt til studentvel-
ferd fremfor å råtne på en bankkonto, sier leder Aksel 
Braanen Sterri i Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo til Universitas.

NSO hevder at de representerer 200 000 studenter, 
noe som gjør dem til landets største studentorgani-
sasjon. Bakgrunnen for dette er at alle som betaler 
semesteravgift automatisk blir medlem av NSO.
dersom man på forhånd hadde fått vite at dette er 
med på å gi NSO et enormt budsjettoverskudd, ville 
kanskje flere vært kritiske til å overlate så mye av semes-
teravgiften til organisasjonen.

En studentorganisasjon bør primært drive 
lobbyarbeid, ikke sparepolitikk. Ved eventuelle budsjet-
toverskudd kunne pengene blitt tilbakeført studentene 

i form av billigere studenttilbud, som helsetjenester, 
treningstilbud eller studentforsikringer. 

NSO har i tillegg til budsjettoverskuddet alle-
rede en egenkapital på 11 millioner kroner. likevel 
ønsker NSO å opparbeide seg mer egenkapital for 
å ta høyde for eventuelle utmeldinger fra medlems-
massen. dersom NSO fortsetter å tjene opp overskudd 
på studenters innbetalte semesteravgifter, vil antage-
ligvis studenter melde seg ut av organisasjonen eller 
kreve at semesteravgiften ikke skal finansiere NSO.

Leder Anne Karine Nymoen i NSO sier at 
grunnen til det store budsjettoverskuddet kan skyldes 
underforbruk på en del poster, samt et lavere aktivi-
tetsnivå enn ønskelig. Hun hevder videre at årsaken 
også kan skyldes at studenter betaler for mye i avgift 
til NSO per i dag. Hvorfor betaler studenter for mye 
til en organisasjon som skal legge til rette for studen-
ters økonomi?

At 70 kroner av dagens semesteravgift skal gå til 
NSO hadde vært forståelig hvis organisasjonen hadde 
brukt dem til å legge til rette for bedre økonomiske 
vilkår og tjenester for studenter. like forståelig er 
det ikke dersom overskuddet blir stående på NSOs 
bankkonto.

Ved et budsjettoverskudd i millionklassen burde 
pengene kunne brukes til billigere studenttilbud. 
refusjon av store helseutgifter, et godt treningstilbud, 
samt rådgivning for studenter - det er dét semesterav-
giften skal gå til, ikke til å bygge opp en sparekonto. UD

Studentorganisasjonen bør primært drive lobbyarbeid, ikke sparepolitikk. 

Siri Mette Fridèn
     Nyhetsjournalist

kOMMeNtAr

(Illustrasjon: Åshild Mikalsen Egelid)

NSO gir 
ikke tilbake
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Kronprinsen åpnet ISFiT
det kongelige besøket i Storsalen fredag 11. 
februar markerte starten på årets ISFit.

Fokuset for fredagens Samfundsmøte var verdighet, 
og Hans kongelige Høyhet kronprins Haakon Magnus 
åpnet det hele med en treffende tale der han trakk 
frem den uavhengige og ideelle organisasjonen «Global 
dignity», som han selv var med å stifte i 2006.

de omlag 400 oppmøtte, hvorav mesteparten var 
ISFit deltakere, ble under work-shopen oppfordret til 
å fortelle sine egne historier. den første som kom til 
ordet var, til stor overraskelse, vinneren av Studentenes 
Fredspris fra 2009, elkouria rabab Amidane.Hun 
fortalte kort og intenst om sitt arbeid som aktivist, og 
om brutale voldshandlinger og tortur begått av det Ma-
rokkanske politiet. Flere andre rørende og oppsiktsvek-
kende historier ble også fortalt. 

 
hendt:

«Her er det noen i viktige posisjoner som må 
være bortimot sandblåst på innsiden av hodeskallen» 

En rasende Thorbjørn Berntsen (75) til Dagbladet etter å ha lest om luselønn-avsløringer i stat og kommune. 
Spesielt pinlig synes han det er at statlige etater underbetaler renholderne sine.

Ny studentforsikring klar
Norsk Studentorganisasjon (NSO) har denne høsten utvi-
klet en kollektiv studentforsikring i samarbeid med Bafo 
Forsikringsmegling. 26. januar ble tilbudet ferdigstilt. 

– det er et klart mål for oss at studenter skal være like 
godt ivaretatt som arbeidstakere, men inntil det skjer 
ønsker vi å tilby studentene en god forsikring tilpasset 
studenters dårlige økonomi, sier leder Anne karine 
Nymoen av Norsk studentorganisasjon i en pressemelding.

Forsikringsproduktene skal ifølge Nymoen være 
tilpasset studenter og deres økonomiske situasjon, og skal 
være billigere enn andre tilsvarende forsikringer.

Må betale for  
bedriftsdag på BI
På Handelshøyskolen BI i trondheim må studentene selv 
betale 250 kroner for å få delta på skolens bedriftsdag. det 
melder studentavisen Inside.

leder Nikolai toverød for Næringslivsdagen i Oslo 
synes det er synd at studentene skal være nødt til å betale 
selv.

– Vi kommer aldri til å ta betalt for deltagelse på 
næringslivsdagen. det er helt sikkert, sier toverød.
Grunnen skal ifølge leder karine Harildstad for 
Næringslivsdagen i trondheim blant annet være at BIs 
lokaler er for små til å huse alle deltagerne, og at man må 
leie andre lokaler.

23
... er antallet norske studenter registrert 

hos Lånekassen som tar hele utdanningen 
sin i Kina. Næringsminister Trond Giske 
uttalte i høst at han ønsket å sende ut 
mellom 1000 og 3000 studenter til landet.

Helsedirektør i e-postdrama
Hundrevis av e-poster skal ha tikket inn til medlemmer 
av styret i Helse Midt-Norge fra urolige medisinstudenter. 
Som Under dusken skrev om i Ud#2, må store deler av 
kull 2005 sette utdanningen sin på vent i påvente av ledige 
turnusplasser.

– Jeg har hatt et mål om å lese alle og sende et felles 
svar på alle henvendelsene, men det har jeg ikke hatt kapa-
sitet til, sier styremedlem Bjørg Henriksen til Adressa.no.

Dette har 

(Foto: Trygve Norum Lunås)

Ud FOr

25 år SIdeN
Utgangen 
på konflikten 
mellom 
sosial-
vesenets 
administrasjon 
og prostitus-
jonsprosjektet 
blir sannsyn-

ligvis at prosjektet legges ned fra 
1. mars.

I begynnelsen av februar tok 
elleve av de såkalte brukerne av 
prosjektet initiativ til en pressekon-
feranse på Samfundet. Bak hvite 
teatermasker stod ofre for incest, 
voldtekt og prostituasjon fram og 
fortalte hva prostitusjonsprosjektet 
hadde betydd for dem.

75 år SIdeN
Rektor Lars 
Eskeland 
meddeler 
i sin siste 
bulletin fra 
felttoget 
mot 
usedelighet-
en; «Det 

foredraget eg heldt her 
i Oslo den 2. februar var retta 
mot smusslitteraturen og 
agitasjonen for fosterdråp, og 
mot alle dei som i tale og skrift 
riv ned det sedelige grunnlaget 
som samfunnet er bygdt på. 
Dei uppgåver eg fekk im den 
ungdom som hadde vorte offer 
for denne agitasjonen, har eg 
teke tilbake.»

10 år SIdeN
Bevegelses-
hemmede 
Tormod 
Omholdt-
Jenssen 
studerer 
data på 
Gløshaugen. 
I hverdagen 

er det meste godt tilrettelagt, 
men på ett kritisk punkt svikter 
rutinene: Når brannalarmen går 
er Tormod avhengig av bærere 
for å komme seg ut. Grunnen er 
at heisene i Realfagsbygget auto-
matisk låses ved evakuering.

Ingeniører uten  
grenser endelig stiftet
Mandag 7. februar ble stiftelsen av oganisasjonen 
Ingeniører uten grenser i Norge gjennomført. Stiftelsen 
foregikk på Ingeniørenes hus i Oslo. Nyvalgt leder er 
masterstudent emanuel rygg ved UiO, tidligere leder av 
Nito-Studentene.

lokallag av organisasjonen er allerede startet både i 
trondheim og i Vestfold. Ifølge organisasjonens stiftelse 
har man også ambisjoner om oppstart både i Bergen og 
Stavanger i løpet av nær framtid.

Ingeniører uten grenser eksisterer i omkring 50 land. 
Felles for dem alle er at man tror at ingeniørfaglig kompe-
tanse og teknologisk innsikt er grunnleggende viktig for 
utviklingsarbeid.

les alt om ISFit
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Marthe
Rosenvinge
Ervik
Journalist

Endelig ser det ut til at det etter-
lengtede idrettsbygget vi fortjener 
er innen rekkevidde. Etter å ha skvist 
oss sammen i trange saler, kollidert 
med vilt fremmede folk annethvert 
steg på steptimeni tillegg til at man 
ikke ser instruktøren, stått naken 
og flau i dusjen og prøvd å slikke 
til oss en stråle og albuet om plass 
forran speilet for å få til håret, skal 
vi endelig få pusterom. Endelig få 
armplass. Endelig kunne trene uten 
å få klaustrofobiske tendenser og et 
blått øye i sminkekøen. Spørsmålet 
er om det er verdt prisen vi må 
betale.

Det en provokasjon at vi som 
studenter skal stå for finansier-
ingen av dette gildet. Slik det er 
i dag, har nær halvparten av alle 
Trondheimsstudentene trenings-
kort hos SiT. Vi har en verdifull og 
avslappet treningskultur i byen vår 
– som er utrolig viktig for en gene-
rell allmenhelse – man behøver ikke 
være boler eller trene syv ganger 
i uken, men kan fint komme sjan-
glende ut i februar selv om man ikke 
har trent siden jul. Treningskortet 
er så billig at man velger å kjøpe 
det likevel. Selv om man må stå 
naken og flau i dusjen iblant. 
Med en dobling i treningsav-
giften vil terskelen for å trene heves 
betrakelig.

Det er flere andre aktører som 
burde tvinges på banen før den 
finansielle belastningen legges på 
studentene. NTNU subsidierer årlig 
trening for hele byens studenter 
med 16 millioner kroner. Det er klart 
og tydelig at det er viktig for NTNU 
at studentene tar vare på helsen sin. 
Det samme kan ikke sies om DMMH 
og HiST. Disse har knapt bevilget et 
rødt øre til trening og studentidrett, 
og som et resultat står NTNU nå 
alene om å tekke lasset.

Samtidig beregner SiT at det 
hovedsakelig kommer til å være 
HiST- og DMMH-studenter som 
kommer til å bruke det nye bygget 
på Solsiden. I realiteten blir det 
derfor NTNU og NTNU-studentene 
som betaler for HiST- og DMMH-
studentenes nye treningsfasilitet.

Studenter bør kreve en innsats 
fra andre studieinstitusjoner i denne 
byen. Det er på høy tid at midlene 
kommer på plass, og det fra andre 
steder enn NTNU. Det nye trenings-
bygget er sårt etterlengtet, men er 
slettes ikke verdt blodprisen. Da vil 
jeg heller være naken og flau i en 
trang dusj, enn å betale for at noen 
andre skal trene.

Naken og flau

Nytt bygg dobler treningsavgiften
Studenter i trondheim 
vil fra høsten av få et nytt 
midlertidig treningstilbud 
på Portalen ved Solsiden.

Solsiden. Hvis det stemmer viser HiSt 
igjen at de ikke prioriterer idrett og 
trening som et velferdstilbud for sine 
studenter, sier han.

NtNUI fremmer i protest et forslag 
til et alternativt og mer langsiktig 
treningsanlegg på lerkendal. dette 
forlaget inneholder svømmebasseng, 

Med sine 2000 kvadratmeter vil det 
nye treningssenteret tilby blant annet 
styrketrening, aerobic, yoga og spin-
ning. Baksiden av medaljen er at 
NtNU-studentene må betale rundt 
1200 kroner i årsavgift, mens HiSt 
og dMMH-studentene må ut med 1400 
kroner i året. 

– det midlertidige treningsstudioet 
på Solsiden er tiltenkt finansiert ene 
og alene av studentenes lommebøker, 
sier NtNUI-leder Sjur Øyen.

Han mener prisøkningen kan føre 
til at studenter som ikke trener mye 
vil falle fra.

– det skal aldri være et spørsmål 

om du skal bli medlem eller ikke, da 
prisen skal være så lav at man ikke 
engang skal tenke over det, sier han. 

Under dusken har tidligere skrevet 
om de overfylte treningslokalene på 
NtNU Gløshaugen og dragvoll hvor 
omkring 14 000 studenter trener. 

Urimelig for NTNU 
NtNUI-lederen har lenge vært 

kritisk til at studenter ved Høgskolen 
i Sør-trøndelag (HiSt) og dronning 
Mauds Minne Høgskole (dMMH) 
trener hos NtNUI uten at institu-
sjonene deres er med på å finansiere 
driften. NtNU bidrar på sin side med 
16 millioner kroner årlig.

– NtNU-studentene bør få oppleve 
hele bidraget NtNU som institusjon 
yter for sine studenter. Og tilsva-
rende bør HiSt- og dMMH-studenter 
oppleve den reelle prisen for å drive 
med idrett og trening, siden deres insti-
tusjoner ikke bidrar med noe. det er 
urimelig at NtNU skal subsidiere 
studentene ved de andre utdannings-
institusjonene, sier han. 

Han tror heller ikke at HiSt og 
dMMH vil endre standpunkt når de 

nye lokalene kommer på plass.
– Jeg tror det er uaktuelt at HiSt og 

dMMH kommer til å bidra finansielt 
i drift av det midlertidige anlegget på 

pÅ pORTALEN: Fra venstre HiSSI-leder Hanna A. Nisja, Vt-leder Mari Helenedatter Aarbakke og NTNUI-leder Sjur Øyen.

TekST:  Thomas Lien
 tlien@underdusken.no
FOTO:  Severin Sadjina

treNING

 HiST og DMMH bidrar ikke          Hever terkselen for å trene
flere ballspillflater og et 1200 kvadrat-
meter stort treningsstudio. 

– NtNUI sitt alternativ skal etter 
planen realiseres innen leietiden på 
Portalen har gått ut, sier han.

Positivt for HiST
leder Hanna Aarnes Nisja for HiSt 
Studentidrett (HiSSI) vil gjerne inngå 
et samarbeid med NtNUI fremover. 

– Uansett om vi representerer 
høgskole eller universitet er vi alle 
studenter, så det er klart at vi må få 
til et samarbeid på tvers av institusjo-
nene, sier hun. 

Nisja er utelukkende positiv til 
det planlagte treningsanlegget på 

Portalen. Hun ser for seg at HiSt-
studentene i større grad vil benytte seg 
av  Studentsamskipnaden i trondheim 
(Sit) sitt treningstilbud når det ikke 
er på et fremmed campus. 

– Jeg tror nok studentene våre 
føler at det blir litt for mye NtNU 
på Gløshaugen og dragvoll. Her på 
Solsiden blir det nok mye mer attrak-
tivt for å trene for HiSt-studentene, 
sier HiSSI-lederen.

en øvre grense
– Økt pris skal kun forsvares av økt 
tilbud. det er ingenting som heter 
at økt tilbud ikke skal medføre økt 
pris. årsavgiften vår er fortsatt den 

billigste av storbyene i landet, sier 
leder Mari Helenedatter Aarbakke i 
Velferdstinget (Vt).

Hun påpeker på at den øvre grensen 
på 1200 kroner ble satt for å kunne øke 
kapasiteten.

– dersom kommunen godkjenner 
prosjektet i Høgskoledalen og vi får 
satt igang med å bygge der raskt, kan 
vi til høsten skilte med både to nye 
treningsfasiliteter og forhåpentligvis 
en forbedring av standarden på de 
nåværende lokalene. da tror jeg vi 
kan forsvare en treningsavgift på 1200 
kroner, sier Aarbakke. 

Også hun mener at HiSt og 
dMMH bør komme på banen for å 
gjøre det billigere for studentene.

– det handler jo om at studentene 
ikke skal lide fordi institusjonen ikke 
har midler eller har anerkjent verdien 
av trening som et velferdstilbud, sier 
hun.

konkurrenter vegg i vegg
Velferdsdirektør Anders Stenvig i 
Sit begrunner valget av lokalene på 
Portalen med at de etter en lang leting 
endelig fant noe som var stort nok. 

– Vi har sett etter lokaler siden 2008 
og her har vi 2000 kvadratmeter på én 
flate. rålokalet er på plass, uten at vi 
trenger å tenke på å rive ned gammelt 
eller å bygge ut nytt, sier han.

de nye Sit-lokalene vil havne 
rett ved siden av den kommersielle 
treningsaktøren 3t-Solsiden. 

– Jeg håper at når 3t får tenkt seg 
litt om vil de se at det er sunt med 
konkurranse, sier Stenvig.

Stenvig påstår at Sit ikke visste før 
senere i prosessen at det nye trenings-
lokalet ville ligge vegg i vegg med 3t. 
UD

FAktA OM:

Utsettelser og sprengt kapasitet 
har vært et gjennomgående tema 
for SiTs vei mot et nytt idrettsbygg.

SiTs planer om nytt bygg i 
Høgskoledalen står på vent fordi 
området ligger på kvikkleiregrunn.

NTNUI har lenge vært utålmodig, 
og har fremmet et eget forslag om 
bygg på Lerkendal.

Som en midlertidig løsning åpner 
SiT nå en ny avdeling på Solsiden.

NTNUI-lederen kritiserer HiST 
og DMMH for ikke å bidra mer på 
finansieringssiden.

Treningsbygg

N

– Det skal aldri være et 
spørsmål om du skal bli 

medlem eller ikke,
Sjur Øyen

(Illustrasjon: R.D.T.W. Arkitektkontor)
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INTERNASJONALE: Professor Carl Martin Larsen, professor Johan e. Hustad og professor Torbjørn Lindstrøm i god debatt.

til tross for et turbulent 
forhold utad, fortsetter 
forskningssamarbeidet 
mellom Norge og kina.

Nyskapning 
og innovasjon 

forutsetter 
derimot åpne 

samfunn.
Torbjørn Knudsen

Symbolsk uro fra Kina
knutsen er enig, og påpekte behovet 

for fri forskning.
– Forskningen bør være så fri som 

mulig, man trenger ikke noe spesielt 
vurderingsorgan for slike saker, sier 
knutsen.

Studentutveksling
en stor del av internasjonalt 
forskningssamarbeid skjer som følge av 
studentutveksling, opplyser larsen. 

– er dette utviklingshjelp eller 
hjerneflukt, spør han.

Med hjerneflukt mener han akademisk 
utvandring fra utviklingsland, uten at 
landene får noe tilbake. Han peker på 
at ved hans forskningsenter er over 60 
prosent av studentene utenlandske, med 
en stor andel fra kina. 

larsen mener mange av studentene 
blir værende i Vest-europa, uten å gi noe 
tilbake til hjemlandet. Hustad påpeker 
derimot at hjemreise ikke var uavkortet 
positivt, verken for personen eller landet 
som helhet.

– det er vel og bra å sende folk hjem 
igjen, men man må forsikre seg om at 
de får jobb når de kommer tilbake. det 
krever næringsutvikling, mener Hustad. 
UD

–kinas oppførsel rundt 
Nobelprisutdelingen var mest symbolsk, 
og nådde ikke ned på forskning- og 
handelsnivå, sier professor torbjørn 
knutsen ved Institutt for sosiologi og 
statsvitenskap på NtNU.

liu Xiaobos Nobelpris 
forårsaket ingen problemer for 
forskningssamarbeidet med kinesiske 
universiteter. dette kom frem under 
en debatt om forskningens rolle 
i internasjonal politikk onsdag 9. 
februar, der tre professorer fra NtNU 
deltok.

Å assistere et diktatur
kina er et av landene som blir 
prioritert av Forskningsrådet for 
internasjonalt samarbeid.

selv under politisk usikkerhet. Blant 
annet opplevde en nevrobiolog 
som reiste til kina rett etter 
nobelprisutdelingen å kunne prate 
fritt med kinesiske forskere både om 
forskningen og prisutdelingen. 

– Man samarbeider med personer, 
ikke med regimer, ble 
det sagt fra salen under 
debatten.

Uten veiledning
Ifølge professor Carl 
Martin larsen ved 
Institutt for marin 
teknikk dreier statlige 
retningslinjer for 
internasjonalt samarbeid 
seg hovedsakelig om 

valg av samarbeidsfelt. Han mener 
regler og veiledning for hvem det 
er greit å samarbeide med stort sett 
er fraværende. Slik veiledning er 
det heller ikke noe behov for, ifølge 
debattantene. 

– Selv om det for eksempel ikke 
er greit å hjelpe Iran til å utvikle 
droneteknologi, så er slike samarbeid 
heller ikke aktuelle for norske forskere, 
kommenterer larsen.

– det er per i dag umulig å snakke 
om nasjonal forskning, all forskning 
er internasjonal, mener prorektor 
for nyskaping og eksterne relasjoner 
Johan e. Hustad.

Internasjonal forskning inkluderer 
også autoritære nasjoner. Både Hustad 
og knutsen fremsetter 
at forskningsamarbeid 
med autoritære stater 
har positive effekter for 
de involverte nasjonene. 

– Forskningsamarbeid 
kan være idealistisk. det 
kan gi kulturell forståelse 
og demokratisk utvikling, 
sier Hustad. 

Selv om knutsen 
er enig i samarbeidets 
positive effekter, mener han at noe 
annet enn idealisme ligger bak.

– Man må ikke legge vekk 
forskningsamarbeid med lukkede 
land. Jeg tror det kan bidra til åpenhet 
og demokratisering. Nyskapning og 
innovasjon forutsetter derimot åpne 
samfunn. Samarbeid med lukkede 
land er mest markedspolitikk, mener 
knutsen. 

Akademisk samarbeid har bestått 

TekST:  Erland Årstøl
 arstol@underdusken.no
FOTO:  Mads Schwencke

FOrSkNING
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Norsk Student- 
organisasjon vil heller 
spare enn å bruke penger 
på studentene. – Uheldig, 
mener studentpolitikere  
i trondheim.

NSO i hardt vær
– Av semesteravgiften går 70 kroner 

hvert år til NSO. en reduksjon på 10 
kroner ville ført til 300 000 kroner mer 
å bruke på velferd til trondheimsstu-
dentene, avslutter han. 

Flere årsaker
leder Anne karine Nymoen for NSO 
sier til Under dusken at det er flere 
årsaker til både det budsjetterte over-
skuddet og egenkapitalen.

 – Vi er en organisasjon i oppstarts-
fasen, uten erfaring fra tidligere år 
å budsjettere ut fra. Samtidig har 
det vært et underforbruk av enkelte 
budsjettposter og flere av komiteene 
våre har ikke vært fulltallige, og 
dermed ikke hatt et like høyt aktivi-
tetsnivå som vi ønsker, sier hun. 

Nymoen forklarer videre at orga-
nisasjonens egenkapital også består 
av midler overført fra Studentenes 
landsforbund (Stl) da Stl og Norsk 
Studentunion ble slått sammen og 
NSO stiftet 1. juli 2010.

– dette ble vedtatt av de gamle 
medlemslagene i Stl for å gi oss et 
trygt utgangspunkt. Vi er avhengige 
av å kunne drive forutsigbart, sier hun.

Også usikkerhet rundt utleiepriser 
for gamle kontorlokaler skal være en 
av grunnene til at det budsjetteres med 
nytt overskudd. 
UD

lokalt: At pengene fra semesteravgiften 
skal brukes det året de kommer inn.

– Velferdstinget budsjetterer med å 
gå i null, og da mener vi det er uheldig 
at NSO med overskudd. Studentene 
skal få velferd og tilbud tilbake for 
pengene de betaler inn. de bør enten 
øke aktiviteten eller sette ned konti-
genten dersom store overskudd gjentar 
seg over flere år, sier hun.

Ifølge Universitas vil NSO oppar-
beide seg en høy egenkapital så raskt 
som mulig for å ta høyde for eventu-
elle utmeldinger fra medlemsmassen. 

– Om Norsk Studentorganisasjon 
en dag ikke har nok legitimitet i lokal-
lagene og må bruke av egenkapitalen 
for å overleve, er det kanskje ikke 
meningen at de skal overleve, sier 
Aarbakke. 

Bygger for fort
leder Per Martin Sandtrøen for 
Studenttinget ved NtNU mener at 
organisasjonen bygger egenkapital 
for fort.

– NSO er en fersk organisasjon som 
må få lov til å bygge opp en egenka-
pital. Spørsmålet for meg blir hvor fort 
de skal bygge den opp. kanskje hadde 
det vært nok med 3 millioner kroner i 
egenkapital foreløpig, sier han.

Sandtrøen tror NSO kunne hatt et 
mindre overskudd.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) vil 
etter et budsjettoverskudd fra 2010 på 
over 3 millioner ha en egenkapital på 
rundt 11 millioner kroner. til tross 
for dette er det budsjettert med over-
skudd også i 2011. 

– Vi mener det er feil av NSO som 
en ny organisasjon å fokusere på å 
legge seg opp en så stor egenkapital. 
Vi hadde nok først og fremst håpet på 
at NSO ville vise seg fram som en sterk 
organisasjon som kan oppnå resultater, 
for deretter å se på tiltak for å sikre 
fremtiden, sier leder Mari Helenedatter 
Aarbakke i Velferdstinget.

Bruke, ikke spare 
Aarbakke sier at Velferdstinget ønsker 
samme brukspolitikk nasjonalt som 

TekST:  Marte Voll
 mvoll@underdusken.no
FOTO:  Øyvind Aak

StUdeNtPOlItIkk

SKEpTISK: Vt-leder Mari Helenedatter Aarbakke lurer på om det kanskje ikke er meningen at NSO skal overleve hvis de må hente 
ut så mye egenkapital som de gjør.

Hvorfor valgte du akkurat dette 
studiet?
Jeg bestemte meg for det veldig 
tidlig, ettersom jeg alltid har 
vært glad i tall. Dessuten er 
økonomistudiet fleksibelt og 
allsidig, med en god blanding 
av økonomi, ledelse og litt 
psykologi.

Hvordan var du som student?
Rent faglig var jeg nok høvelig 
god og jeg gikk ut med gode 
karakterer. Jeg jobbet jevnt 
og flittig, men slapp likevel 
ikke unna skippertaket. Ellers 
var jeg nok ikke en spesielt 
sosial student, jeg jobbet 
mye og hadde en del eldre 
venner. Jeg var dog leder i en 
næringslivsorganisasjon for 
studenter, så litt var jeg jo med. 

Hva er ditt beste studieminne?
Mitt beste studieminne må 
være da jeg skulle opp i muntlig 
eksamen i engelsk. Jeg var veldig 
syk i den eksamensperioden, 
så det ble lite lesing. Da 
eksamensdagen kom var jeg 
fremdeles syk. Jeg fikk likevel 
slept meg til skolen, og mot all 
forventning fikk jeg den beste 
karakteren. 

Hva er ditt verste studieminne?
Jeg kan ikke komme på noen 
dårlige studieminner. Jeg husker 
hele studietiden som en veldig 
fin tid.

Har du noen råd til dagens 
studenter?
 Folk er forskjellige og noen er 
mindre sosiale og aktive enn 
andre, men jeg tror det er viktig 
å vise sosiale ferdigheter og 
være aktiv ved siden av studiet. 
Det er fint å vise til når man 
søker jobb senere. Studietiden 
er en herlig tid, og den kommer 
ikke tilbake. Nyt tilværelsen og 
ha det gøy.

Av Linn Blumenthal
Foto: Bård Gudin

Økonomi,
Norges Handelshøyskole avd. Oslo

Siv Jensen

MIN StUdIetId

 Nyt tilværelsen og 
ha det gøy.

REpRESENTERER: Likestillings- og integreringsansvarlig Anja Ziolkowski er en av tre utenlandske i Studenttinget ved NTNU.

Ny komité skal lokke andre 
enn studentpolitikernes 
venner inn på tinget.

Vil representere bedre

 

Ikke ut av det blå 
det er flere minoriteter representert 
i trondheim enn i Oslo. Både 
Studenttinget (Sti) og Velferdstinget 
(Vt) har etter Under duskens 
beregninger en representativ 
andel tillitsvalgte som enten er 
innvandrere eller norskfødte med 
innvandrerforeldre. 

I Universitas artikkel ble det hevdet 
at utbredt rekruttering av venner og 
bekjente kan være grunnen til den lave 
minoritetsandelen i studentpolitikken. 
leder Mari Helenedatter Aarbakke i 
Vt kjenner seg igjen i beskrivelsen.

– det blir til at man rekrutterer de 
man kjenner, men et meningsmang-
fold blir det jo uansett. det er likevel 
sjelden vi rekrutterer noen helt ut av 
det blå, sier hun. 

Nødvendig norsk 
Sakspapirer og møter på norsk er noe 

blant studentene er det største 
problemet. 

– lite engasjement rundt student-
politikk er ikke et spesielt problem for 
studenter med minoritetsbakgrunn. 
det gjelder alle studenter. Man tenker 
at det er for spesielt interesserte, sier 
Aarbakke. 

det er ingen hemmelighet at 
oppslutningen rundt studentpoli-
tikken er lav. Høstens valgoppslutning 
til Sti var på 12,5 prosent, og var den 
beste siden 2003.

Aarbakke mener det råder en 
oppfatning blant studentene om at 
politikken ikke har gjennomslag og 
at det dermed er liten vits i å enga-
sjere seg.

– Vi må få studenter til å 
forstå at dette ikke bare er en sær 

av det som svekker tilgjengeligheten 
til studentdemokratiet. 

– tillitsvalgte er nødt til å snakke 
norsk for å skjøtte vervet på en god 
måte. Når det gjelder studenter som 
ikke snakker norsk er det mye lettere 
å føre deres sak ved å ha god dialog 
med dem enn at de sitter her selv, 
mener Ziolkowski.

Hun viser til at utvekslingsstu-
dentenes interesser blir fanget opp 
gjennom egne kanaler. 

– det har sittet f lere studenter 
med minoritetsbakgrunn i Sti, 
men de har behersket norsk, sier 
Ziolkowski.

Labert engasjement
Både Aarbakke og Ziolkowski mener 
at generell mangel på engasjement 

TekST:  Line Hammeren
 lhammeren@underdusken.no
FOTO:  Eirik Indergaard
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TekST:  Marthe Rosenvinge Ervik
 mrervik@underdusken.no

StUdeNtdeMOkrAtI

Studenter umyndiggjøres
kunnskapsdepartementet vil i et nytt høringsforslag 
fjerne studentenes flertall i samskipnadene.

– Vi er svært kritisk til forslaget som går 
på å fjerne studentflertallet og dermed 
muligheten for studentpåvirkning i 

organisasjon, men lagt opp slik at 
man skal ha påvirkningsmulighet. 
Utdanningsinstitusjonene bruker 
mye ressurser på å ha et omfattende 
studentdemokrati, og Velferdstingets 
virksomhet finansieres av semester-
avgiften. Hver eneste student har 
dermed penger investert i at vi skal 
få ting gjort på deres vegne, og det 
gjør vi. Vi får ting gjort, forsikrer 
Aarbakke.

den nye valgkomitéen kan forhå-
pentligvis hjelpe folk til å endre 
oppfatning.

– Jeg er stolt og glad for at vi har 
fått med så fremtredende personer 
i komitèen. det er viktig at vi i Sti 
jobber for å nå ut til alle, både mino-
riteter og andre, sier leder Per Marti 
Sandtrøen i Sti. UD

samskipnadene, sier konsernstyreleder 
Marus Aasprong i Studentsamskipnaden 
i trondheim (Sit).

Som Under dusken skrev i fjor høst, 
har kunnskapsdepartementet (kd) 
fremmet forslag om endring i samskip-
nadsloven. 19. januar ble loven sendt ut 
på høring. I høringsnotatet foreslås det 

blant annet å gi mulighet til å avsette 
hele eller deler av samskipnadsstyrene, 
å kreve to tredjedels flertall i styresaker 
av stor betydning – noe som vil fjerne 
studentenes flertall i slike avgjørelser – 
og lovfeste krav til styremedlemmenes 
kompetanse.

– Flere av forslagene vil flytte makten 
fra den lokale samskipnaden til kd, og 
begrense studentenes makt. dette bryter 
med grunnprinsippet i samskipnadsord-
ningen, nemlig lokal brukerstyring, sier 

Aasprong. Han får støtte av tord lien 
(Frp), nestleder i kirke-, undervisnings- 
og forskningskomiteen på Stortinget.

– å herre Jesus, dette 
er jo helt meningsløst.  
Jeg har ikke ord. enten har man tillit til 
at studentene kan håndtere dette, eller 
så får staten ta over hele greia. det er 
udemokratisk at departementet skal gi 
seg selv rett til å avsette styret dersom 
de ikke liker trynet på de som sitter der, 
sier lien til Universitas. UD

Universitas skrev i forrige uke om at 
andelen minoriteter blant studentpoli-
tikerne er lav i hovedstaden. Bare 2 av 
37 representanter ved Velferdstinget i 
Oslo har minoritetsbakgrunn. 

– Vi ønsker å hindre at det samme 
skjer ved NtNU, sier likestilling- og 
inkluderingsansvarlig Anja Ziolkowski 
i Studenttinget (Sti).

en ny valgkomité skal føre til bredere 
representasjon blant studentene, på 
tvers av miljøer. Samfundet-leder Mari 
Normann, ISFit-president Jørgen 
Westrum thorsen og nestleder Jens 
Sveen Frogner i NtNUi skal sammen 
med to representanter fra Studenttinget 
sørge for friskt blod i studentpolitikernes 
rekker. 
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KVAKKSALVER:  Fadderordningen Quak skal i 2010 ha hatt trøbbel i samarbeidet med Studentersamfundet. De berørte gjengene stiller seg imidlertid uforstående til beskyldningene.

KRITISK: SP-leder Rolf e. Angelsen
 (Foto: eirik  eirik Indergaard )

Gir dårlig gjengstruktur 
skylden for misforståelser 
og kommunikasjonssvikt.

Quak ut mot Samfundet

Uoverensstemmelsen skal ifølge leder 
Mats Ole rødahl for fadderodningen 
Quak 2010 dreie seg om flere avtalebrudd 
i løpet av samarbeidet.

– Blant annet sto vi to timer før 
immatrikuleringen uten lokale til en 
faddergruppe, og under fadderballet 
var det dårlig lyd, forteller han.

rødahl tror situasjonene er et resultat 
av dårlig organisering av gjengene på 
Samfundet.

– Samfundet er en veldig stor 
organisasjon, og det er mange å forholde 
seg til. I utgangspunktet skulle vi ha én 
kontaktperson på Samfundet hver dag, 
men sånn ble det ikke, forteller rødahl.

Han utpeker enkelte samarbeid som 
mer slitsomme enn andre.

– regi og Forsterkerkomiteen (Fk) 
var vanskelige å samarbeide med, 
spesielt fordi det var vanskelig å få tak i 
dem, sier den tidligere lederen.

Angrer ikke
Ved fremtidige fadderarrangement 
mener han det må stilles strengere krav 
til Samfundet.

– Alle gjengsjefene som skal være 
innvolvert i arrangementer på Samfundet 
må møtes i forkant så de kan planlegge 
og vite hva Quak forventer, sier han.

til tross for problemene som oppstod 
under årets Quak angrer ikke lederen på 
samarbeidet, og han har allerede anbe-
falt videre samarbeid med Samfundet 
til neste års arrangement.

– de som hadde ansvar for feilene 
har unnskyldt seg i ettertid, og lederne 
på Samfundet har også vært veldig flinke. 
de fleste problemene ble løst til slutt, 
forteller Quak-lederen.

Forståelig frustrasjon
– det er jo ikke noen tvil om at Samfundet 
består av mange ulike arrangerende 
gjenger, og at det gjør det til en utfor-
dring å vite hvem man skal ta kontakt 
med de ulike dagene, sier leder rolf 
erling Angelsen for Studentparlamentet 
(SP).

Han satt selv i salen under fadder-
ballet, og er enig i at lyden ikke holdt mål.

– Vi som satt i salen hadde store 
problemer med å høre hva som ble sagt 
på scenen, forteller Angelsen.
Han mener at samarbeidet mellom 

TekST:  Linn Blumenthal og Marthe  
 Rosenvinge Ervik
 ud@underdusken.no
FOTO:  Tormod Haugene

QUAk

Quak er fadderordningen for HiST, DMMH og NKF. Fadderordningen gikk i 
2009 med millionunderskudd.

  I årsmeldingen for Quak 2010 skrevet av faddersjef Mats Ole Rødahl kommer 
det frem at Quak har opplevd sammarbeidet med Studentersamfundet som 
problematisk.

Beskyldninger fra rapporten er blant annet dette: «Når man kommer til 
fadderukene føler jeg ikke at denne avtalen ble holdt fra Samfundets side. 
Dette skyldes ikke ledelsen av Samfundet, men mer gjengsystemet som regjerer 
på det Runde Røde» og «Det var til tider svært vanskelig for Quak å forholde 
seg til Samfundet, da det i realiteten ikke bare var en person å forholde seg 
til, men kanskje 5-10.»

Ingen av gjengene som Under Dusken har vært i kontakt med kjenner seg 
igjen i beskrivelsen. Flere av gjengene skylder derimot på hverandre, og på 
dårlig kommunikasjon innad i gjeng-hierariket på Samfundet.

 I Studentparlamentet ved HiST sine styrepapirer fra 18. november kommer det 
også frem at Quak skal ha brukt unødvendig mye penger på en evalueringstur.

Dette er saken:

FAktA OM:N

Samfundet og Quak bør fort-
sette, og at misnøyen handler om 
kommunikasjonssvikt.

– Slik jeg ser det har ikke Samfundet 
oppfattet de behov som Quak formidlet. 
Jeg vil kalle samarbeidet mer en utfor-
dring enn problematisk, sier Angelsen. 

Dårlig informasjonsflyt
tidligere gjengsjef Fredrik leren i regi 
stiller seg uforstående til kritikken fra 
Quak-sjefen, og kan ikke engang huske å 
ha vært i kontakt med fadderordningen.

– Jeg kan ikke huske noen uoveren-
stemmelse, jeg kan faktisk ikke huske at 
vi hadde noe kontakt i det hele tatt. Hvis 

det har vært en misforståelse må det ha 
vært med huskoordinatoren eller lØk, 
sier han.

etter å ha undersøkt papirene sine, 
husker leren at Quak hadde en galla 
i august, som lørdagskomitèen (lØk) 
var ansvarlig for.

– Vi i regi har kun arbeidet på de 
arrangementene vi har fått beskjed om. 
det hender imidlertid at de som har 
hatt kontakt med de eksterne arrangø-
rene ikke videreformidler informasjonen 
godt nok til oss, sier han.

Burde vært oppdaget
tidligere leder tarjei Zakarias eklund 

for lØk husker lydproblemene som 
oppstod under gallaen, men hevder at 
det slettes ikke var noe stort problem.

– det gjaldt noen tekniske 
problemer med mikrofonene, men det 
finnes mye som kunne gått verre enn 
det, sier eklund.

Han var teknisk ansvarlig under 
gallaen og hevder det ble gjen-
nomført generalprøver i forkant av 
arrangementet.

– Feilen burde vært oppdaget av 
Fk under generalprøvene, men slikt 
er vanskelig å forutse. Vi er tross alt 
ikke profesjonelle, sier eklund.

leder Ola Haugen Havrevoll i Fk 

kjenner ikke til hendelsen på gallaen, 
men synes det blir for enkelt å legge 
all skylden på Fk.

– Vi gjør alltid vårt beste, men er 
bare frivillige. det er trist om Quak 
synes lydproblemene ødela for arran-
gementet, og på vegne av Fk beklager 
jeg det, sier han.

kan bli bedre
leder Mari Norman ved Samfundet 
er uenig i rødahls kritikk.

– Jeg mener at vi holdt avtalen, men 
beklager at noe opplevdes rotete for for 
Quak, sier hun.

Norman skjønner at organiseringen 

av de mange gjengene kan oppleves 
noe rotete, men er likevel fornøyd med 
gjengenes prestasjoner.

– Jeg står helt bak det Samfundet 
leverer, men ser at det selvfølgelig er 
rom for forbedring, fortsetter lederen.
Norman tror Samfundet blir ansett 
som en seriøs aktør, og hevder at de 
generelt får mange positive tilbakemel-
dinger fra fornøyde arrangører.

– Vi på vår side er fornøyde med 
samarbeidet med Quak, men forstår 
at de har støtt på noen utfordringer. 
Fremover må vi må se på hva vi 
kan gjøre for at Quak 2011 skal bli 
fornøyde, sier hun. UD

I referatet fra styrepapirene til 
Studentparliamentet (SP) 18. 
november 2010 heter det at «flere 
setter spørsmålstegn ved evaluerings-
turen. kritikken rettes mot hvor mye 
penger som er brukt og hvem som fikk 
være med på turen.» kritikken skal 
ha kommet frem under en debatt av 
regnskapet til Quak 2010.

– dette var en tur som Quak 
arrangerte for å evaluere arrange-
mentet som ble gjenomført i 2010. 
Målet for turen var også å rekruttere 
medarbeidere, da spesielt ny leder og 
styremedlemmer, til Quak 2011, sier 
Angelsen.
– Hvorfor kritiseres denne turen i 
styrereferatet?

– Quak ba om en budsjettendring 

for å kunne reise på en slik tur, og 
endringen ble godkjent av leder av 
SP på forhånd. Intensjonen var god, 

Studentparlamentet ved HiSt stiller seg kritisk til 
Quaks pengebruk på evalueringstur.

Mislykket evalueringstur

men resultatet var ikke like godt som 
man hadde håpet. Vi ser i ettertid at 
pengene kunne blitt brukt på andre 
måter, sier han.

Angelsen sier at han ikke selv har 
oversikt over nøyaktig hvor stort beløp 
det er snakk om, selv om det var han 
som godkjente budsjettendringen.
– Hva legger du i at resultatet ikke var like 
godt som man håpet?
– Ingen av de som var med på evalue-
ringsturen stilte som leder.Vi håpet på 
å få rekruttert flere, men det skjedde 
ikke, sier han.

Angelsen påpeker at ny leder for 
Quak 2011 ble valgt i etterkant av 
turen. UD

Vi ser i ettertid 
at pengene 
kunne blitt 

brukt på andre 
måter.

Rolf E. Angelsen
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Nordlendinger  
ikke kåtere

Sexolog Bente Træen ved 
Universitetet i Tromsø har 
forsket på nordmenns seksu-
alvaner. Hun kan nå avkrefte 
myten om at nordlendinger er 
mer promiskuøse.

– Hvis man bruker geografi 
som variabel, ser man at 
forskjellene mellom sør og 
nord ikke er så forskjellige, sier 
Træen til Forskning.no.

Hun mener at mytene er 
historisk basert.

– Vi i nord har en frodig 
humor og et seksualisert og 
saftig språk. Men det er ikke 
dermed sagt at ord blir omsatt 
til handling, sier Træen.

dobbelt så  
mange overvektige
Andelen overvektige i verdens 
befolkning er nær doblet siden 
1980. Det melder det ledende 
medisinske tidsskriftet The 
Lancet.

Fedmeepidemien rammer 
nå i større grad fattigere land, 
mens det tidligere i hovedsak 
var rike og vestlige mennesker 
som pådro seg helseplagene. 
Nye resultater viser at mer enn 
én av ti voksne i verden i 2008 
var overvektige.

Varmere  
i Golfstrømmen
Golfstrømmen utenfor Sval-
bard er varmere enn den har 
vært på 2000 år. Det melder 
en forskergruppe ved Univer-
sitetet i Tromsø.

I perioden har tempera-
turen økt med 3,5 grader. Det 
er likevel i løpet av de siste 30 
årene at økningen har vært 
størst, med hele 2 grader.
Analysene viser at tempe-
raturøkningen i nord er 
betydelig større enn økningen 
av havtemperaturen globalt.

Dette styrker teorien om 
at den globale oppvarmingen 
vil komme først til nordom-
rådene.

UNder  
lUPeN

Et bankende 
hjerte for ultralyd
NtNU-forskere har 
utviklet en ny form for 
ultralyd som kan redde 
pasienter med hjertefeil. 
klarere bilder skal føre til 
bedre diagnostikk. 

TEKST: Ida Nord  Holmer 
ILLuSTRASJON: Anastasia Bakhilkina

hjertefeil. Ved å studere hvordan 
blodet strømmer, kan man finne ut 
om man for eksempel er disponert for 
blodpropp. 

– Målet er likevel ikke bare å diag-
nostisere de syke. den nye metoden 
skal gjøre det lettere å kunne fastslå at 
alt er som normalt, forklarer Nyrnes.

 
et viktig verktøy
Ved siden av forskningen jobber 
Nyrnes som overlege på barneavde-
lingen på St.Olavs Hospital, hvor hun 
er hjertespesialist. Hun synes det har 

vært altfor lite fokus på blodstrøm-
ningsbilder i forskningen av ultralyd. 

– Ultralyd er et utrolig viktig 
redskap. I og med at dette er noe 
jeg jobber med og bruker hver dag, 
kunne jeg ønsket meg mer forskning 
på området, sier hun.

Nyrnes peker videre på de positive 
sidene ved ultralyd.

– Ultralyd er jo helt ufarlige 
lydbølger. Pasienten trenger verken 
beroligende medisiner eller narkose, 
og blir heller ikke utsatt for stråling, 
forklarer hun. UD

Stipendiat og overlege Siri Ann Nyrnes 
har sammen med et team bestående 
av NtNU-forskere utviklet den nye 
teknikken Blood Flow Imaging (BFI). 
Ved hjelp av denne metoden kan 
man tydeligere se blodstrømningene 
i årene, noe som gjør det lettere å stille 
diagnose.

– den nye metoden viser et såkalt 
«specklemønster», som tydeliggjør 
bevegelse i blodstrømmen. dette er en 
teknikk hvor man på ultralydbildet vil 
kunne se alle de forskjellige retningene 
blodet strømmer. Ikke bare retningen 
langs ultrastrålingen, som med den 
tradisjonelle fargedoppler-metoden, 
sier Nyrnes.

Ifølge henne behøver man ikke å 
tolke bildene i like stor grad som med 
den gamle metoden. 

kan redde nyfødte
Nyrnes og teamet hennes har siden 
2007 jobbet med utviklingen av BFI 
for avbilding av barnehjerter. det 
første prosjektet deres innebar å bruke 
BFI til å konstatere en av de vanligste 
medfødte hjertefeilene hos barn, hvor 
hjertet har åpning i skilleveggen av 
forkammeret.

Ifølge Nyrnes sin forskningsrap-
port ble det utført en pilotstudie hvor 
fargedoppler- og BFI-metoden ble 
sammenlignet. 13 barn med hjertefeil 
ble undersøkt. eksperter fikk presentert 
videoer fra undersøkelsene i tilfeldig 
rekkefølge og rangerte blodstrømsbil-
dene. Studien konkluderte med at BFI 
ga best blodstrømsavbildning. 

– Ved å bruke den nye metoden på 
nyfødte barn håper vi å kunne oppdage 
slike hjertefeil oftere. dette kan være 
vanskelig diagnostikk, og her er forbe-
dret blodstrømsavbilding verdifullt, 
sier overlegen.

den nye metoden gjør det også 
lettere å diagnostisere andre typer 
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VIL HA pRESIDENTVALG: -Selv er jeg 26 år og har aldri opplevd et presidentvalg, sier Ahmed elgarhy.

I egypt er arbeids-
løsheten ti ganger 
høyere blant de med 
universitetsutdanning 
enn blant de uten.
da er det ikke rart at 
studentene sto øverst på 
barrikadene i protest 
mot Hosni Mubaraks 
regime.

– Selv om de får et reelt nytt regime, 
og med det mener jeg at det ikke bare 
byttes ut navn i regjeringen, vil heller 
ikke det nye styret besitte en tryllestav 
som løser alle problemene med en gang. 
dette skjønner også demonstrantene, 
sier Hofheinz. 

Utdanningssystemet  
må ta skylden
I egypt er universitetsutdanning gratis, 
og 25 prosent av befolkningen har 
vært innom en institusjon for høyere 
utdanning. tall viser imidlertid at 
halvparten dropper ut før fullendt 
utdanning. det er ikke nødvendigvis 
en dårlig beslutning i et land hvor de 
med en universitetsgrad sliter enormt 
med å finne jobber relevante for sitt 
fagområde.

– det er rett og slett altfor mange 
med høyere utdanning i egypt. 
Myndighetene åpnet universitetene 

og skapte studieplasser, men det finnes 
ikke nok arbeidsplasser til å ta dem i 
mot, sier Hofheinz. 

elgarhy peker på utdanningssys-
temet selv som den viktigste grunnen 
til den omfattende arbeidsledigheten.

– Når studentene har fullført utdan-
ningen sin forventer de å få en god jobb 
som er relevant for graden de har, men 
for bedriftene veier ikke en universi-
tetsutdanning fra egypt tungt nok til 
å få dem ansatt. Folk kan gjerne ha 
en jussutdanning og likevel jobbe i et 
supermarked, sier han.

Med frihet kommer handel
Mubaraks regjering startet et hjelpe-
program for å gjøre studenter mer 
attraktive på arbeidsmarkedet. elgarhy 
er positiv til programmet og håper den 
nye regjeringen vil fortsette utviklingen. 
likevel viser han også til et problem.

– dette programmet hjelper 10 000 

Siden 25. januar har egypt vært i en 
tilstand av opptøyer, kaos og protest. 
Frustrasjon bygd opp i løpet av over 
30 år med samme president endelig 
manifesterte seg gjennom en beleiret 
tahrir-plass i kairo. etter 18 dager 
ga president Hosni Mubarak etter for 
presset og til elleville jubelscener i hele 
egypt kunngjorde han sin avgang. 

Ahmed elgarhy studerer til vanlig 
bedriftsadministrasjon i kairo. disse 
historiske dagene for det egyptiske folk 
tilbringer han imidlertid i Norge, som 
en av deltakerne på ISFit. Selv om han 
bare har vært i trondheim i noen få 
dager har han allerede rukket å invitere 
Hans Majestet Håkon Magnus til egypt 
fra talerstolen på Samfundet. 

Han gleder seg til å returnere til et 
egypt med en befolkning som ser på 
fremtiden med nytt håp, men frykter 
at egypterne skal ha for høye forvent-
ninger til umiddelbar forandring.

– Folket trenger opplæring i demo-
krati. På grunn av det omfattende 
valgfusket har egypt en av de laveste 
valgoppslutningene i verden og da sier 
det seg selv at ikke alt vil gå riktig ved 
neste valg. Selv er jeg 26 år og har aldri 
opplevd et presidentvalg, sier elgarhy.

Ingen trylleslag
Folkebevegelsen mot Mubarak ble 
kalt «de unges opprør». I et land hvor 
nesten to tredjedeler av befolkningen 
er under 30 år må det nødvendigvis bli 
slik. likevel blir bildet mer nyansert av 
tallene som viser at 9 av 10 arbeidsløse 
egyptere er mellom 15 og 29 år. 

Førsteamanuensis Albrecht Hofheinz 
ved Universitetet i Oslo tror at selv om 
egypterne øyner håp om forandring med 
et nytt regime, er det få som tror at situ-
asjonen automatisk vil bedre seg for den 
arbeidsløse ungdommen. 

Håp om frihet og fremtid

Nå er vi 100 
prosent sikre 
på at folket 
vet veien til 

Tahrir-plassen.
Ahmed Elgarhy

TekST:  Anders Havdal Tangenes
 atang@underdusken.no
FOTO:  Mats Schwenke

OPPtØyeNe I eGyPt

Folketallet er beregnet til omtrent 80 
millioner (2010).

Uavhengig fra Storbritannia i 1922. 
Etter en revolusjon i 1952 ble Gamal 
Abd al-Nasser president (1954–70).

Landet har stått sentralt i den 
arabisk-israelske konflikten. Etter 
fredsavtalen 1979 (Camp David-
avtalen) er mesteparten av de 
okkuperte områdene gitt tilbake til 
Egypt.

Ekspresident Hosni Mubarak gikk 
av fredag etter 18 dager med 
demostrasjoner.

Kilder: Store Norske Leksikon, 
CIA World Factbook
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danske kutt på vei
Fra 2013 skal danske 
universiteter kutte 2,5 milliarder 
danske kroner årlig. Det melder 
Interesseorganisasjonen for 
Danske Universiteter.

Årsaken skal være nedgang i 
dansk økonomi.

Praksis på plass
Praktiske kurs har lenge vært 
en del av yrkesutdanninger 
som ingeniørstudier og 
legestudier. Nå vil britiske 
utdanningsinstitusjoner gjøre 
studentene mer attraktive 
for arbeidslivet ved å utvide 
praksisordningen til å gjelde 
også andre typer fag, for 
eksempel litteraturvitenskap. 
Det melder The Guardian.

Endringen skal visstnok 
skyldes de radikalt økende 
studieavgiftene som 
studentene må ut med.

Söta bror uten jobb
Arbeidsledigheten blant 
ungdom i Sverige er svært 
høy. Hver tredje svenske 
mellom 15 og 24 år stod i 
2009 uten arbeid. Det viser en 
rapport fra FN-organisasjonen 
Den internasjonale 
arbeidsorganisasjon (ILO).

Under Sverige på listen 
finner vi kun Spania med rundt 
45 prosent og Irland med rundt 
37 prosent ungdomsledighet, i 
følge ILOs oversikt.

Arbeidsledigheten i verden 
var i fjor 12, 6 prosent.

Hvit bekymring
Forsknings- og høyere 
utdanningsminister Tora 
Aasland (Sv) er bekymret 
over tilstanden for akademisk 
frihet i Hviterussland, heter 
det i en pressemelding fra 
Kunnskapsdepartementet.

Etter urolighhetene ved 
presidentvalget like før jul har 
studenter og akademikere 
som deltok vært utsatt for 
arrestasjoner, trakassering 
og overgrep. Mange risikerer 
utvisning fra universitetene og 
andre disiplinære tiltak som i 
praksis kan gjøre det vanskelig 
for dem å fullføre utdannelsen.

VERdEN  
RuNdT

studenter årlig, men i egypt finnes det 
millioner av studenter. 

Han tror investering fra utlandet er 
det beste virkemiddelet for å bekjempe 
arbeidsløsheten. Som det sekstende mest 
folkerike landet i verden er egypt en rik 
kilde til arbeidskraft. elgarhy ser for seg 
at hjemlandet kan bli en større økono-
misk makt enn både dubai og Q

atar, som må leie inn sin arbeidskraft 
fra andre land.

– til nå har problemet vært at uten-
landske bedrifter har vært redde for 
å investere i et diktatur. Med frihet og 
demokrati kommer også handelen, sier 
elgarhy.

kjemper mot korrupsjon  
og valgfusk
Albrecht Hofheinz peker på at de unge 
også protesterte mot den omfattende 
korrupsjonen og valgfusket i landet. 

– de opplever at mens de selv ikke 

finner arbeid, er det noen som gjør stor 
profitt ved å samarbeide med det sittende 
regimet. 

dersom man vil lykkes må man være 
korrupte, sier førsteamanuensisen.
det er den egyptiske studenten Irene 
kaldas ved det Amerikanske Universitetet 
i kairo enig i.

– Majoriteten av de 
nyutdannede fra middel- 
og arbeiderklassen blir 
kun tilbudt lavrangs-
jobber. derfor har de 
ikke finansielle midler til 
å bestikke korrupte ledere, 
sier han.

1968-effekten
Ved fjorårets valg opplevde egypterne 
et valgfusk de aldri har sett maken til 
tidligere. Mens utvikling siden slutten av 
1990-tallet ga håp om en gradvis åpning 
av det politiske systemet, viste valget at 

statslederen ikke hadde noen planer om å 
demokratisere styringen av egypt. 

– Folket vil ha mulighet til å velge sin 
regjering gjennom ærlige valg. de unge 
vil være preget av dette i fremtiden. det 
er et historisk øyeblikk for en hel genera-
sjon. Jeg tror disse opptøyene vil ha noe 

av den samme effekten som 
‘68-opprøret hadde i Vesten. 
Unge vil fortsette å jobbe 
for demokrati i hele den 
arabiske verden. Som både 
tunisia og egypt nå har 
vist, er det mulig å kaste en 
diktator. dette øker sjansene 
for en dominoeffekt til andre 
arabiske land, sier Hofheinz.

Facebook-våpen
Om sosiale medier kommer til å spille 
en avgjørende rolle i nye eventuelle 
revolusjoner gjenstår å se. det hersker 
derimot ingen tvil om at Facebook, 

twitter og andre medier har vært 
effektivt brukt blant studentene i egypt. 
det ble tydelig da myndighetene kort 
tid etter at folket tok til gatene stengte 
Internett-tilgangen i landet. Hofheinz 
sier de sosiale mediene har blitt farlige 
for det sittende regimet. 

– Studentorganisasjoner har tradi-
sjonelt hatt en viss grad av frihet til å 
være kritiske mot regimet så lenge de 
holdt kritikken innenfor studentsirklene. 
Forskjellen er at nå har så mange som 5 
millioner egyptere Facebook og da sprer 
ideene seg både fort og utenfor universi-
tetene, sier han.

Håp for fremtiden
etter Mubaraks avgang har Ahmed 
elgahry mottatt mange tekstmeldinger 
fra hjemlandet. På en melding som 
sendes rundt blant egypterne står det 
følgende:

«Fra i dag er dette deres land. Ikke 
bestikk, forsøple, forfalsk dokumenter, 
kjør på rødt lys eller gå inn på metroen 
gjennom utgangen. Behandle landet som 
deres eiendom.»

For å lose landet gjennom den usikre 
fremtiden tror elgahry egypt trenger en 
sterk leder, men han er ikke redd for at 
egypt skal gli inn i et nytt diktatur.

– Nå er vi 100 prosent sikre på at 
folket vet veien til tahrir-plassen. UD

Egypt
Libya

Sudan
Tsjad

Saudi
Arabia

Irak
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Helse er meir enn   fravær av sjukdom
 det er berre dumt å nytte uttrykk som utviklingsland og industrialiserte land.   dette er ikkje 1950, seier Hans rosling. Han forsvarer «brain drain», og 
 meiner folk må slutte å sjå verda i svart-kvitt. rosling er internasjonalt verdsett   for global helseproblematikk, og er aktuell som føredragshaldar ved ISFit.

enkle ting 
som diaré 

tek framleis 
mange liv i 
dei fattige 

landa.
Hans Rosling

å sjå det positive i det så utgjer pengeflyten tilbake til 
heimlanda meir enn det som blir gjeve i bistand i dag.

ein kan jo òg spørje seg om det er rett at norske 
medisinstudentar i utlandet «tek» dei plassane i frå 
landets eigne studentar. eg synes det er positivt at 
helsepersonell utviklar ei forståing av helse og praksis 
på tvers av landegrenser. 

Du har vore med på å skape eit verkty, 
Gapminder, som viser store mengder statis-
tikk på ein enkel måte. Der finn ein til dømes 
at Iran, i motsetning til kva ein gjerne trur, 
ikkje ligg så langt i frå norske 
standardar når det kjem til 
helse. Er dårlege kunnskapar 
og fordommar eit stort problem 
innafor feltet?
– Iran i dag, tilsvarer Italia i 1970 med 
Mussolini som leiar. dei har ein leve-
alder på om lag 70 år, og kvinner føder 
i gjennomsnitt 1,74 born. tala fortel 
sanninga, og Iran har utruleg mange 
flinke og godt utdanna helsepersonell.

det er viktig å opne auga og sjå kva 
realiteten seier. Vi må ikkje sjå verda i 
eit svart-kvitt bilete med «dei og oss». 

Ei auke i velstand har ført med seg nye typar 
helseproblem, livsstilssjukdommar, som brer 
om seg. Kva betyr det for den globale helsa når 
fedme og tobakkssjukdommar ikkje lenger 
berre gjeld dei rikaste landa?

Kva legg du i global 
helse?
– Global helse er kunn-
skapen om korleis helse 
varierer over heile jorda. 
Utfordringar innanfor helse 
varierer mellom ulike land 
og kulturar.

Kva er dei største utfor-
dringane innanfor 
global helse i dag?
– ein har tre ulike helse-
situasjonar som byr på 
utfordringar i dag.

den første situasjonen gjeld dei aller fattigaste landa 
som er i krig, som Somalia, kongo og Afghanistan. 
Menneske i desse landa har gjennomsnittleg kort 
forventa levealder og høg fødselsrate. I kongo får til 
dømes kvinner i gjennomsnitt 6,5 barn. dette medfører 
ein særs høg befolkningsvekst, og folketalet i kongo er 
forventa å auke med nærare 38 millionar menneske 
innan 2025. dette er land som ikkje ein gong har byrja 
på vegen mot velstand.

den andre situasjonen gjeld låginntektsland som 
slit med infeksjonar og underernæring. Me bruker i 
dag store summar på AIdS-forsking, når ein i staden 
kunne ha redda mange liv ved å bruke dei på antibiotika.

den tredje situasjonen gjeld land som har dei 
same problema som Noreg på 1950- og 60-talet. 
trafikkulukker, kroniske sjukdommar og mentale 
helseproblem er daglegdagse problem. Nokre plassar 

på landsbygda i kina er det sjølvmord som kjem høgast 
opp på statistikken over dødsårsaker for unge kvinner.

Mange nyttar omgrepa utviklingsland og 
industrialiserte land, òg når dei snakkar om 
helse. Kan ein dele verdas helseproblem på 
denne måten?
– Nei, det blir heilt feil å snakke om uviklingsland og 
industrialiserte land. Om ein spør ein innbyggjar i til 
dømes Mexico, vil ikkje denne setje seg sjølv i bås på 
den måten. Mexico har hatt ein enorm utviklingsrate, 
og er ikkje noko utviklingsland verken på helse, utdan-
ning eller økonomi.

ein må setje seg inn i korleis verda faktisk er, og då 
er det berre dumt å nytte uttrykk som utviklingsland 
og industrialiserte land. dette er ikkje 1950.

Vestlege land gjev store summar til bistand 
innanfor helse kvart år, mellom anna til utdan-
ning av helsepersonell.

Samstundes har ein data som viser aukande 
migrasjon av helsepersonell frå fattige land 
til dei rikare, grunna høg etterspurnad og 
betre arbeidsvilkår, såkalla «brain drain». 
Kva inneber dette?
– Svenskar utgjer i dag ein viktig del av helsepersonellet 
i Noreg. dei reiser over grensa fordi Noreg tilbyr jobb 
og god løn. dette skjer òg mellom mange andre land i 
verda, men kva skal ein gjere med det? ein kan ikkje 
ta i frå dei den handlefridomen det er å kunne reise til 
eit anna land med betre arbeidsvilkår.

eg meiner det blir feil å hindre slik migrasjon, og for 

Tekst: Karolina Gjelland Lid                   Illustrasjon: Håvard karlsen og  Åshild Mikalsen egelid

– Sjukdom er tragisk, men menneskje er 100 prosent 
dødelege. det at ein no har fått ei auke i slike sjuk-
dommar viser at helsetilstanden betrar seg for mange.

ein lever lenge nok til å pådra seg desse sjukdom-
mane. Samstundes er det mange som døyr av meir 
elementære sjukdommar. dette er noko ein bør fort-
setje å arbeide i mot.

Statistikkane dine viser ein samanheng 
mellom helse og økonomi: Betre økonomi 
medfører betre helse, men betre helse 
medfører òg betre økonomi. Kan ein bekjempe 

fattigdom uten å bekjempe helse-
problem, og motsatt?
– Betre økonomi fører til betre helse. 
tilgang på betre levevilkår, som reint vatn 
og pengar til medisinar, gjev betre helse.

Samstundes må ein ha moglegheit til 
å jobbe for å betre økonomien. Om ein er 
underernært eller sjuk, klarer ein ikkje å 
gjennomføre dei tunge taka som ein ofte 
krev av arbeidarar i fattige land. difor er 
bistand til dei fattigaste landa særs viktig.

– Kva bør ein vektlegge av forsking 
innan global helse i framtida?

– Vaksiner er det mest elementære ein kan gjere for 
å førebyggje mange sjukdommar. eit døme er koppar, 
som no er utrydda. ein bør fortsetje vaksinekampanjen 
«GAVI», der mellom anna Noreg saman med Melinda 
og Bill Gates har gjort viktige donasjonar. enkle ting 
som diaré tek framleis mange liv i dei fattige landa. UD
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Tunga rett i munnen

Stopp oljeboringen i nord

9. Februar ble Erling Kjelstrup 
valgt til ny leder for Samfundet, 
etter å ha blitt utfordret av 
Eivind Rindal. 

[..] Jeg vil ellers takke Rindal for 
å ta utfordringen om å stille til 
leder på strak arm. Det førte til 
en kraftig forbedring av spørs-
målene og utspørringen, og gir 
også Erling mer legitimitet som 
valgt leder, siden det ble et reelt 
valg når det var flere kandidater.
Bjørn T

Synd at ikke Samfundet valgte en 
leder med meninger og snakke-
tøyet i orden. Man kan være uenig 
i hva han mener, men Eivind 
Rindal mener ihvertfall noe. For 
meg framstår Erling Kjelstrup 
som en mann som ikke kan 
snakke for en forsamling for fem 
flate øre. Nordlending som ikke 
banner? WTF.

Og folk som ikke bryr seg 
om politikk burde helle leve i et 
diktatur.
Jørgen

Jørgen: Jeg tror ikke medlem-
mene ønsker seg en leder med 
sterke politiske meninger, og 
det sa de vel klart fra om i går? 
Ut fra bemerkningen din om 
diktatur og interesse for politikk, 
lurer jeg nesten på om du synes 
Samfundet burde ha en tydelig 
politisk profil - uavhengig av hva 
flertallet av medlemmene måtte 
ønske? [..]
Nicolas

Til Jørgen: Helt uenig. Folk vil 
bare ikke nødvendigvis ha poli-
tikk inn i hvert eneste lille hjørne 
av livet sitt. Din «default» ser ut 
til å være diktatur, men det kan 
da like gjerne være anarki.

Et ønske om å ikke ha store 
eller tydelige politiske føringer 
og inngripener er også et politisk 
standpunkt!
Anthonsen

Det er bedre å debattere en viktig sak uten å 
fatte vedtak, enn å vedta uten debatt.

Ukjent

Nybegynnerstillingene legger opp 
til ett år i sykehus og ett år i kommune-
helsetjeneste. Forslaget sier ingenting 
om at studentene skal arbeide uteluk-
kende innen ett fagfelt i sitt pliktår i 
sykehus. Forslaget åpner derimot for 
å bruke flere avdelinger enn i dag, for-
utsatt at turnuslegen får tilstrekkelig 
trening i akuttmedisin. Det tas sikte på 
sirkulering mellom to eller flere fagom-
råder.

Å åpne for bruk av utvalgte avde-
linger, i de seks månedene som tradi-
sjonelt har vært avtjent på kirurgisk 
avdeling, ble foreslått og fikk bred støtte 
på Legeforeningens landsmøte allerede 
i 2009 - også fra studentene.

Jeg har ikke tenkt å benytte dette til-
svaret til å diskutere fordeler og ulemper 
med de forskjellige løsningene, men vil 
oppfordre til å holde tunga rett i mun-
nen når man diskuterer turnustjenesten 
for leger – for det er en viktig debatt. 

der de utelukkende arbeider klinisk. 
Nyutdannede leger søker på assistent-
legestillinger på samme måte som vi 
gjør i Norge når turnustjenesten er 
tilbakelagt. Assistentlegestillingene i 
Tyskland har innebygd en generell del, 
som delvis kan sammenlignes med tur-
nusen i Norge. 

Danmark er det eneste landet i Eu-
ropa som har en turnusordning forbe-
holdt de som har studert i landet. Der 
er tjenesten definert som utdanning 
og ikke arbeid. Den kan foregå på en 
hvilken som helst avdeling, også de 
uten akuttfunksjon. 

Det er mye å si om helsedirektora-
tets forslag om å erstatte turnustjeneste 
med såkalte nybegynnerstillinger, og 
stort sett er dette negativt. Jeg undrer 
meg på hva Tobiassen mener når han 
skriver at de tenkte nybegynnerstil-
lingene vil føre til at studenter kun vil 
oprerere innenfor ett fagfelt?

Det er godt å se at debatten rundt tur-
nustjenesten for leger endelig har nådd 
media, og det er prisverdig at Under 
Dusken tar opp tråden. Dessverre er 
det min erfaring at det er mange mis-
forståelser omkring hvordan turnustje-
nesten er lagt opp, og hvilke lover som 
gjelder. 

I sin kommetar «Lever på lånt tid» 
viser Under Duskens redaktør Markus 
Tobiassen til turnustjenesten i Tyskland 
som en måte å omgå EØS-lovgivningen 
om lik rett til arbeid. Påstanden krever 
en korreksjon: Tyskland har ikke defi-
nert turnustjenesten som utdanning. 
Studentenes avsluttende år av den 
seks-årige utdannelsen er et praksisår 

klimagassutstlippene med 30 prosent 
innen 2020, og å åpne for oljeboring 
i nye områder vil være et stort skritt 
i feil retning. Dette betyr at vi må 
se langt etter målet vårt, og strider 
mot de internasjonale forpliktelsene 
Norge har.

I mars skal regjeringen avgjøre 
Lofoten, Vesterålen og Senjas fram-
tid. Den 19. februar er det nasjonal 
aksjonsdag for å stoppe konsekvens-
utredningen. Møt opp til aksjon på 
Trondheim Torg klokken 15, med 
påfølgende vardebrenning på La-
dehammeren. Vi håper å se mange 
engasjerte studenter som viser mot-
stand mot oljeutvinning i nord.

nistrerende direktør Per Terje Vold i 
Oljeindustriens Landsforening så fint 
sa det.

Naturen i disse områdene er spesi-
elt sårbar. Disse områdene har et unikt 
biologisk mangfold, og er blant annet 
gyteområde for den siste store torske-
bestanden i verden. En eventuell ulykke 
vil kunne få alvorlige konsekvenser for 
disse verdifulle hav- og kystområdene.

Oljeutvinning rammer det allerede 
etablerte næringslivet, som fiskeri og 
turisme. Det er ingen mulighet for sam-
eksistens mellom olje- og fiskerinærin-
gen, og oljeboring vil kunne ødelegge 
for fiskeri- og turismenæringen.

Norge har forpliktet seg til å redusere 

Denne våren står slaget om en av vår 
tids mest omtalte miljøsaker i Norge: 
slaget om Lofoten, Vesterålen og Senja. 
Regjeringen skal ta stilling til om det 
skal gjennomføres en konsekvensut-
redning av olje- og gassvirksomhet i 
disse sårbare områdene. Men for ol-
jebransjen er «konsekvensutredning 
synonymt med at området åpnes for 
olje- og gassvirksomhet», som admi-

Asta Rønning Fjærli, Astri Strand Lindbæck, 
Martine Halvorsen Bergan, Anders 
Dall’Osso Teigset og Tonje Vaksvik fra 
Trondheim Studentlag av Natur og Ungdom 
og Naturvernforbundet.

naturvern

Kristin Kornelia Utne, 
tidligere leder i Norsk medisinstudent-
forening, med turnusnummer 732.

turnusordningen

På underdusken.noMeninger under dusken tar gjerne imot leserbrev. 
For å gi rom for alle, begrenses lengden på et innlegg til 3000 
tegn inkludert mellomrom. Korte kommentarer og replikker 
begrenses til 1800 tegn.vi forbeholder oss retten til å redigere 
og forkorte innlegg. vi gjør oppmerksom på at innlegg også vil 
være tilgjengelige på uds hjemmesider.

Bidrag kan sendes til kronikk- og debattansvarlig Linn Blumenthal på: meninger@underdusken.no                                       Frist: onsdag 23. FeBruar

Når dårlig nytt gir handling
Anette Remme
Leder for studentenes og akademikernes 
internasjonale hjelpefond (SAIH)

Bistand

av Vest-Sahara, er uavhengige og i 
Sør-Afrika er rasepolitikken fjernet til 
fordel for verdens mest inkluderende 
grunnlov. 

Det eksisterer likevel fortsatt man-
ge former for urettferdighet. Gapet 
i velstand og levestandard er større 

For 50 år siden kom nyhetene for fullt 
om apartheidregimets grusomme sty-
re. Flere studenter i Norge ble så for-
bannet og engasjerte at de ville gjøre 
noe. De ville vise solidaritet og endre 
systemet ved hjelp av sin egen organi-
sasjon. I dag jobber studenter fortsatt 
for å endre verden, men skaper dagens 
nyheter samme engasjement?

Studentenes og Akademikernes 
Internasjonale Hjelpefond (SAIH) har 
gjennom alle år fungert som en kanal 
for norske studenters internasjonale 
engasjement og solidaritetsarbeid. I 
2011 skal det feires og mimres, men i 
hovedsak skal det mobiliseres slik at 
arbeidet kan fortsette: Arbeidet for alle 
menneskers rett til god utdanning og 
støtte til forfulgte studenter og akade-
mikere.

Store omveltninger preget den in-
ternasjonale arenaen i 1961. Studenter 
og akademikere ble viktige aktører i 
de norske bevegelsene som oppstod 
som følge av den kalde krigen og fri-
gjøringskampene i koloniene, med 
høyrøstede stemmer og brennende 
engasjement. SAIH ble opprettet som 
en del av Norsk Studentsambands 
anti-apartheidengasjement. Siden 
har SAIH bevart det meste av ånden 
fra 1961, gjennom en kombinasjon av 
utdanningsbistand, opplysningsvirk-
somhet og betydelig innslag av politisk 
solidaritetsarbeid. I fjor donerte 140 000 
studenter «SAIH-tiere», som et tillegg 
på semesteravgiften, til dette arbeidet.

Internasjonalt er studenter og aka-
demikeres kritiske stemme avgjørende 
dersom globale strukturer skal kunne 
endres. Slik er vår solidaritetsbevegelse 
viktig for global utvikling. Nasjonalt 
spiller utdanning en avgjørende rolle 
for våre muligheter til å delta i utvik-
lingen av vårt eget samfunn. Støtte til 
studenter som kjemper for frigjøring 
og demokrati har vært, og fortsetter å 
være noe av det viktigste i SAIHs pro-
sjekter. I dag har vi blant annet fokus 
på kampen for unge kvinner, urfolk 
og seksuelle rettigheter gjennom tett 

samarbeid med partnerorganisasjo-
ner i sør. 

I 2011 ser verden ganske annerledes 
ut enn i 1961, og nye behov har vokst 
frem. I globaliseringens tidsalder er 
gamle skillelinjer mellom øst og vest 
visket ut. Alle kolonier, med unntak 
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enn noensinne. Dårlige nyheter flom-
mer hyppig mot oss fra fattige deler av 
verden. Da er det viktig at vi gjør slik 
som for 50 år siden og blir ikke apatis-
ke, men forblir engasjerte og nysgjer-
rige. På denne måten kan vi studenter 
fungere som endringsaktører i verden.

KjeMper videre: - Vi må ikke bli apatiske, men forbli nysgjerrige og engasjerte, oppfordrer leder Anette Remmei SAIH. (Foto: SAIH)
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Lenge leve gratisprinsippet
Er det rettferdig at internasjonale studenter skal betale 
skolepenger, spør kronikkforfatteren.

Eivind Rindal
Medlem av Studenttinget 
NTNU
Medforfatter av EiT-rapport 
om skolepenger våren 2011 
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kartlegges. Det burde bli økt fokus 
på språk- og kulturstudier, også som 
supplementer til utdanninger som 
for eksempel medisin, teknologi og 
samfunnsvitenskap. Og til slutt bør 
landets høyskoler begrense opptaket 
av internasjonale studenter.

Alt i alt har gratisprinsippet ikke 
bare livets rett, det har også en stolt 
fremtid. Å innføre skolepenger for 
enkelte grupper er, som vi har sett i 
andre land, første skritt på veien mot 
et utdanningssystem for de få superf-
linke og de med stor nok lommebok. 
Jeg ønsker ikke et slikt system. Ikke i 
Norge, ikke for noen. For meg er det 
viktig at vi snarest slutter å diskutere 
smarte, driftige og flittige studenter 
fra andre land som en trussel og ser på 
dem som en stor ressurs. Skolepenger 
for noen, vil på sikt bety skolepenger 
for alle. Gratisprinsippet, rettferdighe-
ten og internasjonalismen lenge leve! 

Denne våren tar Studenttinget ved 
NTNU opp saken om skolepenger for 
internasjonale studenter. Jeg har sett 
og hørt de fleste argumenter både for 
og imot, og står fortsatt fast ved det 
for meg urokkelige prinsippet om at 
utdanning skal være gratis – også for 
internasjonale studenter. 

I debatten om skolepenger er det 
viktig å ikke overse de viktige prinsipi-
elle linjene. Tanken er at alle i et demo-
krati skal ha lik tilgang til kunnskap, 
en idé flere store tenkere har støttet.

Argumenter om økonomisk vinning 
synes tvetydig, ettersom effekten av en 
såkalt utdanningsinflasjon ikke ser ut 

til å være særlig stor. Tvert imot virker 
det som at et stort antall utdannede 
øker avkastningen for samfunnet. 
Med rot i disse argumentene ser jeg 
ikke noen grunn til å forandre dagens 
ordning i Norge, i hvert fall ikke for 
norske studenter.

Skal internasjonale betale?
 I et globalt utviklingsperspektiv blir 
det for meg moralsk galt å ikke gi de 
fattige retten til våre privilegier. Sko-
lepenger for internasjonale studenter 
er litt som om de mektigste og rikeste 
skulle slippe å betale for et gode den 
jevne arbeider måtte betale i dyre 
dommer for. 

Økonomisk er ikke verden slik den 
en gang var. I dag er høyt kvalifisert 
arbeidskraft nesten like bevegelig som 
finanskapital, noe som gjør at for ek-
sempel en sivilingeniør fra NTNU, 
uavhengig av bakgrunn, kan søke 

arbeid hvor som helst i verden. Hvis 
denne personen imidlertid har knyt-
tet kontakter under sin tid ved for 
eksempel NTNU, vil det ikke være 
utenkelig at vedkommende ender opp 
med å arbeide i et norsk firma eller til 
og med i Norge.

 Oppsummert ser jeg ingen grunner 
til å forskjellsbehandle internasjonale 
og nasjonale studenter i form av skole-
penger for bare den ene gruppen. 

Enkle grep
Det er ikke til å stikke under stol at 
man inntil videre sliter med en del 
utfordringer knyttet til kapasitet, opp-
tak og faglig håndtering av den stadig 
økende gruppen med internasjonale 
studenter. 

Allerede nå kan situasjonen be-
dres med noen enkle grep. Behovet 
for en del nøkkelutdannelser og reser-
verte plasser for norske studenter bør 
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Foreldre under 
opplæring

enkelte studenter må kombinere 
utdanning og oppdragelse. 
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Fredssamtaler i fjellheimen
I en hytte på Rørosvidda møtes tre av verdens store 
konflikter. 

Med stålkontroll på seg selv
Ståle «Stiil» Gerhardsen forteller oss hva han har gjort siden han 
sluttet å rappe. Kan det være at han har fortalt den historien før?

Til pokker med valentinerne
Om det å være bitter og singel på valentinsdagen.

Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm

 UROKKELig: - Vi må slutte å diskutere smarte, driftige og flittige studenter som en trussel, mener kronikkforfatter Eivind Rindal. Her fra et samfundsmøte.



24 reportasjeR www.underdusken.no
25

For en gruppe studenter fra konfliktområder verden over 
har en leirskole på Røros vært arena for fredsforhandlinger. 

TEKST: Atli Bjarnason    FOTO: Wanda Nathalie Nordstrøm

Forum for 
forsoning
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u kan godt trykke etternavnet 
mitt og bilder av meg, men 
vær så snill – ikke trykk noen 

hvor jeg omfavner en armener. 
Aygün Hüseynli var ni år da krigen brøt ut 

på grensen mellom Aserbajdsjan og Armenia. 
Hun har tilbrakt deler av barndommen på flukt, 
i konstant frykt for armenske styrker – hun har 
mistet familiemedlemmer i kampen mot dem 
– men i dag befinner hun seg blant fjellene 
utenfor Røros, omringet av armener. Den siste 
uken har hun snakket med dem daglig – spist 
sammen med dem, ledd sammen med dem. 

FreDsBYgging i praKsis. Det er et 
fargerikt fellesskap som vandrer over en snø-
dekt slette. For noen dager siden hadde ikke en-
kelte medlemmer av gruppen engang sett snø, 
men nå hutrer de i den iskalde fjellvinden. De 
fleste klager over kulden, men de siste dagene 
har de tatt stilling til langt mer alvorlige proble-
mer. Felles for de tilstedeværende er at de har 
vokst opp med krig eller konflikt på nært hold. 

De er alle deltakere i ISFiT-festivalens dialog-
grupper, og kommer fra Rwanda, Nord-Irland, 
Armenia og Aserbajdsjan. Uken før festivalen 
sparkes i gang i Trondheim tilbringer de på Stor-
wartz leirskole, som vi nå spaserer mot. Dagene 
brukes til samtaler og diskusjon – dialoggruppe-
nes konsept går ut på å invitere studenter fra 
konfliktområder til det som omtales som «et 
initiativ til fredsbygging i praksis». Grunnlaget 
for denne fredsbyggingen skal legges ved at del-
takere fra begge sider av en konflikt får forstå-

– D else for motpartens ståsted gjennom dialogen. 
Dialogprosjektet har blitt arrangert i forbin-
delse med ISFiT siden 1997. 

HistorisKe FienDer. Aygün er 27 år 
gammel, og én av de fire aserbajdsjanske del-
takerne her på leirskolen. Daglig deltar hun i 
noe som nærmest ville vært umulig i hjemlan-
det: Sivilisert dialog med fire vennligsinnede 
armenere. Dialogsesjonene kan være utmat-
tende, men hun har likevel et stort overskudd 
som kommer til syne gjennom engasjementet 
og lidenskapen hun bruker til å fortelle om sine 
opplevelser.

– I mars 1990 kunne vi se røyk stige fra en 
nabolandsby. Vi hørte historier om at folk, 
deriblant babyer, ble drept ved å bli låst inne i 
brennende hus. Jeg kunne aldri ha tenkt meg 
at noen kunne gjøre slikt mot et barn. Det var 
det første forferdelige sjokket jeg opplevde. 
Bildet av røyken sitter fast i hjernen min, sier 
hun. 

For henne hadde landet Armenia nærmest 
blitt et slags symbol på noe forferdelig. 

 Historisk har de to landene vært arge fien-
der, fra de første brutale sammenstøtene i 1905 
og utover. Under Sovjetunionen bodde arme-
nerne og aserbajdsjanerne om hverandre, og 
hadde i mange tilfeller et fredelig forhold, men 
i Aygüns landsby var for eksempel giftemål på 
tvers av nasjonalitet uhørt. Hun forteller at når 
aserbajdsjanere dro over grensen for å handle 
– butikkene der er mye større – selv før den 
siste konflikten som oppsto på slutten av 80-tal-

let, dro kvinner aldri alene, ettersom de ville 
blitt kastet stein på og ropt etter. 
Å anerKjenne DØDen. Det er tydelig 
at Aygün synes det er vanskelig å snakke om 
disse opplevelsene. Hun har mistet mange fa-
miliemedlemmer i krigen, og kan fortsatt ikke 
dra tilbake til landsbyen sin, som, slik hun ser 
det, er under okkupasjon. Imidlertid er det 
ingenting som tyder på at hun kommer til å 
bryte sammen. Derimot uttrykker hun utrolig 
tapperhet og et sterkt ønske om å formidle hva 
hun har vært igjennom. Etter intervjuet takker 
hun oss flerfoldige ganger for å ha fått lov til å 
snakke om dette. 

– Vi måtte bære gift med oss, i tilfelle vi 
ble tatt til fange. Det ville ha vært et stort slag 
for verdigheten, og spesielt farlig hvis du var 
kvinne. Tanten min kjempet på frontlinjen. Da 
armenerne kom mot henne, tok hun giften, og 
da den ikke virket skjøt hun seg selv istedet. Å 
måtte anerkjenne og forstå døden allerede som 
niåring, gjorde meg umiddelbart voksen. 

KonstruKtiVe DeltaKere. Sett 
bort fra at de jevnt over er svært intelligente og 
innsiktsfulle, har dialogdeltakerne som felles-
trekk at de er svært innstilte på å være toleran-
te. «Dette er kremen», sier en av fasilitatorene 
(gruppelederne) for å beskrive dem. Å finne de 
beste hodene har vært en grundig prosess. For 
første gang har det blitt gjennomført person-
lige intervjuer med hver av de som søkte om å 
være med på dialogprosjektet. 

– Enkelte deltakere i 2009 var mye van-

skeligere å ha med å gjøre i en dialog enn det 
årets deltakere er. Disse er mye mer konstruk-
tive, forteller sjef for dialoggruppene Martin 
Sveinssønn Melvær. 

Han er klar på at årets deltakere er langt 
mer tilbøyelige til å være tolerante ovenfor 
mennesker på den andre siden av en konflikt 
enn det man sleivete kan omtale som «vanlige 
folk». Det er selvsagt ikke uten grunn at de har 
meldt seg på dette prosjektet. 

– Man er nødt til å begynne et sted, og 
det er lurt å begynne med de som allerede er 
åpne. Hvis vi får satt i stand oppfølgingspro-
sjekter tror jeg det er langt mer effektivt om 
de arrangerer seminarer i hjemlandene sine. 

Hvis de dessuten kan gjøre det med noen fra 
«den andre siden», er det et sterkt signal til 
«vanlige folk», sier han. 

Flere sannHeter. Deltakerne fra Aser-
bajdsjan og Armenia har en rolig start på da-
gens dialogsesjon. Latteren sitter løst, og for en 
utenforstående er det umulig å avgjøre hvem 
som kommer fra hvilket land. Akkurat nå frem-
står de som en godt sammensveiset gruppe, 
men for noen dager siden var situasjonen en an-
nen, og langt mindre trivelig. 

Aygün forteller at hun hadde problemer 
med å kvitte seg med bildet hun hadde av arme-
nerne på forhånd. 

– Jeg slet med meg selv. Jeg kunne ikke 
klandre dem, de deltok jo ikke i krigen. De 
vokste også opp under den, og alt de visste om 
oss hadde de hørt fra media og sine foreldre. 
Men det var en spenning der, som selvsagt 
oppstår når du føler at den du møter hater 
deg, sier hun. 

Riktignok antyder hun at de nå har fått 
langt større aksept for hverandre – det er det 
liten tvil om når man ser de omgås – men hun 
legger også til at spenningen fortsatt eksisterer. 

Sveinssønn Melvær medgir at det er aser-
bajdsjanerne og armenerne som har det mest 
anspente forholdet her på Storwartz. 

– Det er en mye tøffere konflikt på mange må-
TEMPERATURSViNgNiNgER: De kommer fra hete politiske klima, men når de nå inntar Rørosvidda for dialog og konfliktløsing, får enkelte av deltakerne 
oppleve snø for første gang.

 HYTTETUR: Deltakerne tilbringer en uke sammen på Storwartz leirskole på Røsos før ISFiT-festivalen sparkes i gang. 

TiDLig VOKSEN: – Å måtte anerkjenne 
døden som niåring gjorde meg umidel-
bart voksen, forteller aserbajdsjanske 
Aygün Hüseynli. Hun har opplevd 
krigen på nært hold. 

Man kan ikke ignorere hva den 
andre siden vil og føler. 

- Aygün Hüseynli, aserbajdsjansk deltaker 
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ter. Det er noe ved det at landene fortsatt er sepa-
rert, at det er ikke noen kommunikasjon på tvers 
av dem, ingen ordentlig informasjon – på begge 
sider får de bare propaganda. Da bygges det opp 
sterke fiendebilder, sier han. 

Samtidig antyder han at gruppene har hatt 
enorm fremgang hva det å håndtere denne pro-
blemstillingen angår.

– De har innsett at det «finnes en sannhet på 
hver side av konflikten», som de selv sier. Konflik-
ten er jo på en måte en informasjonskrig. Bare det 
å innse at «de har andre fakta enn oss» betyr gan-
ske mye, for da kan du åpne opp for at «de» kan-
skje likevel ikke er så onde som man først tenkte, 
forteller Sveinssønn Melvær.

Han legger til at deltakerne har innsett at beg-
ge sider har lidd under konflikten. 

– Det er nettopp sånne ting vi håper at de skal 
forstå ved hjelp av dialogen.

grunnlag For ViDere arBeiD. Må-
let med dialogprosjektet er selvfølgelig ikke kun å 
gi deltakerne innsikt i, og respekt for, hverandres 
situasjon, men å danne et grunnlag for at de kan 
fortsette arbeidet med egne prosjekter i hjemlan-
det. Blant tidligere prosjekter som har blitt videre-
ført, nevner Sveinssønn Melvær en dialoggruppe 
fra 2007 som har tatt med seg arbeidet til Ugan-

da, og rekruttert mange flere til kampen for fred. 
Årets Rwanda-gruppe skal til sommeren delta på 
et oppfølgingsseminar sammen med dem. 

– Da får våre deltakere hektet seg på en gruppe 
som allerede har arrangert to oppfølgningspro-
sjekter. Det lover veldig godt for at de kan starte 
opp noe selv, sier Sveinssønn Melvær. 

Et annet eksempel han gir er en gruppe fra 
Tsjetsjenia som drev med arbeid der over flere 
år, før Russland begynte å jobbe aktivt mot slike 
prosjekter, og gjorde arbeidet umulig å videreføre. 

steMMer For Flagget. I storstua sitter 
den nordirske gruppa og diskuterer ivrig hvordan 
man skal få flere til å stemme. 

– Til tross for et mangfold av holdninger og 
meninger, stemmer de fleste for flagget, forteller 
Katie Henry. 

Hun er liten og nett, og formelig lyser opp 
av engasjement hver eneste gang hun får mu-
ligheten til å snakke om den nordirske konflik-
ten. Når hun sier at folk «stemmer for flagget», 
sikter hun til hvordan de ignorerer partienes 
politikk og kun bryr seg om hvilken side de 
tar i konflikten – unionistenes (protestantene) 
eller nasjonalistenes (katolikkene). Førstnevnte 
har 51 prosent oppslutning – landet er delt på 
midten. 

Selv har hun vokst opp i et relativt nøytralt 
område, og er ikke oppdratt under noen av 
trosretningene. 

– Jeg var faktisk ikke klar over konflikten før 
jeg gikk på ungdomsskolen, sier hun. 

Likevel er hun lidenskaplig opptatt av saken. 
Katie studerer jus, og ønsker å ta mastergrad med 
fordypning i menneskerettigheter – «de blir sør-
gelig oversett i Nord-Irland», påpeker hun – eller 
den nordirske grunnloven, som hver av sidene tol-
ker slik det selv passer dem. 

polariserte sYnspunKter. Dia-
logsjef Martin viser til stadighet til hvor gjen-
nomgående positive de nordirske deltakerne er. 
Som Katie er rask til å påpeke, eksisterer det 
ingen spenning i gruppen utenom dialogsesjo-
nene. 
Likevel understreker hun at alle har hatt sitt 
«crying moment» i løpet av uken, det har ikke 
bare vært fryd og gammen. I enkelte sammen-
henger er synspunktene polariserte.

– En nasjonalist kan se på kampene som 
frihetskamper. En unionist oppfatter derimot 
frihetskjemperne som kriminelle som angriper 
staten, sier hun. 

Begge disse oppfatningene er representert i 
gruppa. 

Voldelige holdninger preger fortsatt den nor-
dirske konflikten, selv om Katie medgir at situa-
sjonen på mange måter er bedre enn tidligere. 

Hun trodde at de paramilitære hadde for-
svunnet etter krigen, men de eksisterer ennå. 
Faktisk går mange til dem med problemene sine, 
fremfor å snakke med politiet. Selv om det i dag 
kun er dissidenter som utfører bombeangrep og 
lignende, har ekstremistene inntatt maktsetet et-
ter valget i 2006. 

– De fleste politikerne våre er tidligere para-
militære. 

Katie tror at mye av problemet ligger i at de 
ulike sidene ikke har særlig stor kontakt med 
hverandre. Belfast er delt, litt på samme måte 
som Berlin var i sin tid. 

– Du får ikke fjernet stammene før du integre-
rer samfunnet. Det er for enkelt å ignorere den 
andre siden, bare fordi du ikke trenger å være i 
kontakt med den, sier hun. 

Umiddelbart bryter hun ut, brått lattermild: 
– Jeg tror at det å plassere hele Nord-Irland i 

en dialoggruppe ville ha løst alt. 

innstilt pÅ toleranse. I dag er livet 
lettere for Aygün og familien. Søsknene har full-
ført en medisinutdanning. De har kjøpt et nytt 
hus. Aygün er forlovet og skal gifte seg til somme-

ren. Helt tilfreds er hun i imidlertid ikke – ikke 
så lenge konflikten fortsatt eksisterer. Derfor be-
finner hun seg her på Røros. 

– Jeg var nødt til å se og snakke med arme-
nere, å kunne forstå dem, og at de forsto meg, 
sier hun, og forteller at hun ønsker å jobbe med 
sikkerhetsspørsmål i utenriksdepartementet. 

Alt hun visste om armenerne fra før var det 
hun hadde sett på tv. Til tross for bildet hun 
hadde av fått av dem, var hun fast bestemt på at 
toleranse var veien å gå. 

– Man kan ikke ignorere hva den andre siden 
vil og føler. For stabil fred er man først nødt til å 
skape et godt grunnlag. 

FreDsDans. Afrikanske rytmer fyller 
storstua. Rwanderne arrangerer kulturkveld. 
Etter å ha fremført et kort skuespill på afri-
kansk og et særdeles energisk dansenummer, 
inviterer de resten av deltakerne til å danse 
med dem inn i natten. 

– Vi håper dere blir med på et par låter, 
sier de. 

Det blir flere. Alle slipper seg løs – bortsett 
fra et par nordmenn, selvsagt. Synet av denne 
usannsynlige kombinasjonen av nasjonaliteter 
og folkegrupper som omgås i fullstendig har-
moni er et nærmest overdrevent rørende bilde 

på toleranse. For noen som ikke kan se denne 
situasjonen, som bare får den beskrevet, fremstår 
den muligens som svulstig og suppete. Det er den 
imidlertid ikke. 

Når temperaturen i stua stiger til det ubehage-
lige, og vinduet dermed åpnes for å slippe inn 
frisk fjelluft, bryr ingen seg om at rommet fylles 
med snø. UD

SAMTALE ER LØSNiNgEN: – Jeg tror at det å plassere hele Nord-Irland i en dialoggruppe ville ha løst alt, sier nordirske Katie Henry (t.h.).DANS Og DiALOg: Akkompagnert av afrikanske rytmer danser deltakerne inn i natten. 

De har innsett at det 
«finnes én sannhet på hver 

side av konflikten». 
Martin Sveinssønn Melvær,  

sjef for dialoggruppene 

ISFiTs dialoggrupper er et initiativ til 
fredsbygging i praksis. Studenter fra ulike 
sider av konflikter møtes i Norge for å 
dele opplevelser og erfaringer. 

Ble arrangert for første gang i 1997. 

Årets dialoggrupper består av repre-
sentanter fra Aserbajdsjan, Armenia, 
Nord-Irland og Rwanda.

Dialoggruppene

FAKTA OM:r

Les alt om ISFiT
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ere må tegne på ku-veggen!
Vi befinner oss sammen med Ståle 

Gerhardsen i en toppetasje i Nordre gate. 
Veggene er akkurat så hvite som man kan 

forvente å se hos et reklamebyrå. Det brenner i øynene. Han 
er omringet av en liten hær av små plastikkdukker som man 
skulle tro hørte hjemme på et barns soverom, og ikke en 
voksen manns kontor.

Han slentrer bort og tar oss med til en vegg der det, ikke 
overraskende, er tegnet mange kyr. Stygge kyr. Er han ikke 
illustratør likevel?

– Det er bare lov til å tegne med venstrehånda, forklarer 
trønderen og synes det er kjempegøy. 

 Illustratørhumor.

Bloggpioner. Ståles vei mot å bli grafisk designer i et 
av Trondheims største reklamebyråer er kronglete og anner-
ledes. I stedet for å fullføre en bachelor i utlandet etter to år 
på MI (det som i dag heter Norges Kreative Fagskole), brukte 
han bokstavelig talt tiden på å løpe rundt i Trondheim og 

henge opp magneter. Måten 
han har markedsført seg selv 
på er mildt sagt spesiell.

– Jeg startet en blogg – 
før jeg egentlig visste hva 
en blogg var – som jeg kalte 

Pøbelverden, sier han og slår hendene sammen. 
Når han skal ta dem fra hverandre igjen sitter de fast. For 

noen minutter siden satt han og lagde konvolutter, og har 
fått lim på fingrene.

BØtelagt. Han delte ut klistremerker og solgte t-skjorter 
med Pøbel-motiv, mens han på bloggen oppfordret leserne 
til å sende inn bilder av seg selv iført Pøbel-klær. Han høres 
ut som om han både er flau over å ha hatt en blogg, og stolt 
over å ha kommet bloggbølgen på forskudd.

– En dag fikk jeg plutselig en bot for forsøpling på 500 
kroner fra Oslo kommune. Jeg hadde da ikke vært i Oslo, 
sier Ståle og slår armene oppgitt ut.

Sammen med boten var et bilde av et Pøbel-klistremerke 
som var klistret på en søppelbøtte. Han nektet å godta boten. 

Hans argument var: hvis han skulle betale for dette, måtte 
også Coca-cola betale for alle flaskene som ligger strødd rundt.

– De godtok det, for denne gang. Jeg hadde sendt ut mange 
klistremerker, for å si det slik, og 500 kroner for hvert hadde 
jeg ikke råd til, sier han og teller på fingrene.

Han snakker med hele kroppen. Hendene hans vrir seg i 
unaturlige positurer og han gjør små kast på hodet der andre 
ville nøyd seg med å legge trykk på stavelsen.

Magneter VerDen runDt. Han måtte finne på 
noe nytt, som samtidig var annerledes nok til å engasjere folk. 
Han oppfant magnetleken.

Magnetlekens konsept var at han plasserte magneter rundt 
omkring Trondheim, tok bilde av dem, og la ut bildene på 
bloggen. Deretter ba han folk om å flytte magnetene og sende 
inn bilde av hvor de var plassert. 

– Det tok helt av! Noen la for eksempel ut en Youtube-video 
av at de plasserte magneten på en bil, og bilen kjørte av gårde, 
sier han og smiler, og slår armene enda lenger ut enn de alle-
rede er.

Han fikk tilsendt bilder fra hele landet, og fra Sverige og 
Danmark. Det hele toppet seg da han en dag fikk et bilde av 
en magnet på Times Square i New York.

– Etter det fikk jeg bilder fra alle verdensdeler, forteller han 
stolt og ruller lim mellom fingrene.

ForBereDt tale. Historien hans virker merkelig 
innøvd. Han snakker uten å tenke seg om, og det han sier føles 
altfor passende til at det nettopp skulle ha falt ned i hodet hans.

– Som liten trodde jeg at jeg ville bli arkeolog, forteller han.
Han tar en litt for lang pause.
– Men det var bare det å tegne dinosaurer som var fett.
Trønderen snakker deretter om design på detaljnivå, både 

på innpust og utpust, i tyve minutter. Det føles naturlig å peile 
inn på et nytt tema. Ståle er uenig.

– Vent litt, jeg må ta det kronologisk. Nå har jeg begynt, 
det var du som puttet på pengen her.

Det er tydelig at han har bestemt seg for hva han vil snakke 
om.

– Vi designere og illustratører havner ofte mellom to stoler. 
For min del er det ikke noen grense mellom kunst og design, 

Stiilleben
TEKST: Kristin Agnethe Nymo Malvik   FOTO: Therese Andreassen

Ståle «Stiil» Gerhardsen forsvant fra hiphop-scenen da han 
kom i stemmeskiftet. Siden da har han vært opptatt av å lage 

historien om seg selv. 

– Jeg er jo Ståle Stiil enda

– D
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men kommer du fra kunstsida så er det ei veldig 
tydelig grense. Den ville vi fjerne. 

Han visker iherdig vekk den usynlige linja. 
Ståle og en kompis gikk med dette i tankene 

sammen og skapte Varsko. Varsko skal være et 
arrangement hvor grafisk design, illustrasjon, film, 
graffiti og alt som ikke får plass på vanlige galle-
rier, kan stilles ut. 

– Jeg vil at trøndere skal åpne øynene og se at 
design og illustrasjon er mer en de lause «slark-
arkan» du får i postkassa. 

Det merkes at dette er noe han brenner for.
– Jeg vil promotere Trondheim som en 

designby. Det gagner alt på en sånn fin ring-
spiral-oppadgående tornado. 

Det er vanskelig å forstå hva han mener, men 
han illustrerer med å tvinne hendene sammen 
til han nesten blir sittende fast i seg selv.

Varsko har blitt arrangert ni ganger, men 
han husker godt følelsen av den første.

– Trond Giske sto i baren, og vi skjønte 
ingenting. Jeg får gåsehud nå når jeg snakker 
om det. 

MunKHolM-Kar. – Jeg laget en stor U, da.
Han bare fortsetter og fortsetter. Det virker 

ikke som om han bryr seg om noen hører på. 
Hele tiden kommer han på nye ting han har 
gjort, og det er åpenbart litt vanskelig for ham 

å vite hvilket prosjekt han skal snakke om, 
fordi han har hatt så mange samtidig. Det er 
lettere å følge med på hullene i ørene hans. De 
er større enn gjennomsnittet.

– Jeg hadde virkelig lyst til å stille ut på 
museum, og jeg fikk stille ut på Gråmølna i 
høst. Det siste året har det gått overraskende 
fort, smiler han og knipser med fingrene. 

Limet har visst sluppet taket.
Det kan virke som om alt Ståle tar i blir til 

gull. På spørsmål om han noen gang har feilet 
på et prosjekt sier han raskt ja, men da han ikke 
kan nevne eksempel må han likevel meddele 
at nei, han har kanskje ikke det.

– Noe rett må jeg jo gjøre, folk har tatovert 
«Pøbel» inne i munnen og på armene, sier han.

Den siste suksessen var Festen som ble arran-
gert på Trondheim Kunstmuseum i fjor høst. 
Festen skulle handle om grensebryting, og Ståle 
ville finne ut hva som kom til å skje hvis man 
arrangerte en kjempefest på et kunstmuseum.

– Det var helt kokko! Jeg laget en event på 
Facebook, og selv om den eneste informasjonen 
som sto der var hvor det skulle være og at det 
het Festen, var det 200 påmeldte etter to dager. 

Han går over fra å vifte med hendene til å 
svaie på hele overkroppen. Genseren med skyer 
på har mamma strikka, og den er like barnslig 
og hip som Ståle selv fremstår.

– Til sammen dukket det opp rundt 900 
stykker. Ølkøen var så lang at jeg flere ganger 
tok med meg ei ølkasse bakerst i lokalet og 
begynte å dele ut.

Festen kunne også følges på nettet, og til 
tross for at lyden falt ut, var det 100 stykker 
som deltok på Festen fra sofakroken.

– Det er litt dumt at jeg arrangerer så mange 
fester, jeg går aldri på fest selv. Jeg er egentlig 
veldig kjedelig. Ikke drikker jeg heller, jeg er 
en munkholm-kar.

Grillkrydder i skapet har han også. Og fisk 
til middag.

iKKe personlig. Ståle har sitret av engasje-
ment gjennom hele samtalen, men når vi endelig 
beveger oss over til å snakke om privatlivet virker 
han ukomfortabel. De ellers så aktive hendene 
hans ligger nå pent i fanget og han lener seg 
litt bakover, som for å rømme unna.

– Jeg kan godt være privat, men jeg er ikke 
personlig.

 Han snakker mye om dette «ansiktet utad», 
lite om det som ligger bakenfor. Han er veldig 
bevisst på at informasjon om ham som legges ut 
på sosiale nettsteder som Twitter, Facebook og 
Underskog, ikke går for nært inn på privatlivet.

– Jeg kan si på nettet at jeg er på Dromedar 
og kjøper meg kaffe, men jeg orker ikke å si ifra 
om at jeg går av bussen hjemme.

Han er samboer og har ei datter på to år. 
Hjemme er det datteren som bestemmer hva 
de skal leke.

– I går dansa vi disko til P2, fniser han. Han 
har kvinnelatter.

Barnestjerne. Til sist er det ett aspekt 
ved Ståle som man ikke kommer utenom. For 
tyve år siden var han elleve år gammel, og ett 
år inn i sin karriere som rapper. Dersom du 
lurer på hvor barnestjernene blir av, har i alle 
fall Ståle Stiil blitt grafisk designer.

– Jeg møtte Pen Jakke på hiphopfestivalen her 
i Trondheim for noen år siden, og de bare, «hæ, 
er ikke du død, da?». Det gikk rykter om at jeg 
hadde tatt livet mitt, brukte heroin og alt mulig. 

Han forteller at det ikke var noe dramatikk 
knyttet til at han slutta å rappe. Det sto mellom 
å legge opp, eller å gi ut ny plate. Han var da 14 
år, og hadde spilt konsert hver fredag og lørdag 
i fire år.

– Jeg var drittlei, og jeg var i stemmeskiftet, 
forteller han. 

Selv om har tydelig er lei av å snakke om det, 
tar han ikke avstand fra rapkarrieren.

– Jeg er jo Ståle Stiil enda. UD

Født 10. mars 1980.

Født og oppvokst i Trondheim. 

Grafisk designer, kunstner, og 
hiphop-artist. 

Står blant annet bak merkenavnet 
Pøbel

Ståle Gerhardsen

FAKTA OM:r
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og fyker frem og tilbake med Kirsten trygt plassert 
på hofta. Hun trekker for gardinene så besøket 
ikke får sola i øynene, og tørker opp før en rekker 
å legge merke til at det søles. Mari smiler.

– Vil dere ha kaffe?
 Vil hun ikke ha hjelp?

Mari neKter for at hun er «overmen-
neskelig», og ønsker ikke å fremstå som en 
glansbildemor i rosa glitterskrift. Hadde Kirsten 

for eksempel vært plaget av mageknip hadde hun 
ikke hatt tid til å være student, forklarer hun.

– Jeg er veldig heldig. Jeg er uthvilt og har over-
skudd, for Kirsten sover mye og er ikke syk. Når 
hun sover har jeg tid til å lese, sier Mari.

Hun blir avbrutt idet Kirsten gulper utover 
buksa hennes. På null komma niks skifter hun fra 
en mørk til en lys dongeribukse, mens hun prater 
og tuller med datteren sin på badet.

I vår fullfører Mari bachelorgraden i psykologi. 

u skal opp mange trappetrinn før 
du når leiligheten hvor Mari Hauge 
Kristoffersen (25) og lille Kirsten Hauge 

Kristoffersen (6 måneder) har startet dagen denne 
februarmorgenen.

Sola stråler inn vinduene på kjøkkenet. Mari 
prater i vei om hverdagen, og hvordan hun kombi-
nerer det å være mamma med studentrollen. 
Kirsten titter oppmerksom og storøyd på oss, 
mens hun serveres fruktmos. Mari er lynrask, 

Da skal leiligheten i Trondheim sentrum være 
solgt, og Kirsten, Mari og ektemannen Audun 
(29) flytter til hjembyen Stavanger. Der skal Mari 
ta master i samfunnsikkerhet. Fra før av har hun 
en bachelor i sykepleie.

Mari gjorde seg ferdig med noen ekstra stud-
iepoeng før Kirsten kom til verden sommeren 
2010. For tiden studerer hun 50 prosent, og den 
ene dagen i uka hun har forelesning bytter vennin-
nene hennes på å passe Kirsten på Dragvoll.

Det er tid for formiddagslur, og Mari tar med 
seg Kirsten inn på soverommet.

Mari passer ikke inn i bildet mange har av 
dagens unge studenter. Hun bor ikke i et hybel-
kollektiv. Hun har ikke tid til å sitte på lesesalen. 
Hun danser ikke utkledd på Samfundet i helgene. 
For Mari giftet seg med Audun i 2009. For Audun 
har jobb som sivilingeniør. For Mari og Audun 
eier en toppleilighet i Trondheim sentrum. For 
Mari og Audun har Kirsten.

– Vi blir sett på som utradisjonelle. Mange 
tenker at «om ti år, da har jeg levd, og da kan jeg 
få en unge». Audun og jeg har det godt nå. Man 
må ikke velge mellom karriere eller barn.

Mari virker tilfreds og lykkelig som mor, selv 
om hun i forkant var oppriktig bekymret for om 
hun kom til å kjede seg. 

– Det kjærlighetsbåndet man får til sitt eget 
barn er så enormt. Følelsen av å være den personen 
Kirsten foretrekker er helt fantastisk.

Kirsten Var under to uker gammel da hun 
var med i sin første forelesning. Hun sov mye, 
men iblant kunne hun også begynne å gråte. Da 
var foreleserne forståelsesfulle. 

– Jeg var overveldet over all støtten jeg fikk. 
En foreleser sa at hun kunne holde Kirsten for 
meg hvis det trengtes.

 Nå blir det likevel til at Mari leser hjemme.
– Jeg liker ikke å utsette Kirsten for situasjoner 

hvor hun ikke kan være seg selv. Hjemme kan hun 
få gråte så mye hun vil uten at det forstyrrer andre.

Mari spretter opp.
– Må bare sjekke om hun har sovnet.

leiligHeten er ren, ryddig og pyntet med 
orkideer.

– Det man har lyst til, får man til. Det krever 
litt ekstra planlegging å være student med barn, 
men det er nå vi skal ha det bra, og det foku-
serer vi på.

Kirsten har våknet og sitter på fanget til 
mamma med småbustete hår. Mari kysser på 
henne.

 – Å elske noen uforbeholdent er en helt 
sinnssyk følelse. Hun gir meg så mye hengi-
venhet, smil og respons. Dette er det kuleste 
jeg har vært med på, fastslår hun.

KloKKen FeM ringer vekkerklokka til 
Marcus Glenton Prescott (21) i en sokkellei-
lighet på Vikåsen. Er matpakker og klær ordnet 
kvelden i forveien kan han slumre til halv seks. 
Klokken syv gir han 
Miriam Lindgjerdet 
Prescott (3) et hadet-
kyss i barnehagen i 
Malvik. Deretter tar 
han buss ned til Øya.

På Øya går 
Marcus sykepleier-
studier på første året. I dag har han hatt praktisk 
eksamen, og siden han er tidlig ferdig kan han 
hente Miriam allerede halv tre. De dagene 
skolen ikke er ferdig før halv fire er Miriam i 
barnehagen fra syv til halv fem.

– Det er veldig sjelden at Miriam er i barne-
hagen lenge. Jeg tar ofte fri fra forelesning og 
henter henne, men dersom det blir innført regel 
om makstid i barnehagen på 8 timer blir det 
vanskelig. Da blir jeg kanskje nødt til å droppe 
obligatoriske forelesninger, sier Marcus og 
trekker på skuldrene.

tre År gamle Miriam sitter på en grå sove-
sofa i stua, oppslukt av barne-tv. På kjøkkenet 
står Marcus og lager lapskaus med linser. Sunn 
kost til et sunt barn.

I tillegg til Miriam har Marcus sønnen 
Isaac Lindgjerdet Prescott (4 måneder). Isaac 
er lillebroren til Miriam, og bor i Malvik hos 
mamma Maiken. Siden Isaac er så liten og 
trenger mamma mye, bor Miriam hos Marcus 
60 prosent av tiden.

– Milly Molly, Milly Molly, pludrer Miriam, 

Dette er det kuleste jeg har vært 
med på. 

Mari Hauge Kristoffersen, mor og student

Bøker og bleieskift
De fleste studenter har mer enn nok med å ta vare på seg selv. 

Enkelte må i tillegg ta vare på andre.

TEKST: Oda Opdal Zachrisen  FOTO: Wanda Nathalie Nordstrøm

D

og sikter til den australske animasjonsserien om 
bestevennene Milly og Molly på tv-skjermen.

Av de 6700 kronene Lånekassen utbetaler 
månedlig går 6100 til husleie. Marcus mener dårlig 
økonomi og mangel på tid er det desidert vanske-
ligste ved å være student med barn.

– Det går utover Miriam at jeg er nødt til å løpe 
fra butikk til butikk for å finne ut av hvem som har 
tilbud på fiskeboller, sier han.

Det er ikke mange ting i den lille leiligheten 
på 37 kvadratmeter. Stua er omtrent like stor som 
en vareheis. Veggene er hvite og bare. Det som 
utmerker seg mest er de fem gitarene som står pent 
oppstilt i stativ i hjørnet av stua. De fire store er 
Marcus sine, og den siste lille er Miriams. 

– Den romantiserte 
drømmen om å være 
en fattig alkoholisert 
musiker er i hvert fall 
over, ler Marcus, mens 
han skjenker vann i 
glasset til Miriam.

Marcus er sikker på 
at barna har gjort ham mer ansvarlig.

– Jeg vil ikke anbefale noen å bli pappa allerede 
som 18-åring, men i ettertid er jeg veldig glad for 
at det skjedde meg, sier Marcus og smiler.

Miriam ligger på gulvet og legger puslespill med 
de brune krøllene hengende ned i ansiktet.

– Å sånn, å sånn, å sånn. Er den ikke sånn? Der 
ja. Nei, må bygge igjen. 

Miriam titter opp og snur puslespillet på hodet. 
De store brune øynene hennes er perfekte kopier 
av farens.

En viktig grunn til at Marcus valgte å flytte til 
Vikåsen er hagen, og turterrenget som begynner 
rett utenfor døren. Dessuten bor de ikke veldig 
langt unna mamma Maiken og Isaac i Malvik. I 
morgen skal Marcus ta seg fri fra lesing og ta med 
Miriam på tur i skogen.

– Hva er det beste med å ha barn?
– Jeg trenger ikke være redd for å være alene, 

sier Marcus.
– Sitte fanget pappa, sier Miriam og kryper opp 

i sofaen med den lille gitaren sin. 
– Hva vil du spille, Miriam?
– Lille kattepus! UD

HjeMMeværende: Studentmor Mari ser seg nødt til å ofre forelesninger. – Hjemme kan Kirsten gråte så mye hun vil uten å forstyrre andre, sier hun.  Modnende: Marcus Prescott ble pappa som 18-åring. – Jeg er sikker på at barna har gjort meg mer ansvarlig, sier den unge faren. 
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Hjemmealenefest
TEKST: Ingrid Anna Teigen    iLLUSTRASjON: Anna-Klara Samuelsson

Det er 14. februar, eier du ikke skyldfølelse?

jeg Vil si at historien taler til fordel for min 
teori. Hva var det fremste målet for en kvinne 
før i tiden? Å bli gift. Ved å gi en jente dårlig 
samvittighet for å ikke i det minste være forlovet, 
sikret man seg at hun drastisk satte ned kravene 
for hvem hun skulle gi seg hen til. Dette er en 
forhistorisk form for skjenking! 

Vel, jeg gÅr iKKe på det. Jeg nekter å 
sjekke postkassen min som en stille protest mot 
valentinsdagstyranniet. Faktisk skal jeg slå av 
mobilen. Jeg gidder ikke å få slike kjedelige, 
patetiske, men forsåvidt hyggelige meldinger 
som: «Siden det er valentinsdag kan du ikke si 
nei til å dra på date med meg.» Den type små 
høydepunkter er meg fullstendig likegyldige. 
Ingen skal få lov til å tro at jeg har skrevet dette 
som en fordekt kontaktannonse. Ingen!

Utspekulert vissvass. Hvem kjøper kortene, 
konfekten og jeg-vet-ikke-hva? Finnes det i det hele 
tatt noen som feirer valentinsdagen, eller er den 
kun der for at single skal ha en «du er mislykket, 
du har ikke kjæreste»-dag?

jeg Har oppleVD valentinsdager både med 
og uten kjæreste. Nå er det mulig mine tidligere 
flammer ikke var av det mest romantiske slaget, 
men jeg har aldri hatt en spesielt minneverdig 
valentinsdag. Det nærmeste var vel da Markus, 
den peneste gutten på barneskolen, ga meg et 
rimelig forseggjort kort. Riktignok hadde han 
tatt feil av øyenfargen min, og han hadde nok 
ikke skrevet diktet selv, men jeg visste ikke bedre 
enn å unnskylde ham dengang. Nei, det hele koker 
ned til det faktum at valentinsdagens funksjon er 
å gjøre single skamfulle over sin egen singelhet.

Søndag. Søndager er de verste dagene. Du 
våkner og karrer deg ut av senga for å repa-
rere med paracet og sesamburgerrester, for så 

å slepe deg tilbake igjen. Er du heldig, er du alene. 
Er du uheldig ligger gårsdagens fangst fortsatt der, 
ikke så lite annerledes enn han så ut i går. «Ikke 
mye Sarah Jessica Parker over dette», tenker du, 
idet du kommer på hvilken dato det er i morgen. 
14. februar, valentinsdagen. Nok en ensom valen-
tinsdag, som om ikke søndagene var en god nok 
påminnelse om at man er singel. 

greit noK, sÅ VirKer jeg kanskje i 
overkant bitter. Det er jeg ikke. På ingen måte. Å 
være singel har utrolig mange fordeler. Jeg synes 
det er merkelig at man absolutt skal pålegges 
denne skyldfølelsen fordi det er lagt inn en dag 
i kalenderen som skal være «kjærlighetens dag». 

BiLdeteKst: Bildetekst lorem ipsum dolor sit amet.
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Midtnorsk film i fare 
Nye høringskriterier vil sette en stopper for bedriften til Midtnorsk Filmsenter.

Frittalende leder til Samfundet
Erling Gjerstad Kjelstrup har mange meninger han ikke ytret i Storsalen.

Politiske pupper setter dagsorden
Den ukrainske feministgruppen Femen avkrefer myten om feministen.

Kultur
Trond-Viggo vil ikke settes i bås.
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Kulturpuls – lest og hørt

«Jeg er ikke interessert i å være politisk diktator over et utested!»
- Eivind Rindal under ledervalget på Samfundet

PJ Harvey til Roskilde
– Det tok lang tid for vi bestemte oss. Det viktig-
ste for oss er at Heidi har det bra, sier direktør i 
dyrehage Jörg Junghold i Leipzig.

Den legendariske artisten gjester den danske 
festivalen i forbindelse med sitt nye album Let 
England Shake som kom ut 14. februar. Albumet 
vil være oppfølgeren til White Chalk fra 2007.Det 
er hele ti år siden sist PJ Harvey gjestet festivalen. 
I tillegg til PJ Harvey er Anna Calvi, Matthew 
Dear og Kloster annonserte navn til festivalen. 

Pungrotte spår 
Oscar-vinnerne
Tabloidjournalister over hele verden kan nå tørke tårene 
etter at blekkspruten Paul døde i fjor. Den skjeløyde, 
overvektige pungrotta Heidi skal nemlig spå årets 
Oscar-vinnere. Heidi holder til vanlig til i Leipzig 
dyrehage, men skal nå til USA for å opptre på Jimmy 
Kimmels Late Show.

Young innvier Waits
Tom Waits får omsider sin rettmessige plass i rockens 
Hall of Fame. Musikeren, skuespilleren og poeten får 
sin plass etter blant rocketheltene etter 38 år i bransjen. 
Innvielsen står en annen like rusten og raspete musikkle-
gende for: Neil Young. Selve seremonien finner sted 8. 
mars. Blant de resterende som tas opp i den prestisjetunge 
gruppen finner man også gamle travere som hvitskjeggete 
Leon Russell og sjokkrockeren Alice Cooper.

37 000
...eksemplarer er nå solgt av engleboka til 

Prinsesse Märtha Louise i Tyskland, Østerrike, 
Sveits, Belgia og Nederland.

Kamelåså?
Forskere ved Center for Børnesprog ved Syddansk 
Universitet i Odense i Danmark har funnet ut noe 
nordmenn har visst siden Uti vår hage rullet over 
TV-skjermene. Dansker har virkelig vanskeligere for å 
forstå hverandre enn andre skandinavere. De fant ut at 
det er de danske lydene som har skylda. For eksempel 
«gade» ut som «geee», med en slags slapp mellomting 
mellom d og æ midt inni et sted. Som om ikke dette var 
nok: Danskene snakker også fortere enn nordmenn og 
svensker. En undersøkelse viser at mens svensker sier tre 
ord i sekundet, får danskene pressa inn fire. 

Fjellet feiler
Ole Giævers Fjellet er en del av programmet under 
filmfestivalen i Berlin, men den store suksessen har så 
langt latt vente på seg. Adresseavisen melder at knapt 
hundre hadde funnet veien inn i salen under visningen 
og av dem kom kun 30 til pressekonferanse. 

En av de få bransjebladene som har anmeldt filmen 
er Variety. Skribent Alissa Simon beskriver filmen som 
«østrogen-tung» og mener den bør bli etterspurt av 
«homo-festivaler» og «kvinne-fokuserte arrangement».

Arven etter Knausgård
Carl Frode Tiller vant P2s lytterpris med den 
mørke boken Innsirkling 2, som er det andre verket 
i en Tillers trilogi. Prisen som i fjor ble tildelt 
Knausgård for boken Min Kamp 1 Boken omhan-
dler en mann med hukommelsestap, som setter 
inn en annonse i avisen for å finne ut hvem han er. 
– Historien viser oss at vi alle har ulike versjoner 
av fortiden og av felles opplevelser, sier Carl Frode 
Tiller til Nrks nettsider.

Den frittstående nettavisen Huffington Post er 
solgt for 1.8 millarder kroner. Greskfødte Arianna 
Huffington har i løpet av seks år skapt millardin-
dustri av bloggen sin. Presidenter, kjendiser, kjente 
fagfolk og stjerneskribenter har alle opptrådt som 
spaltister. Det er AOL (America On Line) som står 
bak oppkjøpet.

MIN ANBEFALING

Teatersjef ved Trøndelag Teater
Kristian Seltun

Hva er ditt kulturelle bidrag til 
Trondheim?
- Forhåpentligvis at vi spiller gode 
forestillinger på Trøndelag Teater.
Og akkurat nå gjør vi det.

Hvordan kan Trondheim forbedres 
som kulturby?
- På mange måter, men det aller 
viktigste er at folk bruker Midtbyen 
mer,
særlig på kveldstid.

Hvis du hadde en million kroner å 
gi til et kulturelt formål, hva ville 
du brukt det på?
- Jeg ville gitt pengene til Teaterhu-
set Avant Garden slik at de kunne
hente inn enda flere spennende 
gjestespill.

Anbefal tre kulturopplevelser, 
sjanger velger du fritt.
- Ta Hurtigruten til Bergen og spis 
fiskekaker hos Søstrene Hagelin.
- Følg med på hva som skjer på 
Teaterhuset Avant Garden – der er 
det mye
som er verdt å få med seg.
- Se Et dukkehjem på Trøndelag 
Teater. Det blir lenge til neste gang 
og denne oppsetningen er RIKTIG 
bra.

Av: Hilde Ørbo

(Illustrasjon: Christina Undrum Andersen )
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(Illustrasjon: Nina Eide Martinsen)

Det er tilsynelatende latterlig, men dessverre 
får denne oppstyltetheten fra DnFs side store kon-
sekvenser for landets sakprosaforfattere, idet de 
utelukkes fra svært mange statlige stipend- og støt-
teordninger. Organisasjonen for sakprosaforfattere, 
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, 
har i dag 5300 medlemmer, men bare to statlige 
arbeidsstipender og tre garantiinntekter. Til sam-
menligning har DnF rundt 500 medlemmer, og dis-
ponerer 41 arbeidsstipender, 37 garantiinntekter og 
1 451 000 kroner til diverse stipender. 

   
Sakprosaskribenter reduseres til hobbyforfat-
tere, som ikke kan forvente å kunne leve av å skrive, 
og det er åpenbart at dette svekker kvaliteten på 
norsk sakprosa. Man baserer seg på at skribentene 
innehar andre stillinger, og profesjonelle sakpro-
saforfattere har liten mulighet til å etablere seg. 
Resultatet blir at det som produseres er smal faglit-
teratur, derivert fra andre profesjoner.

   Figueiredo og Strøknes hevder at DnF bygger 
en kunstig mur mellom sjangrene. En mur de mener 
egentlig ikke eksisterer. Jeg ser argumentet, skillet 
mellom sakprosa og skjønnlitteratur er glidende, 
men jeg stiller meg likevel kritisk til påstanden. 
Gaute Heivolls kritikerroste bok Før jeg brenner ned, 

er delvis selvbiografisk og handlingen er basert på 
faktiske hendelser fra hans oppvekst. Den har blitt 
omtalt som en «sann historie og rystende roman», 
og befinner seg på grensen mellom fiksjon og fakta. 
Selv om Før jeg brenner ned har sakprosatrekk, er 
det likevel ingen tvil om at det ikke er snakk om 
Heivolls personlige memoarer, men en roman. Både 
skjønnlitterater og sakprosaskribenter søker å skape 
erkjennelser hos leseren gjennom språk, men det 
finnes grunnleggende og åpenbare ulikheter. 

Der en sakprosaforfatter må forholde seg til 
den statiske, eksisterende virkeligheten, og ikke kan 
ta i bruk illusjon som verktøy, står en som skriver 
skjønnlitteratur fritt til å gjøre det. Dette er selvføl-
gelig velkjent, og det overrasker meg at Figueiredo 
og Strøknes ønsker å undergrave denne forskjellen, 
og nærmest bruker det som et bevis for at sakpro-
saforfattere bør ha tilgang til de samme støtteord-
ningene som skjønnlitterater. Det skader, og trekker 
fokuset vekk fra den prinsipielle debatten. «Muren» 
mellom de to grenene er ikke kunstig, men det at 
forfattergruppene har ulike fagorganisasjoner er 
problematisk. Det vanskeliggjør samarbeid, og hin-
drer den videre utviklingen av god, allmenlitterær 
sakprosa.

Dersom en forfatter ønsker å skape noe av 
varig viktighet, er hans fremste utfordring å kunne 
dikte opp innhold. Det er i alle fall den holdningen 
sakprosaskribenter møter hos Den norske forfat-
terforening (DnF). Forfatterne Ivo de Figueiredo og 
Morten A. Strøksnes, søkte rett før jul medlemskap 
i DnF. De har nå fått avslag. Avgjørelsen ble tatt ute-
lukkende på prinsipielt grunnlag, med den begrun-
nelse at Forfatterforeningen er til for de som skriver 
skjønnlitteratur.

I DnFs egne lover heter det at enhver forfatter 
som bor i Norge eller er norsk statsborger kan bli 
medlem dersom han eller hun har skrevet og of-
fentliggjort «verker av litterær verdi». Det kan virke 
som om forfatterforeningen har misforstått sitt eget 
begrep, og tror at litterær verdi er en betegnelse for-
beholdt skjønnlitteratur, fremfor et mål på kulturell 
betydning. 

Mange rom, liten plass
Verdien av en forfatter måles i hvilken grad man klarer å presentere virkeligheten som fiksjon.

Ingrid Anna Teigen
Kulturjournalist
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Bloggmilliardær
Den frittstående nettavisen Huffington Post 
er solgt for 1.8 millarder kroner. Greskfødte 
Arianna Huffington har i løpet av seks år skapt 
millardindustri av bloggen sin. Presidenter, kjen-
diser, kjente fagfolk og stjerneskribenter har alle 
opptrådt som spaltister. Det er AOL (America On 
Line) som står bak oppkjøpet.



Kulturdepartementet la 21. 
desember 2010 frem et forslag  
til kriterier for fordeling av midler 
til regionale filmsentre. 

Høringsfristen for forslaget går 
ut 1. april. 

Kriteriene vil vektlegge en 
grunnstøtte på 60 prosent vektet 
av folketall, og 40 prosent av 
kvalitetsvurderinger.

Midtnorsk Filmsenter vil 
gjennom forslaget gå tilbake  
til et 2005-nivå i grunnstøtte.

Marte Jønland
Kulturjournalist

Av og til kan man bli overrasket 
over hvor stort et filmbudsjett er. 
Hva skal alle pengene brukes til? 
Produsentstoler og lunsj til statis-
tene? Selv uten slike faktorer viser 
det seg at det kan bli dyrere enn man 
tror. Selv godt budsjetterte filmer 
koster flesk, og derfor kan man søke 
om sårt tiltrengt støtte.

 I vår region kan man søke 
hos Midtnorsk Filmsenter. Med 
innføring av de nye kriteriene til 
Kulturdepartementet vil det være 
usikkert om alle som fortjener 
støtte fra Midtnorsk Filmsenter vil 
få det bevilget. Dette er fordi krite-
riene til støtte nå er avhengige av 
befolkningstetthet i regionen det 
gjelder. Politikerne mener det vil føre 
til jevnere fordeling av midler, men 
har, ifølge politisk rådgiver Solheim, 
ikke regnet på hva dette systemet 
vil si for hver enkelt region. Solheim 
har derfor ikke fått med seg at 
støtten til Midtnorsk Filmsenter vil bli 
halvert. Prioriteringene til Midtnorsk 
Filmsenter må derfor forandres, og 
kanskje vil kun halvparten av de som 
fikk støtte i år få støtte neste år. 

Er dette god regionalpolitikk? 
Det vil bli hardere kamp om ressur-
sene i regionen. Er det rettferdig og 
politisk korrekt om en filmspire fra 
Trondheimregionen må flytte til Oslo 
for å få råd til å sette drømmen ut 
i live? Om man er nødt til å flytte 
for å få støtte vil prosjekter enten 
forkastes, eller bli flyttet vekk fra 
regionene. De nye kriteriene for tilde-
lingen av støtte vil svekke prinsippet 
om at flest mulig skal få muligheten 
til å bo nettopp i regioner hvor folke-
tallet er lavt eller synkende.

 Kulturløftet skal bidra til å bevare 
region-Norge, men blir en selvmot-
sigelse. Tettbefolkede regioner vil 
få økt støtte, regioner med mindre 
folketall vil få mindre. Som påpekt av 
Flem-Waage er det ikke en naturlig 
sammenheng mellom befolknings-
tetthet og ”talenttetthet”. 

Norsk film har kommet seg 
betraktelig de siste årene, fra å være 
en nasjon med svært få filmer å vise 
til har vi nå flere norske filmpremierer 
på kino hvert år. Alt starter i det små, 
der små prosjekter får muligheten til 
å utvikle seg til noe større. Kriteriene 
til kulturdepartementet gir en region 
som har produsert gode filmer 
mindre i støtte, uten at det er en plan 
bak hvorfor det skal føre til bedre 
filmer. At kulturløftet ikke bidrar, men 
snarere kan tolkes som en motarbei-
delse av dette, er en fiasko.

KOMMENTAR

Daglig leder Flem-Waage ved Filmsen-
teret mener støtten burde gjenspeile 
kvalitetsnivået de har opparbeidet på 
produksjonene. Hun forteller at den 
midtnorske regionen er i stor vekst og 
har hele tiden ønsket flere midler. 

– Midtnorsk Filmsenter har utar-

beidet fantastiske filmer som har fått 
stor internasjonal oppmerksomhet. Vi 
er på ingen måte noe u-land i filmland-
skapet, sier hun. 

Regissør og manusforfatter Vidar 
Dahl mener det har vært en enighet 
sentralt om at man må opp på et visst 

nivå for å ha regional produksjon.   
– Det viktigste med filmsenteret er 
tross alt å gi muligheten til å jobbe in-
nad i regionen, sier Dahl.

De har allerede jobbet i seks år for 
å få opp bevilgningene og skape en 
kontinuitet i bransjen. 

- Ikke et u-land

En politisk 
selvmotsigelse

Frykter tildelingskutt:

– Et dødsstøt 
for bransjen

Opprørt: Daglig leder Yrja Flem-Waage ved Midtnorsk Filmsenter frykter en halvering i støtten. (Foto: Privat)

Solheim forteller at det ikke er 
meningen at regioner skal komme 
dårligere ut en tidligere.

– Vi har utarbeidet disse kriteri-
ene for å ha en viss forutsigbarhet, 
og for å kunne planlegge år for år. 
Tidligere tok vi utgangspunkt i en 
skjønnsbasert ordning, sier han.

Flem-Waage hevder Kulturde-
partementets kriterier er et brudd 
med Kulturløftet II, som skulle sikre 
en jevnere fyl-
kesvis fordeling 
og styrke region-
alisering av film-
bransjen. 

– Vi opplever 
at dette ikke 
g j e n n o m f ø r e s 
hvis midlene skal 
fordeles etter 
folketall. Vi stiller 
oss spørrende til 
om talenter ut-
vikles ut fra folke-
tall. Hvis det finnes en korrelasjon 
mellom folketall og talenter, ønsker 
vi å få dokumentert dette.

Kvalitetsvurdering
Flem-Waage mener at de aktuelle 

I desember fremmet Kulturrådet 
nye kriterier i fordeling av midler 
til regionale filmsentre, og er ute på 
høring til 1. april. De nye kriteriene 
vil vektlegge regionale folketall med 
60 prosent,  i motsetning til dagens 
skjønnsbaserte ordning. Forslaget 
vil halvere Midtnorsk filmsenters 
tildelinger. 

– Med en så dramatisk nedgang 
vil det være vanskelig å fortsette 
driften slik det gjøres i dag, sier da-
glig leder Yrja Flem-Waage ved Midt-
norsk Filmsenter. 

Forslaget vil sette Midtnorsk 
Filmsenter tilbake til budsjettet de 
startet filmsenteret med i 2005. De 
nye fordelingskriteriene vil kun sikre 
filmsenteret en grunnstøtte på 2,1 
millioner kroner basert på folketallet 
i regionen, som står i sterk kontrast 
til årets tildeling på 4,75 millioner. 

 – Midtnorsk Filmsenter kommer 
desidert dårligst ut i hele landet, sier 
Flem-Waage.

Brudd med Kulturløftet
Politisk rådgiver Roger Solheim i 
Kulturdepartementet innrømmer at 
de ikke har sett på konsekvensene av 
tildelingskriteriene. 

– Vi har ikke regnet på hvordan 
kriteriene vil få utslag for hver enkelt 
region, sier Solheim. 

kriteriene vil føre til en ytterligere 
skjevfordeling og gi mer til dem som 
allerede får mest. 

– Vinnerne med disse fordeling-
skriteriene vil være områdene rundt 
Oslo på grunn av stor befolkning-
stetthet, sier hun. 

Roger Solheim i Kulturdeparte-
mentet forteller at de resterende 40 
prosentene av tildelingen vil fordeles 
ut fra kvalitative vurderinger.

– Ordningen skal være en rettfer-
dig fordeling av grunntilskudd, og 
den kvalitative ordningen skal moti-
vere regionene til å skape mest mulig 
aktivitet.

Regissør Vidar Dahl mener deri-
mot disse kvalitative vurderingene 
vil skape mindre forutsigbarhet for 
bransjen. 

Videre tror Dahl kriteriene ikke 
har vært kvalitative, men i større 
grad omhandler hvor mange festi-
valer filmer har vært vist på.

– Det dreier seg mer om grad av 
profilering enn kvalitetsvurdering, 
sier Dahl. 

Tar livet av bransjen
 – Konsekvensene av fordelingene 
vil være en flukt av filmarbeidere 
fra bransjen, slik tilfellet var før 

etableringen av filmsen-
teret, sier daglig leder 
Yrja Flem-Waage.

Hun oppfatter 
forslaget som et signal 
fra sentralt hold om at 
de ikke ønsker å satse 
på regionen. 

Regissør Vidar Dahl 
i Bransjerådet mener 
det vil føre til en liten 
profesjonell bransje som 
i enda større grad vil 

trekkes mot hovedstaden. 
– Det vil være et dødsstøt for 

mange. Noen har ikke mulighet til å 
flytte fra regionen, og vil da ikke ha 
mulighet til å produsere, sier Dahl. 
UD

Hvis nye fordelings-
kriterier blir innført 
vil midtnorsk film 
miste livsgrunnlaget. 
Kulturrådet innrømmer 
manglende gjennomgang 
av kriteriene.

– Konsekvensene  
av fordelingene  

vil være en flukt av 
filmarbeidere fra 

bransjen
Yrja Flem-Waage, Daglig leder 

ved Midtnorsk Filmsenter

TeKST:  Hilde ørbo
 hildeorbo@underdusken.no

FILM

Høringskriterier
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Med støtte frå Norsk Kulturråd vil Rockheim ha di hjelp til å dokumentere artistlivet.

Fyrste versjon skal vere klar i lø-
pet av 2011, og Gisvold ser føre seg at 
appen kan brukast av andre museum 
enn berre Rockheim.

– Friluftsmuseum kan òg ha stor 
nytte av denne. Det vil vere naturleg 
å bruke den til å geolokalisere ting 
effektivt, fortel han.

Tidslinje på nett
Det digitale museet fekk òg 173 000 
kroner til utvikling av ei digital his-
torielinje.

– Her har vi allereie ein pilot ute, 
og dette er ei satsing frå Rockheim si 
side som vi kjem til å vidareutvikle 
heile tida, seier Gisvold.

Tidslinja, som er nettbasert, gjer 
at historia til norsk pop og rock vil 
verte presentert kronologisk, og bru-

karane kan skreddarsy og søke fram 
det dei vil finne. 

– Dette er noko skuleverket har et-

terspurt, og målet er at tidslinja skal 
hente data frå rockipedia.no. Fyrste 
versjon skal vere ferdig i løpet av 
året, så vi får sjå kva vi får til, seier 
Gisvold. UD

– Dersom nokon til dømes går forbi 
barndomsheimen til Morten Abel, så 
kan dei ta eit bilete, laste det opp og 
gjere det tilgjengeleg for alle, forklar-
er presseansvarleg Magne Gisvold 
ved Rockheim.

Den 8. februar kom tildelingane 
frå Norsk Kulturråd for 2011. Der 
kom det fram at Rockheim har fått 
87 000 kroner til utvikling av ein 
mobilapp. Ifølgje søknaden skal dei 
lage ein «lokasjonsbasert mobilapp 
der rock- og poprelaterte hendingar 

kan opprettast, gjerast tilgjengelege 
og redigerast av brukarane».

– Dette handlar ikkje berre om 
formidling. Det er like mykje snakk 
om innsamling av datamateriale. 
Gjennom appen når vi folk der dei 
er, fortel Gisvold.

På kjendisjakt
– Du trur ikkje artistane vil føle seg for-
følgt dersom de oppfordrar folk til å doku-
mentere alt dei g jer?

– Artistar er klar over den of-
fentlege rolla dei har og at det dei 
gjer kan verte dokumentert. Vi skal 
ikkje forfølgje artistane, og det er 
viktig at dei ikkje opplever dette 
som krenkande. Vi må sjølvsagt føl-
gje med i ei redaksjonell rolle, seier 
Gisvold.

Nye tIldelINger: Rockheim har mottatt støtte for å forfølge kjendiser med ny applikasjon.

TeKST:  Ann-Helen Kjøde 
 annhelen@underdusken.no
ARKIVFOTO:  eirik Indergaard

ROCKHEIM

Vi skal ikkje forfølgje 
artistane, og det er viktig 

at dei ikkje opplever dette 
som krenkande. 

Magne Gisvold,
presseansvarlig ved Rockheim

Fekk napp med app
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En frittalende døråpner
Påtroppende leder har 
flere mål og visjoner enn 
han ga uttrykk for på 
valgdagen.  

mer på andre enn seg selv, sier Kjel-
strup.

engasjert og allsidig
Det er i Storsalen under Samfundsmø-
tene den nyvalgte lederen kommer 
til å ha mest innflytelse. Ved siden 
av kjente eventyrere som innledere, 
håper Gjerstad Kjeldstrup å få byens 
studenter til å engasjere seg mer enn 
de gjør i dag. Gjerne fra landets frieste 
talerstol. 

– Dagens studenter er morgenda-
gens professorer og spesialister. Skal 
vi bli flinke å videreformidle for-
skning og erfaring, må vi allerede i 

dag lære oss å uttrykke meninger og 
kommunisere til et større publikum, 
sier han. 

I arbeidet med å få studentene 
tilbake til Samfundet viser Gjerstad 
Kjelstrup til arrangement som Urørt-
finalen og Duplex-festivalen som 
trekker studenter som normalt ikke 
frekventerer huset. Til slike kvelder 
møter også publikum opp tidlig og 
kjøper mye øl. En latent funksjon den 
påtroppende lederen ikke ser som et 
minus. 

– Det er i tillegg skikkelige over-
skuddsarrangement, og det har Sam-
fundet behov for, sier Kjelstrup. UD 

Storsalen valgte Erling Kjelstrup 
som ny leder på Studentersamfun-
det onsdag 10. februar. Etter tre år i 
gjengen «Regi», og i innspurten av 
sin mastergrad i produktutvikling og 
produksjon, var han klar for større ut-
fordringer. 

– Hvis Samfundet skal bli det 
naturlige samlingsstedet for trond-
heimsstudentene må de møte åpne 
dører når de tar initiativ til å benytte 
seg av fasilitetene her, sier den nyval-
gte Samfundet lederen.

Kjelstrup tenker på linjeforenin-
gene, og da spesielt revyene, som 
tidligere har hatt vansker med å få ha 
arrangement på Huset.

– Gjengene på Samfundet vil ha 
førsteprioritet på rommene foran de 
andre medlemmene, og det er ikke 
spesielt god rekrutteringspolitikk, sier 
Kjelstrup. 

Organisatoriske endringer
Organisasjonsstrukturen på Samfun-
det har vært en omdiskutert verkebyll 
i lengre tid. Under Samfundsmøtet 
onsdag 26. januar kom debatten inn 
i Storsalen, hvor den hører hjemme. 
Den nye lederen tror kommunikasjon 
er stikkordet for å få medlemmene til 
å manøvrere i samme retning. 

– Mer informasjon ut til alle med-
lemmene i flest mulig kanaler vil ge-
nerere flere meninger og større engas-
jement, sier han.

Av konkrete tiltak nevner han at 
Styret bør ha flere stemmer i Finans-
styret, som sitter på Husets peng-
esekk. Han mener også at Gjengsekre-
teriatet (GS) er et ledd som kan ses 
nærmere på, mener han.

– Samfundets interne er en konser-
vativ gjeng som ikke er glad i foran-
dring, sier Gjerstad Kjelstrup.

Han legger til at de som har verv 
sitter med mye verdifull erfaring fra 
mange år på huset. Skal man klare å 
holde på den nødvendige kompetan-
sen er det viktig å gi funker og gjengis-
er spillerom til å gjøre ting i sitt tempo 
og på sin måte. For å få gjennom fo-
randringer må man ta små steg. 

Romproblematikk
Effektivisering av rombruken er også 
noe Styret vil se på i året som kom-
mer. Et positivt resultat av å slippe 

eksterne inn på Huset, er at man kan 
se nye løsninger på eksisterende prob-
lemer. 

– SiT kan lære mye av linjeforenin-
gene med tanke på tidsbruk av rom-
mene. Nå booker de kunstneriske 
gjengene rom, og forventer prioritet 
til evig tid. Det er mulig å øve inten-
sivt i to timer og gå, da får flere mu-
ligheten til å bruke Samfundet, mener 
han. 

Strossa har mulighet til å bli et fint 
øvingslokale i startfasen av stykker og 
lignende. Selvfølgelig trenger man å 
bruke riktig scene mer intensivt i uka 
før premierer, men man må tenke litt 

øNsKer FOrANdrINg: Nylig valgte erling Gjerstad Kjelstrup vil gjøre Samfundet til et naturlig samlingssted.

TeKST:  Helene Melseth Flaaen
 hflaaen@underdusken.no
FOTO:  lars erlend leganger
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Kutter i masterveiledning

Humanstisk Fakultet 
kutter i veiledningstimene 
for kommende master-
studenter. – Et uheldig 
signal, mener leder i STi 
Per Martin Sandtrøen.

dentrådet ser situasjonen er disse kut-
tene i veiledningstimene forsvarlig 
dersom det går utover mengden og 
ikke kvaliteten, forteller Jenssen. 

Nye alternativer
Dekanus Skretting mener at de 
som veileder må diskutere grundig 
hva som skal inngå i veiledningen, 
og hvor mye selvstendighet det er 
rimelig å kreve av studentene. 

– Vi forsøker også å få til et sa-
marbeid med Seksjon for universitet-
spedagogikk, for å bli oppdatert på 
hvordan veiledning best mulig kan 
drives, ut fra ny kunnskap på dette 

feltet. Kanskje er det mulig å gjøre 
veiledningen mer effektiv, og dermed 
gi dem høyere kvalitet. 

Studentrepresentant Jenssen er 
overrasket over at skepsisen blant 
studentene ikke har vært større, men 
tror at aksepten har en sammenheng 
med løftet om kompanserende alter-
nativer. 

– Et av kravene er å få bachelo-
roppgaver med veiledning på alle 
studier. 

Jenssen mener at dette vil være bil-
ligere, og at en slik ordning vil gjøre 
den kommende masterstudenten mer 
forberedt.

Videre tror Jenssen at det ikke er 
masterstudentene som vil lide verst 
under kuttene. Han hevder derimot 
at masterveilederne ved Humanis-
tisk fakultet virker mest skeptiske.

– De er redde for å måtte veilede 
like mye som før, med færre betalte 
timer. Mange veiledere har jo et gen-
uint ønske om at masterstudentene 
skal komme best ut av situasjonen, 
så det jobbes intenst med å finne en 
løsning alle kan godta. Kunnskapen 
har tross alt sin egen verdi, mener 
Jenssen. UD

– Virksomheten vår er ikke helt i 
balanse, og vi går i underskudd, sier 
dekanus Kathrine Skretting ved Hu-
manistisk fakultet. 

Hun forteller at et ledd er å kutte 
veiledningstimene for masteravhan-
dlinger fra 80 til 60 timer.

Leder Per Martin Sandtrøen i Stu-
denttinget (STi) mener at situasjonen 
er problematisk.

– Masteroppgaven er på mange 
måter selve kronen på verket, og 
veiledning er helt klart en sentral del 
for å skape trygghet hos hver enkelt 

student, sier Sandtrøen. Skretting 
hevder likevel at konsekvensen ikke 
er like ille som noen tror.

– Et viktig argument for oss er at 
man også ved de andre universite-
tene i Norge har 60 veiledningstimer 
på masternivå. 

Forstår skepsisen
Sandtrøen forteller at en av STis vik-
tigste oppgaver har vært å øke foku-
set på dialog mellom professorer og 
studenter. Han er derfor veldig skep-
tisk til ordningen. 

– Dette er jo faktisk et bevis på det 
strake motsatte, sier Sandtrøen.

Han kjenner selv folk som tar 
master ved fakultetet, og vet at 
veiledningstimene er en god motivas-
jonsfaktor for å havne på riktig spor. 

– Jeg tror dessverre at man sender 
ut et litt uheldig signal til kommende 
masterstudenter, sier han. 

Studentrepresentant Jørgen Johan 
Jenssen ved Humanistisk fakultet 
forstår skepsisen, men mener at situ-
asjonen ikke er like dramatisk som 
Sandtrøen skal ha det til. 

– Humanistisk fakultet er uansett 
tvunget til å effektivisere. Slik vi i stu-

FjerNer tryggHet: Leder  Per Martin Sandtrøen i studenttinget er opprørt over kutt i veiledningstimer

TeKST:  Martin t. johannessen
 marjoh@underdusken.no
FOTO:  tormod Haugene

VEILEDNING

Mange veiledere har 
jo et genuint ønske 

om at master- 
studentene skal 

komme best ut av 
situasjonen

Jørgen Jensen, 
studentrepresentant
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Trond-Viggo Torgersen er ikke så snill som alle skal ha det til. I hvert fall ifølge ham selv.

en stol, i noe roligere omgivelser, og 
hevder at det faktisk ikke er så stor 
forskjell på ham selv og Kristopher 
Schau. 

– Det er nok en del folk som blir 
veldig overrasket når de snakker med 
meg. Både på grunn av mine menin-
ger og fordi jeg banner en del. 

Et alvorlig uttrykk favner det dis-
tinkte ansiktet til den 58 år gamle 
mannen overfor meg. Torgersen er 
lei av å bli satt i bås, og mener at man 
som humorist egentlig ikke bør ha 
noen begrensninger. 

– Alt er egentlig lov, så lenge om-
givelsene er riktige, sier han. 

et ambivalent forhold
Samtidig forstår han at båsen han 
allerede er satt i, setter noen begren-
sninger. 

– I og med at jeg er lege ville det 
nok ikke vært passende å for eksempel 
tulle med pedofili, sier han.

 Rollen som lege gjorde at Torg-
ersen på 80-tallet ble programleder 
i programmet Kroppen på NRK. Et 
opplysningsprogram for barn og un-
gdom om deres egen kropp og seksu-
alitet. I 2010 rullet et noe dristigere 
konsept på NRKs skjermer, Trekant. 

Et program Torgersen har et noe am-
bivalent forhold til. 

– Egentlig vet jeg ingenting om be-
hovet til dagens ungdommer. Likevel 
tror jeg at programmet i altfor stor 
grad tok utgangspunkt i en del porno-
grafiske stereotypier. 

Selv savnet han et større fokus på 
de sterke følelsene en også opplever i 
møte med sex. 

– Samtidig skal det sies at jeg har et 
godt forhold til programmet. Jeg tror 
det kan ha gitt folk ideer om hvordan 
man kan gjøre et forhold mer spen-
nende, sier han.

Ung versus gammel
Før Torgersen til slutt endte opp som 
lege brukte han mange år på å studere. 
Selv minnes han en hektisk tid hvor 
han bar rundt på bøker hele tiden.

– Jeg syntes det var utrolig spen-
nende, men samtidig fryktelig skum-
melt, sier han. 

Skulle du av og til ønske at du fortsatt 
var student?

– Jeg er jo fortsatt student, på en 
måte. Jeg velger selv hva jeg gjør. Den 
største forskjellen er vel at jeg har fått 
en slags orden i livet. Det er noe du 
kan glede deg til, sier han og smiler. 

På dette tidspunktet begynner liv-
vakten til Torgersen å få dårlig tid, 
men aksepterer et bilde før de drar 
videre på ferden. Torgersen poserer 
og spøker med fotografen. Til og med 
livvakten virker beroliget av Torger-
sens bedagelige tone, og bemerker: 

– Se på han nå! Nå er han virkelig 
i sitt rette element! UD

Han er nettopp ferdig for dagen, og 
har sammen med Kristopher Schau 
holdt et vellykket show i Storsalen på 
Samfundet. Det eneste som gjenstår 
nå er et intervju.

– Er det litt mange folk her kan-
skje?

Trond-Viggo ser ubekvem ut. Han 
som tilsynelatende er livvakten til 
Trond-Viggo nikker fortvilt på hodet. 
På knappe fem minutter fylles Lyche 
til randen av mennesker. Det er nem-
lig ikke tatt med i betraktningen at 
det også er en gjeng ølsyke studenter 
i Storsalen. 

– Du har helt rett. Vi tar intervjuet 
på biblioteket istedenfor. Går det 
greit?

Torgersen nikker på hodet. Ikke 
noe problem, sier han, og spaserer vil-
lig med videre.

Snille-Trond
Dette er altså Trond-Viggo Torgersen 
– like jovial og folkelig som man kjen-
ner ham fra tv?

– Egentlig er det et bilde som jeg 
ikke trives med. Som den «snille». Jeg 
er ikke så snill som media kanskje skal 
ha det til, forteller Torgersen. 

Han har akkurat satt seg ned i 

En fokusert type
UteN greNser: Trond-Viggo Torgersen mener man som humorist ikke burde ha begrensninger.

Alder: 58 år

yrke: Humorist og lege

Aktuell med: ISFiT-opptreden 
med Kristoffer Schau

 trond-Viggo 
 torgersen
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Den ukrainske feministgruppen Femen får oppmerksomhet over hele verden. 
De aksjonerer toppløse mot valgfusk, sexturisme, sexpress blant studenter og 
såkalte «rene» balkonger under fotball-EM i Kiev. Femen har vist puppene 
til både Vladimir Putin og Hillary Clinton. Nettopp på grunn av sine frem-
gangsmåter har kvinnegruppen vært mye omtalt, også i norske medier. 

– Da vi begynte var vi påkledd, men vi skjønte at ingen brydde seg. Jeg er 
stor tilhenger av at vi kler av oss. Det er på den måten vi får oppmerksom-

het for våre synspunkter, uttalte aktivisten Aleksandra Sjevtsjenko til 
Dagbladet.

Målene til Femen er å fremme kvinners rettigheter, få flere 
kvinner til å engasjere seg i politikk, og skape en revolusjon i 

det mannsdominerte Ukraina.
«Vår Gud er en kvinne, vårt oppdrag er protest og na-

kne bryster er våre våpen» er et av slagordene til femi-
nistene.

 Sex selger
Aksjonistene i Femen har demonstrert toppløse 
siden 2008. De har kledd seg ut som prostituerte, 
spriket med beina foran kunstverk i Pinchuk 
Art Centre, og lagt seg på kne foran menn iført 
skoleuniformer.

Leder i kvinnegruppen Ottar, Ane Stø, 
synes ikke Femens virkemidler undergraver 
budskapet, og har forståelse for hvorfor aktivis-
tene velger slike kontroversielle metoder.

– Feminister over hele verden sliter med det 
samme, nemlig å få oppmerksomhet. Når man 
kjemper for kvinners rettigheter er det ofte be-
hov for å ta i bruk sterke virkemidler for å bli 

hørt. Hva er det som skal til for å få oppmerksom-
het i mediene? Jo, pupper, sier Stø humoristisk.

I motsetning til Stø mener redaktør i det femi-
nistiske tidsskriftet Fett, Charlotte Myrbråten, at me-

dienes fokus på nakenhet skjer på bekostning av det 
politiske budskapet.

– Femen utfører disse aksjonene på en slik måte for å 
få oppmerksomhet i mediene. Sex selger, og det som selger 

mest er kvinnekroppen. De benytter seg av mekanismer som 
andre prøver å bryte ned, og får ikke fram så mye om saken sin 

heller. Oppslagene handler om at de er nakne, ikke hva de er nakne 
for eller mot. Jeg har ikke peiling hva de ønsker å oppnå, sier redaktør 

Myrbråten.

Uoriginalt å kle av seg
Myrbråten synes ikke at toppløs-aksjonene til Femen er en fruktbar måte å drive  
kvinnekamp på.

– Ikke om man vil bli tatt særlig seriøst og oppnå fokus på saken, sier hun.
Dagbladet-journalist og feminst Martine Aurdal har et blandet syn på Fe-

men.
– Det er ikke så fryktelig originalt å kle av seg. Det har blitt gjort før, men 

samtidig så funker det jo. Femen får oppslag verden over, forteller Aurdal.
Hun mener at det er tvetydig å bruke kroppen i politisk sammenheng.
– De får oppmerksomhet, men jeg tviler på at de som leser sakene bryr seg 

om hva de demonstrerer for eller mot. Det er mulig at nakenheten overskygger 
budskapet, men det er ikke slik at jeg hisser meg opp over det, forteller Aurdal.

Fordommer mot feminister
Det er lite ved Femen som minner om det stereotypiske bildet av en feminist. De 
er unge, feminine, slanke og langhårede. Femen avkrefter myten om feminister 
som ubarberte rødstrømper.

– Det er mange som tror feminister er en gjeng gamle damer 
som går uten BH. Det er bra for feminismen å vise at det finnes 
mange ulike måter å se ut på. Alt som utvider feminismen 
er positivt, mener Aurdal.

Fett-redaktør Myrbråten er enig i at det er viktig å 
motarbeide fordommene mot begrepet feminisme.

– Det finnes ikke en bestemt måte å være fem-
inist på, akkurat som miljøvernere ser veldig 
ulike ut. I Norge for eksempel er både Jens 
Stoltenberg og Shabana Rehman feminis-
ter, men de ligner ikke, sier Myrbråten.

Førsteamanuensis ved Institutt for 
tverrfaglige kulturstudier ved NTNU, 
Agnes Bolsø, mener at det ikke er noe 
utypisk feministisk ved å kle av seg.

– Toppløs soling var en del av en 
feministisk strømning, og den form 
for kroppslig frihet var viktig for 
mange, forteller Bolsø.

Hun forteller at klærne har blitt 
kastet i ulike historiske og kulturelle 
kontekster, som blant annet naturist-
bevegelsen og hippiebevegelsen. 

– Det er mange kvinner og menn 
som har kastet klærne i arbeidet for å 
oppnå større kroppslig frihet og mindre 
press på utseende og mote, sier Bolsø. 

Norsk variant av Femen
Redaktør Myrbråten trekker frem debatten 
rundt Marianne Aulie og Helle Vaagland som 
en norsk variant av Femen. Journalist Helle Vaa-
gland i NRK parodierte Aulie ved å fotografere seg 
selv lettkledd foran speilet og legge ut bildet på Twitter. 
Myrbråten mener at den debatten viser hvor lite gjennoms-
lagskraft slike virkemidler har. Aurdal har et annet syn på saken.

– Helle dro buksa ned på knærne med et herlig glis og ble bejubla 
for det. Humoren og den ironiske distansen gjorde at hun fikk frem et poeng. 
Selv om jeg ikke var den som jublet høyest syntes jeg at det var noe befriende 
over det. Jeg vet likevel ikke om det å kle av seg er rett måte å få frem et poeng 
på, forteller Aurdal.

Femen har som mål å bli verdensomspennende. Verken Myrbråten eller 
Aurdal tror at Femen vil få gjennomslag for sine aksjoner i Norge.

– Det de står for innholdsmessig kan man slutte seg til, men jeg er usikker på 
virkemiddelene deres. Jeg tror ikke de som faktisk er organisert i kvinnebeveg-
elsen føler for å kle av seg. Det er i alle fall ikke noe for meg, ler Aurdal.
 UD

TeKST:   Karianne Ommundsen
  karianom@underdusken.no
ILLUSTRASJON:  Håvard Karlsen

KULTURTEGN

Med puppene som våpen Aksjonistene i Femen blotter brystene for å endre den politiske dagsorden i Ukraina. 
Svekker dette det feministiske budskapet eller gir det bevegelsen et nytt «ansikt»?
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at du får problemer med å identifisere deg, eller få 
medfølelse med personene som er portrettert. Dog 
brukes bildeteksten til å balansere dette:

«I still chase good-looking women around. I just 
can’t catch up with them – my legs don’t work 
fast enough»

Noen av sitatene viser et forbløffende ironisk 
syn på livet, og noen er melankolske bemerkninger 
som vekker en liten tanke. Alle er fascinerende på 
sin måte, og bildeteksten fungerer som et meget 

godt supplement til portrettet. Sitatene gir liv til 
maskene inne i rammen.

Mystiske bilder av mystiske mennesker. Her 
er mye overlatt til fantasien, men det skiller Mark 
Story fra massene. Dessverre lever ikke utstillingen 
opp til kunsten.

Living in Three Centuries – the Face of Age er navnet 
på utstillingen til fotograf Mark Story. Han har reist 
verden rundt i 18 år på utkikk etter særdeles gamle 
folk, og som et resultat er de fleste portrettene av 
mennesker over 100.

Portrettene er hengt opp vilkårlig i Dokkhuset. De 
som har vært der vil forstå at Dokkhuset på ingen 
måte er et galleri. Bildene er plassert rotete og det 
blir dermed vanskelig å få en oversikt. Det verste 
er nok at bildene er dekket av en glassplate som 
reflekterer like mye som et speil. Bildene drukner i 
refleksjoner og en massiv svart ramme. Jeg vil anbe-
fale å dra dit på kvelden hvis det er en mulighet - da 
slipper man sollyset.

Bildene har ingen tittel og ansiktene er plassert 
i svarte omgivelser. De blir dermed ingenting mer 
enn ansikter. Mange mangler liv i øynene, de er helt 
svarte, ingen catchlights eller refleksjoner. Noen ser 
rett og slett døde ut. Man skulle kanskje tro at det 
var et poeng å framstille disse gamle menneskene 
så levende som mulig. Likevel er det akkurat denne 
livløse framstillingen som redder bildene hans fra å 
være en av klisjeene – et overskarpt portrettbilde 
av et gammelt menneske. Ofte fra bushen, Østen 
eller slummen. Hvor rynkene, de slitne øynene og 
de gamle hendene med alle sine arbeidstimer blir 
brukt for alt det er verdt. Et av de viktigste prinsip-
pene innen portrettfoto er å få liv i øynene, men 
regler er til for å brytes. Det har Mark Story fått med 
seg. Det kan virke som om det blir litt kjedelig, og 

Livløse masker

Living in Three CenTuries - dOKKHUset - 13. 
FebrUAr / TeKST:  øyINVd AAK oaak@underdusken.no  
FOTO: øyINVd AAK 

UtstIllINg

som kunne minne om spillyder fra en heller utda-
tert konsoll, og herlige melodiøse riff som stod i 
kontrast til det litt mer grumsete som man fikk 
servert ellers. Så om man liker droning, ung vokal 
og støyperler i ny og ne må man så absolutt sjekke 
ut disse gutta. 

Om man derimot har et litt sensitivt indre øre, 
og et brennende ønske om å se Jolienoire live, vil jeg 
sterkt anbefale å stå litt utenfor. Det skal nevnes at 
jeg fryktet oppriktig for min høyre trommehinne da 

bassisten slo til. Et lite tips vil være å senke i antall 
desibel for å øke publikumsantallet. Om man likevel 
skal holde på lydnivået synes jeg at et band som 
tøyer det menneskelige øret i så stor grad, også 
skal spandere på seg et passende nivå på vokalen. 
Skulle gjerne likt å høre den i det litt mørkere spek-
teret som vokalisten også benyttet seg av. 

Hørt av en publikummer på vei ut: «Det eneste 
som var skikkelig, skikkelig kult, var at synthesi-
zeren stod på en strykebrett.». 

Jolienoire har selv beskrevet seg som et band som 
forsøker, som navnet tilsier, å fusjonere det vakre 
med det mørke.I tillegg skal musikken også «balan-
sere på en knivsegg av paranoia», ha elementer 
av både angst, dårlige sosiale ferdigheter, nervøse 
sammenbrudd, prokrastinering, oppvekst og kjær-
lighet. Så det skal ikke være enkelt å være dette 
spesifikke ensemblet. Jeg for min del så ikke helt 
poenget med hvorfor de skulle danne seg et slikt 
skyggefylt ytre når musikken på langt nær føles 
slik. Jeg opplevde verken paranoia, dårlige sosiale 
ferdigheter eller nervøse sammenbrudd, så man 
kan si at dette var heller misvisende. 

Det eneste som kunne minne om imaget de 
hadde gitt seg selv var droneeffekten de brukte, 
hvor det, tradisjonen tro, hørtes ut som om det 
var et godt gammeldags «hakk i plata». Etter min 
mening ble det oppbrukt ganske raskt. Selv om 
det var et par perler skjult bak den heller skin-
grende, småsure vokalen, var nivået på de ulike 
låtene ganske jevnt. På enkelte steder fløt de veldig 
godt inn i hverandre og dynamikken var tilstede. 
Blant andre perler som skilte seg ut skal det nevnes 
et par fiffige introer. Disse omhandlet både noe 

Paranoia på avveie?

jOlIeNOIre - 12. FebrUAr - sAMFUNdet 
/ TeKST:  tOrUNN OtNes   totnes@underdusken.no  
FOTO:  MAds scHweNcKe

KONsert

50 KulTurK

Nordavind som varmer
dermed et veldig godt lydbilde, men siden 
musikerne på scenen i affekt er alt for 
opptatt av å spille god musikk, så glemmer 
de automatisk å engasjere publikum. 
Det er en kjent sak at en konsert og en 
CD ikke nødvendigvis tjener på å ligne 
hverandre. Kråkesølv kan jobbe med 
å presentere noen av låtene sine på en 
mer inkluderende måte for publikum. Til 
deres forsvar skal det sies at bandet for 
bare litt over et år siden ikke en gang var 
signert. Forhåpentligvis fører fremtidig 
rutine til flere eksperimenter.

Mangelen på tilstedeværelse er 
ikke så stor at den ødelegger helhets-
intrykket. For når rocka låter som 
«Kalde Føtter» og «Privat Regn» spilles, 
merker man at Kråkesølv har nok sjarm 
på lager til å engasjere selv den mest 
tafatte publikummer. Spesielt Kristoffer 
Magnus Nohr Unstad (vokal og gitar) 
er flink til å holde stemningen på 
topp. Samtidig gir melodiøse og skjøre 

De unge guttene i Kråkesølv var for litt 
over et år siden bare et av mange urørt-
band. Når ISFiT presenterte sitt program 
i januar 2011 var Kråkesølv en av årets 
headlinere. I slike tilfeller er det lov å 
ha forventninger. Konserten på fredag 
innfridde alle disse.

For selv om Kråkesølv er nye i gamet, 
så har de sjarm og nok av gode låter til å 
entre den største scenen på Samfundet. 
Dette kommer spesielt til uttrykk når 
bandet som tredje låt spiller «Skredder». 
Stemningen, som alt av var god, blir 
straks enda bedre. Det er tydelig at 
Kråkesølv har skaffet seg en solid fans-
kare. Salen blir fylt av allsang, og man 
danser med når Bodøguttene spiller seg 

gjennom de melankolske mellompartiene 
sangen har å by på. «Skredder» tydelig-
gjør hvor mange gode låter Kråkesølv 
faktisk har på repertoaret. Det er ikke 
alle band som kan spille sin aller største 
hit helt i begynnelsen, og likevel skape 
god stemning gjennom hele konserten.

Når «Skredder» er over fortsetter 
Kråkesølv med det de er best på. Det 
eneste som egentlig mangler er tilste-
deværelsen til bandmedlemmene på 
scenen når mindre kjente låter som 
«Romskipet Revideres» og «Vågøyvannet 
Rundt» blir framført for publikum. 
Bandmedlemmene blir ofte stående litt 
for seg selv å pusle med sine egne instru-
menter. På den positive siden skapes det 

KråKesølV - stOrsAleN - 12. FebrUAr 
TeKST:  MArtIN t. jOHANNesseN   marjoh@underdusken.no  FOTO:  eIrIK INdergAArd 

KONsert
sanger som «Hjørnebrikke» og «Glømte 
Barndomsminna» fine pauser hvor man 
isteden for å danse foran scenen, tar seg 
seg en pust i bakken, og får et innblikk i 
de gode tekstene bandet har på lager. Det 
er fint med band som er såpass ydmyke 
i møte med publikum. Kråkesølv stiller 
opp til riktig tid og virker genuint glade 
for muligheten de er gitt. Mange band 
kan virkelig lære noe her.

Når Kråkesølv avslutter med siste-
skivas største hit «Nordavind Mot Varme 
Kinn» står de fleste i publikum igjen med 
en følelse av det strake motsatte. En varm 
følelse av at guttene fra Bodø spilte på de 
riktige strengene.

Like sikkert som at ikke alt gull 
glimrer, ble Kråkesølv en sikker 
vinner.

Les alt om ISFiT

Les alt om ISFiT

www.underdusken.no
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Olavshallen: Med konserten 
I ljuset av Conelius tar Hank 
von Helvette og Jack Vreeswijk 
musikken til scenen. 

LØRDAG 26. FEBRAUR
Samfundet: Bandet Ultra Sheriff 
serverer dansbar elektronika i 
Storsalen.
Huset inviterer til Superheltfest, der 
man ikler seg sin egen favoritt. 
Samfundsmøte om Tro og Overtro 
med Are Sende Olsen i forbindelse 
med programmet På tro og Are. 
Verkstedhallen: Propellen Teater 
presenterer forestillingen Aldri Fred 
om to menn innelåst i en bunker. 
Trøndelag Teater: Propellen 
Teater presenterer forestillingen 
Heltinnsinne som omhandler møtet 
mellom innhold og form. 

SØNDAG 27. FEBRUAR
Samfundet: Samfundets Intern 
Teater viser forestillingen Closer på 
Knaus. 
Avant Garden: Propellen Teater har 
fagdag med Svalbard – Trøndelag 
Teaterlaboratorium. 

TIRSDAG 1. MARS
En fersk utgave av Under Dusken 
vil være å finne i stativene
Samfundet: Samfundsmøtet De 
politiske tronfølgerne der blant 
annet Mette Hanekamhaug fra Frp  
ironisk nok vil være til stede. 

ONSDAG 23. FEBRUAR
Rockheim: Onsdagskonsert med 
Mageplask som både har varmet 
opp for Kvelertak og spilt under 
Trondheim Calling. 
Avant Garden: Propellens 
Scenetekstmønstring presenterer 
Fra tekst til handling, Void Story, 

TORSDAG 24. FEBRUAR
Samfundet: Visning kultfilmen 
over alle kultfilmer The Rocky Horror 
Picture Show i Storsalen.
Trondheimsbandet Sitrussyre spiller 
på Edgar. 
Avant Garden: Variasjoner 
over fellesegget presenteres av 
Kulturbryggeriet. 
Stillverk1: Stykket Gullaldurir gjen-
speiler et kollektivt minne og spilles 
denne kvelden. 

FREDAG 25. FEBRUAR
Samfundet: Kaizers Orchestra 
spiller nok en gang på Samfundet i 
Storsalen.
Blæst: The Lionheart Brothers 
spiller i forbindelse med plateslipp og 
vil kanskje ta deg med til Nangiala. 
Dokkhuset: Bandet The Real Thing 
spiller en blanding av blues, soul, 
funk og rock denne kvelden. 
Galleri Blunk: Pernille Meidell 
åpner utstilling denne dagen
Byscenen: Aftermath music og 
Polar artist presenterer Polar Death 
Fest med band som Entombed, 
Monolithic og Manifest. 

TIRSDAG 15. FEBRAUR
Samfundet: Teatertroppen 
Samfundets Intern Teater spiller 
stykket Closer av Patrick Marber i 
forbindelse med ISFiT.
Kunstneren Lasse Årikstad viser 
utstillingen Smoke And Mirrors i 
Rundhallen
Dokkhuset: Utstillingen Living in 
Three Centuries – The Face of Age av 
Mark Story vises i regi av ISFiT. 
Dokkparken: Den finske kunst-
neren Markus Lantto presenterer 
installasjonen My Body Is My Temple i 
forbindelse med ISFiT.
Galleri Blunk: ISFiT-utstillingen 
Never Ending Taboos er resultatet av 
et samarbeid mellom KiT-studenter 
og kunststudenter fra Dublin.
Nidarosdomen: Susanne Sundfør 
opptrer med Trondheimssolistene i 
regi av ISFiT.
Vår Frue Kirke: Viser i regi av 
Cinemateket og ISFiT filmen 
Lazarescus død.
Trøndelag Teater: Forestillingen Alt 
Er Relativt spiller på Gamle Scene.
 I regi av Cinemateket vises Coppolas 
filmklassiker Gudfaren II. 
Rabarbra: Bandet Julie and the 
New Favourites fra jazzlinja på NTNU 
spiller denne kvelden 

ONSDAG 16. FEBRUAR
Samfundet: Sirkuskompaniet 
Khaoom viser akrobatikk i Storsalen. 
Rockheim: I forbindelse med gratis 
ondagskonserter skal bandet Party! 
Neida spille. 
Rabarbra: Den oslobaserte trioen 
Knyst spiller hardtslående på 
saxofon, kontrabass og trommer.
Nova: I regi av Cinemateket vises 
filmen Helsefabrikken av Håvard 
Bustnes

TORSDAG 17. FEBRUAR
Samfundet: Den omstridte komi-
keren Aron Kader opptrer i Storsalen.
Trøndelag Teater: Gjøglerkunst 
med Mistero Buffo i Theatercafeen. 
Byscenen: AC/DC-kveld i anledning 
av at trommisen Chis Slade dukker 
opp
Olavshallen: Trondheims 
Symfoniorkester presenterer Smykke 
eller Saga av Olav Anton Thommesen.
Dokkhuset: Utstillingen Living in 
Three Centuries av Mark Story vises i 
forbindelse med ISFiT

Gråmølna: Kunstneren Hanne Lydia 
Kristoffersen åpner utstillingen 
Belonging 

FREDAG 18. FEBRUAR
Samfundet: Tidligere vokalist i Span, 
Jarle Bernhoft, opptrer i Storsalen i 
regi av ISFiT 
These Cars Are Ghosts spiller med 
banjo på Knaus
Det vil være reaggekveld i Strossa 
arrangert av ISFiT
Trøndelag Teater: 
Gjøglermonologer med Mistero 
Buffo og dramatikk med stykket Alt 
er relativt på Gamle Scene.

LØRDAG 19. FEBRUAR
Samfundet: Teatertroppen SIT 
presenterer stykket Closer i forbin-
delse med ISFiT.
Få ut kreativiteten på tegnekurs med 
Karén Nikgol på Klubben.
I regi av ISFiT spiller bandet Norma 
Sass pop i Klubben.
Det franske bandet Zero Absolu 
spiller postrock på Knaus.
Blæst: Multiinstrumetalist og Singer/
Songwriter Silje Nes spiller denne 
kvelden.
Dokkhuset: Et burleskt samarbeid 
har resultert i Pratagraf, et samrøre 
med Are Kalvø og Espen Beranek 
Holm og bandet Betagraf. 
Fru Lundgren: Bandet Your New 
Favourite White Trash spiller med 
Dakiri.
Dokkparken: Den svenske kunst-
neren Markus Lantto presentrer sine 
installasjoner i regi av ISFiT.

SØNDAG 20. FEBRUAR
Samfundet: Filmen Max and Mary 
vises i Storsalen i regi av ISFiT.

MANDAG 21. FEBRAUR
3B: Nina og Stine feirer benedikti-
nermunken Petrus Damianis dag.
Trøndelag Teater: Stykket Alt er 
Relativt vises på Gamle Scene. 

TIRSDAG 22. FEBRUAR
Samfundet: Få kunnskaper om vin 
gjennom vinkurs på Selskapssiden.
Test dine kunnskaper innen popu-
lærkultur med Tirsdagsquiz i Edgar. 
NTNU Vitenskapsmuseet: Lær 
teknikker for å stoppe ut dyr på 
verksted 
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Skuespillet framføres på Knaus, som er en liten 
scene og skaper et nært og intimt uttrykk. Kulissene 
er enkle og rene, men blir uttrykksfulle ved hjelp av 
filmsnutter og bilder. Musikken er passende, men 
lyset som skal vise sceneskiftene er ikke alltid klart. 
I noen scener tar det litt tid før man skjønner hvor 
scenen utspiller seg. Det kan antageligvis være en 
fordel å ha kjennskap til stykket fra før. Eller kanskje 
stykket treffer deg på en enda sterkere måte om 
du ikke kjenner til det fra før av? Closer er et godt 
stykke med både humor og dramaer hvor man blir 

glad i karakterene, men uten spesielle høydepunkt 
kan stykket bli i lengste laget. Uansett er det verdt 
å bruke halvannen time av sin tid på å få med seg 
dette prisbelønnede stykket.

Det er virkelig både humor og sterke drama-
tiske scener i ISFiTs stykke Closer. 

Teaterstykket Closer, skrevet av britiske Patrick 
Marber, er den del av programmet til ISFiT 2011. 
Skuespillet fremføres på orginalspråket, og selv 
om skuespillerne fra Samfundets interne teater er 
norske sitter replikkene godt. Replikkene framføres 
med stor kraft og vilje, og de setter ord på stem-
ningen gjennom både morsomme og såre linjer. 
Closer handler om fire personer: Alice, Dan, Anna 
og Larry. Alle rollene presenteres tidlig i stykket, og 
er de eneste personene vi møter. Vi følger de fire 
gjennom flere år, hvor livene deres forandres og 
snus på hodet opptil flere ganger. På en merkelig og 
tilfeldig måte klarer de fire personene å vikle seg inn i 
hverandres liv, hvor de forvirrer og bruker hverandre 
på tur. Forvirringen handler alltid om kjærlighet, 
eller kanskje det kun er sexen det handler om? Alice 
er på utkikk etter kjærlighet, og velger Dan som 
sin utkårede. Hun ser på kjærlighet som noe man 
velger, men om man virkelig kan velge å bli forel-
sket eller ikke, står igjen som et spørsmål på slutten 
av stykket. I motsetning til Alice som hele tiden vet 
hva og hvem hun egentlig vil ha, gir Dan, Anna og 
Larry etter for sitt begjær. For å få Dan bruker Alice 
de andre, akkurat slik de andre også hensiktsmessig 
sårer og gleder andre for å få det de vil ha. Hvem 
de vil ha vet de ikke alltid selv, og det er morsomt å 
følge karakterene gjennom en jungel av kjærlighet, 
sex, ærlighet og uærlighet.

en kamp om kjærlighten

closer - sAMFUNdet - 13. FebrUAr 
/ TeKST:  MArtHe jøNlANd  majon@underdusken.no  
FOTO: cHrIstINA UNdrUM ANderseN

UtstIllINg

trommene er. I deler av konserten er det gitar og 
bass som akkompagnerer trommene. Trommene 
sørger for progresjonen i musikken. Jeg kan vedde 
min venstre arm på at Hoenig, under en tromme-
solo, med et fårete glis om kjeften, spiller utdrag fra 
Pussycat Dolls’ «Don’t Cha». Slikt fungerer bra som 
en slags «comic relief«, men blir veldig fort fjasete 
og heldigvis dveles det ikke ved spøken.

Dokkhuset er et intimt konsertlokale. Publikum 
sitter tett sammen og nær scenen. Distraksjonene 
er få. Denne settingen gir stort rom for detaljer, 
gester, mimikk. Trommisen, som poengterer hvert 
slag med ansiktsuttrykket, ler sporadisk. Gitaristen 
og bassisten kommuniserer intenst med blikk, smiler 
til hverandre. Det er slike ting som fremdeles gjør 
konserter uvurderlige. 

Når konserten er over takker Ari Hoenig for at 
de fikk komme. «You have been a really... fine audi-
ence». Ikke «great», ikke «awesome». Det blir sagt 
med glimt i øyet, og tatt i betraktning et noe glis-
sent og passivt dog fornøyd publikum, så synes i 
alle fall jeg det er morsomt.

Ari Hoenig lar seg ikke redusere til et 
rytmeinstrument.

Først en takk til ISFiT for å bringe velrenommert New 
York-jazz til Trondheim. Dokkhuset er omtrent to 
tredjedeler fullsatt når jazztrioen går på scenen og 
rett på sak. «Vi er Ari Hoenig Trio og skal spille en låt 
av Thelonious Monk». Ari Hoenig Trio består  verken 
av piano eller blåsere i motsetning til Monk og hans 
musikere, men er derimot en nøktern konstellasjon 
av trommer, gitar og kontrabass. 

Ari Hoenig er sjef og trommis. Han har en eksen-
trisk fremtreden, og fungerer som trioens naturlige 
midtpunkt. Den første låta åpner svevende, før 
Hoenig tar tak, kjører opp tempoet og avslutter med 
å slå så treflisen står. Jeg kan ikke huske å ha over-
vært en konsert der trommene har blitt presset så 
langt fram i lydbildet som her. Det er med andre ord 
bare å anerkjenne Hoenig som en virtuos og udisku-
tabel frontmann om man ønsker å møte konserten 
på hans premisser. Foruten råskapen utmerker han 
seg med mindre tradisjonelle spilleteknikker som 
gnikking på skarptromma og demping av slag med 
albuen, hvorav sistnevnte også gir et komisk visuelt 
tilsnitt.

Det er interessant å høre hvor melodiske disse 

Fabelaktig flisespikkeri
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Spiser man morkake 
på morsdagen?

Med mysli?

Hyttehygge endte 
med hoderulling
Armenia erklærer krig mot Aserbajdsjan etter dårlig glid i skisporet.

– Ærede Storsal, tordner det i kjent stil fra ta-
lerstolen. 
Sannhetens time nærmer seg på Samfundets 
ledervalg. Eivind Rindal leverer de frammøtte 
sin siste appell, med en slik kraft at barten 
hans, som forøvrig har blitt betydelig smalere 
den siste uken, formelig flagrer. 

– Samfundet trenger ein omveltnung! 
Han lovpriser det tyske landslagets über-

mensch, deres effektivitet og organisering-
sevne - egenskaper han mener at Samfundet 
helt klart bør ta til etterfølgelse - før han glir 
over i en digresjon om lagets estetiske og 
fysiske attributter. Rindal er klar på at disse 
kvalitetene er nødvendige grunnpilarer for 
å realisere hans visjon, et mer politisk aktivt 
Samfund. I samme åndedrag forteller han at 
han fortsatt er besatt av å boikotte Israel.

– Storsalen trenger debatt, kritiske røster 
og idealer. Eit ideal-Samfund, sier han og bry-
ter ut i en arbeitssang, før han forlater taler-
stolen. 

Man kan være uenig i synspunktene hans, 
men ingen kan påstå at mannen ikke er en stor 
taler. 

Valgkampf
... at krompen har vært på Samfun-
det igjen.
... at vi liker det vi.
... at han leser Drittlefsa. og Spit-
posten.
... at han lo av mISFiT-tvillingene.
... at det gjorde vi også.
... at vi lurer på om vi skal krone 
ham til den nye Spit-prinsen
... at ikke bli som TVn, ta søpla før 
den råtner.
... at vinden knakk grein like ved 
Idrettsbygget.
... at Sjur gladelig stilte opp for å la 
seg intervjue og avbilde.
... at dessuten var det en feilparkert 
bil på handicap-plassen.
... at pek på den også.
... at vi har fått en ny «leder». 
... at nei, ledersjchz. 
... at kandidat nummer to synes 
fotball er estetisk vakkert på alle 
mulig tenkelige måter.
... at spesielt de tyske.
... at man Kahn spekulere i om det 
er på grunn av Ball(ack)ene.
... at ditt Schwein(steiger).
... at pusekatten også har lagt sin 
elsk på en anti-pusekatt.
... at mjAUda.
... at Mediastuds levende bilde-desk 
måtte få forklart av en engelsk-
mann hva en tripod er.
... at «you know, this thing with 
three legs that you put your cam-
era on».
... at alle de to seerne deres vet 
iallfall hva det er.
... at apropos seere, t-skjorter med 
et kleint play-merke på er off limits.
... at kor E konsekvænsan?
... at det har oppstått kjærlighet i 
Dusken.
... og at de holder det hemmelig. 
... at den kjærligheten må da snart 
være oppløst, så mange munner 
som den har vært innom. 
... at det er viktig å gi av seg selv, 
da. 
... at kjærlighet er mer enn forel-
skelse. 
... og at helse er mer enn fravær av 
sykdom.
... at fravær av mental helse får 
deg til å hoppe 11 meter ned i en 
sølepytt.
... at vi skjønner selvmordstrangen, 
professor, men bruk hovedbygget.
... at på snakk om selvskading, 
fitteblekkas panger kutter seg på 
håndleddene på fest. 
... at dødsemo. 
... at skal vi være venner, venner 
eller fiender?
... at kanskje du vil bli med hjem og 
se på fiendebildene mine? 
... at haba haba zoot zoot

Korektür beklager eventuele feil. Send klagene til radjdon. musikk@radiorevolt.no

–  Valg av klister fremfor voks må nok 
ta mye av skylden for voldsbølgen vi 
nå ser skylle gjennom kaukasus, sukker 
ISFiT-general Jørgen Westrum Thorsen 
med et drømmende smil.
Før Spitpostens utsendte får spurt 
hvordan ISFiT-føreren har tid til å 
feriere på Røros med dialoggruppen, 
samtidig som han leder festivalen i 
Trondheim, går vestre fløy på leirskolen 
opp i røyk med et smell.
– Problemene begynte nok for alvor i 

– Dipshit!
– Unnskyld?
– Ja, eller Mistit eller hva det er han driver 
med. Du spurte hva som var hensikten.
– Hensikten, ja. Hvorfor han klonet deg?
–  Mfaen var det som ga deg noe å tenke 
med, da?
Den mørkkledde dobbeltgjengeren sitter 
krumrygget over et saftglass i Edgar. Han er 
i Norge for å bistå sin skaper, nå som tiden 
blir som knappest. Innrømmelsen kom straks 
vi hørte ham le. Den kalde, langdryge, hark-

går da vi gikk tom for varm saft og vaf-
ler. Derfra var veien kort fra forsoning til 
folkemord. Så fikk flere av deltagerene 
våte votter og dårlig glid i skisporet, da 
eksploderte det virkelig, sier festival-
høvdingen like drømmende som før.
I bakgrunnen jager en gruppe Hutsier, 
bevæpnet med skistaver, macheter og 
spisse pølsepinner, Tutsier gjennom det 
norske fjellandskapet. Thorsen vifter 
uanfektet med armene når vi Spit-
postens utsendte spør om han ikke skal 
gripe inn.

– Det er viktig å få alt ut. Stopper jeg 
dem nå er det bare på’en igjen i kveld 
når vi skal spille Yatzee. I går ble det 
oransjemarsj i fire timer etter at Nord-
Irene tapte i Monopol.
I morgen står snøhulegraving på pro-
grammet. ISFiT-kommandanten sier 
deltagerene allerede gleder seg.
– Jeg overhørte faktisk en av de As-
erbajdsjanske deltagerene rope til en 
Armener at han skulle «begrave ham 
og hele familen hans». 

Klein konflikt-kloning 
ende latteren avslørte hvor forskjellig han kan 
være fra sjefen sjøl.
– Han ba meg stikke til Røros og lage litt 
kvalm. Ville visst holde på konflikten eller noe 
piss. Vil du ha en vaffel?
Klonfølgeren arbeider til daglig med å skape 
konflikter ute i verden, også et TissFitt-opp-
drag, skal vi tro den mørkkledde.
– Gå’kke an å bygge fred uten krig, vet du, sier 
han rolig, mens han studerer macheten han 
nettopp har trukket opp av sekken.

Han tilbyr oss saft, men nekter å svare på 
hvordan «broren» klarte det utrolige, nem-
lig å klone seg selv.
– Han var egentlig ikke så stolt heller, han 
bare ga meg instruksjonene og sendte meg 
avgårde. Men det er jo ikke så stort da. De 
gjorde det samme med Maria Amelie, sier 
han, og gir henne en høy fem.
– Og Eivind Rindal, repliserer hun, før de 
reiser seg 



Baktanker

ringer i vannet
rullekaken med bringebærsyltetøy er ute av plasten. 
reidun tar en titt på klistremerket der ingrediensene 
står. Mye e-stoffer, sukker og konserveringsmidler. Hun 
er tidlig ute, men legger kaken på det avlange fatet de 
fikk av tante Livia til jul for noen år siden. Det var det 
året det blåste så surt. Doktor kittelsen hadde fått bron-
kitt over julehelgen.

I dag fyller hun og Gard-tellef 100 år til sammen. 
De kom til verden med en måneds mellomrom, men det 
var et naturlig valg å feire dagen sammen i år. reidun 
kjenner et stikk i brystet. Hun ser ut av vinduet og trekker 
pusten. Sekundene tikker. Én. to. tre. «Som tida går», 
sier hun stille til seg selv på utpust. Det blir en doggete 
flekk på ruta av det varme vinddraget fra munnen. Hun 
stikker fingeren borti og tegner et hjerte med G-t inni. 
Hun elsker ham fortsatt – selv om den har blitt litt dvas-
kere, den overarmen han pleide å holde rundt henne når 
de gikk til universitetet. Hun hadde så store briller på 
80-tallet. Han hadde fortalt henne det mange ganger, 
likevel stusset hun fortsatt på hvorfor en slik mann hadde 
fattet interesse for henne, der de satt i Slottsparken og 
diskuterte Falklandskrigen.

Gaven hun skal gi ham er ikke særlig spektakulær, 
men hun er stolt av ideen. tango-kurs, det er kanskje 
en klisjé, men hva så? Hun smiler ved tanken på Gard-
tellef som svinger henne bryskt rundt på gulvet. Han 
er fortsatt sterk, fortsatt kjekk, og fortsatt, i alle fall av 
og til, lager hun ufrivillige kloremerker på ryggen hans 
når de elsker om kvelden. Swing-kurset for tre år siden 
hadde jo vært en suksess, han hadde likt å lære seg 
stadig nye bevegelser, så hvorfor ikke gjenta bedriften?

Hun kjenner et svakt gjennomtrekk nede ved anklene. 
«Hallo!». Hjemme så tidlig? Hun småløper mot gangen 
og kaster armene rundt ham. etter en liten stund trekker 
han henne litt unna seg og ser henne smilende, men litt 
overrasket, inn i øynene. «Det var litt av en velkomst! 
Gratulerer med dagen til deg også». Han kysser henne 
på pannen. Det er tre timer til gjestene kommer, tre tiår 
siden de traff hverandre, men varmen i brystet er tidløs.

Bøtta

returaDreSSe
under Dusken
Singsakerbakken 2e
7030 trondheim

Mike Bakaty. Fineline tattoo, since 1976 
Fotograf: eirik Indergaard
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