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Etter hvert som flere og flere land har innført 
skolepenger for internasjonale studenter står Norge 
igjen som et av de få landene i Europa som fortsatt 
tilbyr fullstendig gratis utdannelse. Problemet lig-
ger i den økende tilstrømning av internasjonale 
søkere. NTNU får 11 000 
søkere til masterprogram, 
hvor kun 300 av søkerne tas 
opp. Mange av søkerne er 
ikke kvalifiserte, og papirar-
beidet hoper seg opp. Spørs-
målet som presses fram er 
hvorvidt Norge også burde 
ta betalt for at utenlandske 
studenter skal kunne stude-
re ved norske høyskoler og 
universiteter. 

Å innføre skolepenger ville imidlertid være å 
ta enkleste utvei. Det at både Danmark og Sverige 
nå har innført skolepenger for utenlandske studen-
ter er et steg i feil retning.

I debatten har man brukt argumentet om at inn-
føring av skolepenger for internasjonale vil være 
det første skrittet mot skolepenger for norske stu-
denter også. Ønsker vi at økonomisk kapital skal 
være et premiss for hvem som skal få ta utdannelse 
i Norge? Man trenger ikke se lengre enn til Eng-
land for å forstå farene. Det nye vedtaket om økning 

av skolepenger gjør det tre ganger så dyrt å være 
student i Storbritannia. I verste fall kan følgene bli 
at høyere utdanning blir forbeholdt den øvre mid-
delklassen og overklassen. Det samme gjelder for 
internasjonale studenter som søker til Norge. Skal 
vi luke vekk de fattige ved å innføre skolepenger?

Kompromisset er å innføre et søknadsgebyr for 
internasjonale søkere, for å unngå de mange tusen 
søkerne som ikke er kvalifiserte. Dette reiser det 
samme problematiske spørsmålet: Skal vi eksklu-
dere de studentene som ikke har råd til å søke? 

Det at flere og flere internasjo-
nale studenter ønsker å komme 
til Norge bør vi heller se på 
som noe positivt. Dette betyr 
at vi kan plukke ut de mest res-
surssterke studentene. Svaret er 
dermed ikke å pålegge studen-
tene skolepenger og søknads-
gebyrer. Det vi trenger er et 
system som gjør søknadsbe-
handlingen enklere og raskere. 
Spørsmålet blir hvor mye er vi 

villige til å betale for de utenlandske. studentene.
 

Noen reagerer kanskje på hvorvidt de internasjo-
nale studentene har rett til å komme og «snylte» på 
våre skattepenger. Motargumentet må være at alle 
land er nødt til å ta ansvar. Å innføre skolepenger 
vil føre til at man bare utdanner studenter fra rikere 
land, noe som bidrar til å opprettholde klasseskiller 
i verden. Er ikke målet å utjevne skjevhetene? Om 
Norges bidrag kan være å tilby gratis utdanning er 
dette en pris jeg er villig til å betale. 

Hvor mye er vi villige til å betale for at noe skal være gratis?

Ida Nord Holmer
Nyhetsjournalist

kOMMENTar

Ingen grunn 
til bekymring

For HiST har spørsmålet om 
samlokalisering eksistert like lenge 
som høyskolen selv. Høgskoleloven 
tvang i 1994 åtte ulike høyskoler inn 
under samme banner. Fra ledelsens 
side ønsker man også de nå seks 

campusene inn under samme tak. Å reali-
sere prosjektet har vist seg vanskeligere enn 
noen kunne ventet.

Flaskehalsen er planene om nytt teknolo-
gibygg på Kalvskinnet, som lå klare allerede i 
2003. Men finansiering har uteblitt i statsbud-
sjett etter statsbudsjett. Nå håper ledelsen på 
penger gjennom revidert statsbudsjett, men 
møter motstand fra studenter og fagmiljø ved 
Lærer- og tolkeutdanningen på Rotvoll, som 
frykter konsekvensene av en samlokalisering. 

Kritikken fra Lærer- og tolkeudtanningen 
er påfallende lik den fra studenter og fagmiljø 
ved Trondheim økonomiske høgskole, som 
sto på trykk i Under Dusken i 2009. Da 
var også argumentet at man fryktet dårlig 
plassplanlegging, manglende fasiliteter skred-
dersydd utdanningen og en negativ effekt på 
studentmiljøet. 

Uavhengig av hvilke innvendinger det 
måtte være hold i, og hvilke som er grunnløse, 
utvises det lite samarbeidsvilje fra motstan-
derene av samlokaliseringen. Skal HiST kunne 
oppnå det læringsmiljøet man ønsker ved 
et nytt og felles campus, må man unngå 
en realitet hvor de forskjellige campusene 
føler seg lite hjemme under felles tak. Den 
oppgaven tilfaller også campusene, som ofte 
mangler perspektiv på situasjonen i sine utfall. 
Det er vanskelig å få noe som helst perspektiv 
når situasjonen er så uoversiktlig.

Ironisk nok kommer uttalelsen om at det 
er vanskelig å få perspektiv på fremtiden når 
situasjonen er så uoversiktelig fra prosjekt-
direktøren ved HiST. Den ga han til Under 
Dusken da nytt tilbygg på Kalvskinnet ble 
utsatt igjen, etter at man nok en gang ikke 
fant plass i statsbudsjettet for HiST. Således 
utdeles det spark både til ledelse og avde-
lingen på Rotvoll. Ledelsen må også makte 
å presentere og selge planene om samloka-
lisering. Da HiST presenterete sine visjoner 
om felles campus i Under Dusken i 2009, 
var argumentet at et felles campus enklere 
og bedre kunne tilby studentene sosiale 
fasiliteter som treningslokaler, bibliotek og 
kantiner. Glansbildet slår sprekker når man 
ikke kan finne plass til gymsal, og SiT nå 
bygger treningsenter uten en krone i kassa 
fra HiST.

Når studenter og fagmiljø ved Lærer- og 
tolkeutdanningen på Rotvoll motsetter seg 
et potensielt vedtak om sammenslåing er det 
unødvendig bekymring. Ikke bare fordi de har 
mistet perspektiv på situasjonen og dermed 
ikke ser de positive sidene ved en samlo-
kalisering, men også fordi håpet om midler 
til nytt bygg i revidert statsbudsjett ikke er 
nevneverdig større en det var forrige gang, 
og tolv ganger før det. 
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Kunnskapens 
prislapp

Å innføre skolepenger 
vil føre til at man bare 
utdanner studenter fra 

rikere land, noe som 
bidrar til å opprettholde 

klasseskiller i verden.
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Svinedyrt rekekalas
Mange Dragvoll-studenter husker den gigan-
tiske festen til Studentlekene 2010. Ikke bare fordi festen 
var bra, men på grunn av den svært stramme rekelukta i 
Gata i dagene som fulgte.

Siden rekekalaset har det vært knyttet spenning til 
den endelige summen for opprydningen. NTNUI, som 
arrangerte Studentlekene 2010, har nå fått en faktura fra 
rengjøringselskapet på 268.301 kroner.

Nylig avgåtte NTNUI-leder Sjur Øyen synes det som 
skjedde er leit.

– Det som skjedde, skjedde, men man skulle helt klart 
ha vært det foruten, sier Øyen.

Det tok det innleide firmaet til sammen 315 ar-
beidstimer å gjøre 
rent, blant annet 
gjennom dyprens 
og polering av 
gulvet i Gata.

 
hendt:

UD fOr

25 År SIDEN
– Det er 
riktig at 
det ikke 
foreligger 
noen skrift-
lig avtale 
om at vi 
skulle ta ut 
lønn. Men 
når man ut-

fører et arbeid, og det ikke er 
noen som sier at dette arbeidet 
ikke ønskes utført, synes jeg 
det er ganske greit at det er ak-
sept for at det foreleligger en 
avtale. Dette sier leif Strøm 
til Under Dusken. Han er den 
av medarbeiderne i Studente-
nes juridiske rådgivningskon-
tor (SJUr) som har vært med 
lengst, og det er også han som 
gav klarsignal til å (...) heve 
lønn for den gratise juridiske 
rådgivninga de gir til studen-
tene i Trondheim.

75 År SIDEN 
Bør
studenter 
tuberkulo-
seundersø-
kes? Siden 
tuberku-
loseloven 
trådte i 
kraft i 

1900 har der herhjemme vært 
ført en organisert kamp mot 
tuberkulosen.
kampen var til å begynne 
med en smittekamp med isola-
sjon av smitteførende tuberku-
løse som mål. Med de bedrede 
diagnostiske hjelpemidler (...) 
er efterhvert kampen delvis 
ført over i et annet spor.

10 År SIDEN
– Helt 
horribelt! 
forslaget 
vil frata 
studen-
tene en av 
deres mest 
elementære 
demokra-

tiske rettigheter, sier Endre Jo 
reite. Styrelederen i Student-
samskipnaden er forferdet 
over tanken på at Studenttin-
get skal være valgforsamling 
ved høstens valg. – forslaget 
har jo ikke vært ute til høring 
en gang. (...) Et forferdelig 
forlag, raser reite.

«Deres krav kommer fra Osama bin Laden, som har operert i landet i årevis. Herfra har han prov-
osert og hjernevasket deres barn og kalt dem til å angripe. Bin Laden og hans agenter deler ut 

hallusinasjonspiller til barna deres.»
Libyas leder Muamma Gadafi forsøkte torsdag kveld å forklare folkemassen hvem som egentlig har skylden.

11 HiST-studenter tatt for juks
HiST blir stadig oppmerksom på fusk under 
skoleeksamener. Det melder Høgskoleavisa. Under eksam-
enensavviklingen før jul ble tre studenter ved Trondheim 
Økonomiske Høyskole tatt for juks, de resterende åtte 
kom fra avdeling for teknologi. Ved de andre avdelingene 
ble ingen tatt for juks.

– Vi opplyser nøye om hva det er lov til å ha på eksa-
men. Ikke bare opplyses det om det under studiet, men 
det står også på framsida på eksamensoppgaven, sier 
Eva Therese Voldhaugen fra studieadministrasjonen ved 
HiST.

reaksjonene varierer fra annulering av eksamen til 
utestengelse i ett år.

Her stryker flest
Det er store forskjeller mellom høyskole- og universitetsut-
danningene. Det viser statistikk fra Database for statistikk 
for høgre utdanning (DBH).

Høgskolen i Nesna kommer godt ut av årets under-
søkelse, med en strykprosent på kun 4 prosent. Det er en 
markant forbedring, da det i 2008 viste seg at 16,5 prosent 
av Nesna-studentene strøk.

Spesialhøgskolene viste seg å ha den laveste stryk-
prosenten av samtlige utdanningsinstitusjonene. Ved 
Norges musikkhøgskole fikk kun 2,2 prosent strykkarak-
terer, mens Norges Handelshøgskole hadde en strylandel 
på 2,3.

Ved NTNU var strykprosenten 8,7 prosent.

5,1%
Andel av de mannlige Trondheims-

studentene som har brukt narkotika minst 
fem ganger i løpet av siste halvår. Andelen 
er adskillig lavere enn tall fra Oslo og Bergen.

Sensurene forsinket på BI
BI publiserte i januar en evaluering av kvalitetssikringen 
av utdanningen ved Handelshøyskolen BI. Det melder 
Universitas. raporten viser at 17 prosent, nesten én av fem 
sensurer, er forsinket. Dette står i sterk kontrast til BIs mål 
om null forsinkelser. 

– Det verste er når man ikke får beskjed om hvorfor 
den er forsinket eller når sensuren kan ventes, sier student 
Mia rysted ved BI til Universitas.
Ved BI jobbes det for å få prosenten ned. Blant annet har 
høyskolen begynt å bruke hurtigpost, og innført strengere 
oppfølging av sensorene.

– Det er stort fokus på forsinket sensur på høyt 
ledelsesnivå ved BI. Vi har foretatt en prosessanalyse for 
å finne ut hvor det som regel svikter når sensuren blir 
forsinket, sier direktør Marianne Schei i studentavdelin-
gen på BI.

Dette har 

ILLustrasjon: Christina Undrum Andersen

A ANNONSERE I UNDER DUSKEN?  DUSKEN.NO/ANNONSER

Tid for veivalg
Onsdag 23. februar fikk NTNU-styret en orientering om 
innspillene som har kommet fra fakultetene på utkastet 
til ny strategi for NTNU det neste tiåret.

– Jeg er imponert over både kvaliteten og omfanget av 
høringssvar. Her er det gode forbedringsforslag, som jeg 
regner med vil finne veien inn i sluttversjonen av doku-
mentet, skriver rektor Torbjørn Digernes på rektoratets 
blogg.

I det store og hele er det god oppslutning rundt 
forslaget, heter det på bloggen.

SAMFUNDSMØTE

TIL SISTE DRÅPE?
OLJE

DDR
ØLFESTIVAL

PÅ

SOUP

SEKSUALITET
EXCENTERAFTEN

ET HISTORISK BLIKK

OG SOSIALE
ORDNINGER

04.03. KL 22.30

09.03. KL 18.00

09.03. KL 20.00

11.03. KL 22.30

K O N S E R T  I  K L U B B E N
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Holder fast ved gratisprinsippet
Skolepenger er ikke løsningen, mener kunnskapsdepartementet.

kyrre lekve for forskning- og høy-
ere utdanningsminister Tora aasland 
(Sv).

Departementet utelukker likevel 
ikke forslaget om et søknadsgebyr for 
internasjonale masterprogram.

– Vi ser at de høye søkertallene 
medfører praktiske utfordringer, og 
vi kommer derfor til å følge utviklin-
gen nøye. Vi utelukker dermed ikke 

forslaget om et søknadsgebyr for 
internasjonale masterprogram, 
sier lekve. Statssekretæren på-
peker likevel at innføringen av et 
søknadsgebyr ikke vil gå utover 
prinsippet om gratis skole i Norge.

– Søknadsgebyret betyr ikke 
starten på skolepenger. Dette er 
vi soleklare på i vår politikk, sier 
lekve. UD

Til tross for bekymringer fra UHr 
om manglende ressurser og kapasitet 
til å håndtere søknadsmassen stiller 
kunnskapsdepartementet seg nega-
tive til innføring av skolepenger.

– Norsk høyere utdanning skal 
være gratis for alle og vi ønsker ikke 
innføring av studieavgift. Det er 
verdifult at utenlandske studenter 
kommer til Norge, sier statssekretær 

kOMMENTar

Karolina 
Gjelland Lid
Nyhetsjournalist

Høgare utdanning er ikkje gratis, 
og nokon må betale prisen. Me 
er heldige her i Noreg, staten ser 
verdien som ligg i kunnskap. Dei 
veit at kunnskap er ei investering i 
framtida.

Det er ikkje fyrste gong me har 
ein debatt om skulepengar. «Om 
studentane betaler, vil ein kunne 
få eit betre utdanningstilbod ved 
NTNU», sa Rolf Erik Tveten frå Unge 
Høgre i 2008. Dåverande utdan-
ningsminister Kristin Clemet (H) la i 
2004 fram eit lovforslag som opna 
for skulepengar. No er det KrF som 
ynskjer skulepengar. For internasjo-
nale studentar vel og merke.

Tenk deg at det vert innført 
skulepengar for internasjonale 
studentar. Høgresida er jo i vinden, 
så kanskje 2013 vil markere slutten 
på gratisprinsippet? Om ein reknar 
med levekostnadane i Noreg, får 
ein neppe breidde i dei internasjo-
nale studentane. Det vil vere dei 
med rike familiar som har råd. Har 
me råd til å miste gode hovud av 
di innehavaren ikkje har råd til å 
studere her? 

Ein slik tanke gjer meg trist, 
men endå verre, det gjer meg 
pessimistisk. For om ein innfører 
skulepengar for internasjonale 
studentar, kva skjer då? Staten 
sparar penger. Vel, kvifor skal 
ikkje staten spare meir pengar? 
Her i Noreg har me det bra, vell-
ferdssystemet fungerer, så då har 
vel alle råd til å betale for høgare 
utdanning?

I USA byrjar ein gjerne sparinga 
til universitetsutdanninga før barnet 
er fødd. Om ein har råd sjølvsagt. 
Er det slik me vil ha det her i Noreg 
òg? Sjølv om me er rike, tvilar eg på 
at alle har råd til å betale tusenvis 
av kroner kvart semester for høgare 
utdanning, eller sitje att med ei 
gjeld til Lånekassa som er dobbelt 
så stor som idag. 

Olja er gullet vårt, men ein dag 
tek ho slutt. Idag investerer me 
oljepengar i utdanning, slik at kunn-
skap ein gong kan verte vårt nye 
gull. Vil Noreg framleis vere eit rikt 
og godt land å bu i i framtida om 
me skal begrense moglegheita til 
høgare utdanning?

Eg tvilar. Eg ser ikkje for meg at 
brøkdelen av befolkinga som faktisk 
har den kunnskapen me treng, skal 
klare å betale for resten. Eg tvilar på 
at dei har lyst til å gjere det. Eg har i 
alle høve ikkje lyst.

Gullkanta kunnskap
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Annerledeslandet Norge: 
Frykter skolepenger også i Norge
Søknadsgebyr vurderes 
for internasjonale 
studenter. Dette kan 
være første steg bort 
fra prinsippet om gratis 
utdanning.

Etter at både Danmark og Sverige 
vedtok å innføre søknadsgebyr og sko-
lepenger for internasjonale studenter, 
står Norge igjen som det eneste landet 
i Skandinavia med gratis utdanning 
for alle.

– at det er gratis å studere i Norge 
var en av grunnene til at jeg søkte 
master på NTNU, sier student Diego 
González fra Colombia.

Han er en av 300 internasjonale 
masterstudenter ved NTNU, og for-
teller at det både er søknadsgebyr og 
skolepenger på utdanningsprogram i 
Colombia.

Søknadsgebyr blir nå også disku-
tert i Norge.

– Å innføre et søknadsgebyr er 
forståelig da nesten alle andre uni-
versiteter i verden krever gebyr. Men 
å innføre skolepenger er annerledes, 
sier González. 

Velger Norge
Mange studenter fra blant annet land 
i Øst-Europa velger å komme til Nor-
ge nettopp fordi det er gratis å studere 
her. 

– Dersom skolepenger skulle innfø-
res bør det opprettes en mulighet for 
hjelp til finansiering for de fattigere 
studentene, for eksempel å tilby et sko-
lestipend. Dermed kan Norge fortsette 
å tiltrekke seg de beste hodene, mener 
González.

Ressurskrevende arbeid
En uformell kartlegging fra Universi-
tets- og høgskolerådet (UHr) viser at 
mange norske institusjoner opplever 
stor økning i antall internasjonale stu-
denter som søker på masterprogram. 
kapasiteten hos institusjonene blir 
dermed overbelastet.

– Etter at Sverige vedtok å innføre 
skolepenger har de sett en nedgang i 
antall søknader. Det er ikke utenkelig 
at en del internasjonale studenter nå 
heller velger å søke til Norge hvor det 
fortsatt er gratis, sier prorektor Berit 
kjeldstad ved NTNU, som sitter i Ut-
danningsutvalget i UHr. 

UHr er nå i dialog med kunn-
skapsdepartementet, Nasjonalt organ 
for kvalitet i utdanningen (NOkUT) 
og Samordna Opptak for å finne en 
løsning på utfordringene.

– Utdanningsutvalget foreslår et 
søknadsgebyr og et felles opptakskon-
tor for internasjonale mastersøknader. 
En samordning av opptaksprosedy-
rene hadde forenklet situasjonen, sier 
kjeldstad. 

11 000 søkere til NTNU
Blant de 11 000 søknadene NTNU 
mottar fra internasjonale masterstu-
denter, er det bare rundt 300 søkere 
som får tilbud om plass. De resterende 
søknadene er ifølge seksjonsleder 
Hilde Skeie ved Internasjonal seksjon 
ofte mangelfulle.

– Når det er gratis å søke på et mas-
terprogram er det jo lett å sende inn 
en søknad selv om man bare er måte-
lig interessert, sier Skeie.

Hun hevder at det kan være en ut-
fordring å være det eneste landet hvor 
utdanning er gratis.

– Vi kan godt være det eneste lan-
det uten skolepenger, men dette må bli 
en del av en nasjonal diskusjon som 
må tas, sier Skeie.

forsknings- og høyere utdannings-
minister Tora aasland (Sv) sier til 
Vårt land at det «ikke vil bli innført 
skolepenger så lenge vi sitter ved mak-
ten».

Foreslår søknadsgebyr
arbeidsutvalget i Studenttinget (STi) 
ved NTNU uttrykker motstand mot 
skolepenger.

– arbeidsutvalgets innstilling til 
saken er at de ikke ønsker å innføre 
skolepenger, sier leder Per Martin 
Santrøen for STi.

Derimot er arbeidsutvalget åpne 
for å innføre et søknadsgebyr for å «re-
dusere antall ukvalifiserte søknader». 
Søknadsgebyret foreslås til å ligge på 
mellom 500 og1000 kroner.

– arbeidsutvalget ønsker at søk-
nadsavgiften skal være så liten at den 
kun dekker de reelle kostandene ved 
behandling av hver enkelt søknad, 
sier STi-lederen.

– Vil innføring av en slik avgift even-
tuelt stenge ute ressurssvake internasjonale 
studenter?

– Nei, det tror jeg ikke. Masterstu-
dentene som kommer til Trondheim 
må selv finansiere bolig, kosthold 
og andre utgifter ved oppholdet sitt. 
Når de har råd til å finansiere ett år 
i Norge, vil søknadsavgiften være en 
minimal del av utgiftene. Med søk-
nadsavgiften ønsker vi ikke færre in-
ternasjonale studenter til Norge, men 
færre useriøse søkere, sier Santrøen. 
UD

uroLIg: - Dersom skolepenger skal innføres bør det opprettes en mulighet for hjelp til finansiering for de fattige studentene, sier den colombianske studenten Diego Gonzáles.

Fra 2003 til 2010 har antall utvekslingsstudenter til Norge økt med 2500.

I 2010 var det 2169 utvekslingsstudenter på NTNU. Dette er en økning på 1103 
studenter siden 2003.

Fakultetene med flest utvekslingsstudenter er Fakultetet for Ingeniørvitenskap og 
teknologi med 652, og Fakultet for Samfunnsvitenskap og teknologiledelse med 481.

Internasjonal seksjon på NTNU har mottatt cirka 11 000 søknader til master-
program fra internasjonale studenter, en økning på 4000 søknader fra i fjor. Kun 
300 tas opp.

Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning, Internasjonal Seksjon ved NTNU.

Utvekslingstudenter i Norge

fakTa OM:
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skapsprenger: Leder Øygunn Mediå for skaiv ungdom Trøndelag tror det er lett å oppleve overgangen til studielivet som et tilbakesteg med tanke på åpenhet.

Ny undersøkelse 
viser at «ikke-heterofile» 
studenter har adskillig 
dårligere livskvalitet enn 
studenter med heterofil 
legning. Misnøyen skal 
være knyttet til problemer 
med åpenhet.

Ut av skapet flere ganger
denter likt, og vil unngå å sette folk i 
grupper.

– Vi kommer til å behandle resulta-
tene fra SHoT på neste møte med læ-
ringsmiljøutvalget, og da vil vi avgjøre 
hvordan vi skal forholde oss til tallene 
som har kommet frem, sier kjeldstad.

start prosessen selv
Heller ikke SiT har noen konkrete til-
bud eller tiltak rettet mot problemer 
med åpenhet og legning.

– Vi har ingen tilbud ut over SiT 
Psykisk helse og SiT råd sine kurs. Vi 
har et stort fokus på studenter som sli-
ter og prøver å tilby tjenester som til-
fredsstiller alle, sier konsernstyreleder 
Marius aasprong i SiT.

Han utelukker ikke at det som en 
følge av undersøkelsen vil bli oppret-
tet støtteordninger, men understreker 
at SiT ikke har rukket å behandle in-
formasjonen fra undersøkelsen. I mel-
lomtiden oppfordrer han studenter til 
å starte prosessen selv.

– Studenter som er usikre og opp-
lever vanskeligheter bør ta kontakt 
med noen de er trygge på eller SiT sin 
psykiske helsetjeneste. Start prosessen 
med å komme ut av skapet, ta kontakt 
og si ifra. Vi får ikke gjort noe med 
det  vi ikke vet noe om, sier aasprog. 
UD

Det finnes per i dag ingen studentlag 
for homofile i Trondheim. Studen-
tenes helse og trivselsundersøkelse 
(SHoT) som ble lagt frem 17. februar 
viser at studenter generelt har det 
bra, mens ikke-heterofile skiller seg 
negativt ut innen trivsel. Over dob-
belt så mange har alvorlige psykiske 
symptomplager, dårlig livskvalitet og 
er ensomme.

 leder Øygunn Mediå for Skeiv 
Ungdom Trøndelag (SkUT) er over-
rasket over tallene. Hun forteller at 

negativt på motivasjonen og stjele 
energi, forteller psykologiprofessoren.

anderssen hevder universitetene 
og studentgruppene må jobbe på flere 
plan for å forbedre situasjonen.

– Mange har en jobb å gjøre og et 
ansvar å ta. Universitetene burde vise 
at de ønsker studenter av alle slag vel-
komne, noe de ikke gjør uten oppfor-
dring, sier anderssen. 

Han mener studentorganisasjoner 
et ansvar for å uttrykke at ikke-hetero-
file studenter skal ha en soleklar plass 
i systemet.

– Det må sies både eksplisitt og im-
plisitt at å være ikke-heterofil er en ok 
levemåte. Studenter seg imellom må 
også være tydelige i sine holdninger, 
for eksempel burde temaet berøres al-
lerede i fadderukene, sier han.

NTNU har ingen tiltak
ansvaret for psykososiale forhold, hel-
se og trivsel er et samarbeid mellom 
Studentsamskipnaden i Trondheim 
(SiT) og NTNU.

– Vi har ingen spesielle tiltak for 
akkurat denne gruppen, men prøver 
å inkludere alle, sier prorektor Berit 
kjeldstad for utdanning og lærings-
kvalitet ved NTNU.

kjeldstad hevder at dette skyldes 
at NTNU ønsker å behandle alle stu-

det ikke alltid er lett å være åpnen 
om sin legning i møte med nye men-
nesker.

– Man snakker ofte om det å kom-
me ut av skapet som en engangshen-
delse, men sannheten er at det er noe 
man gjør flere ganger – hver gang man 
kommer til et nytt sted, sier Mediå.

Hun tror det er lett å oppleve over-
gangen til studielivet som et tilbake-
steg med tanke på åpenhet.

– Mange venter kanskje til etter 
fadderukene med å fortelle om legnin-
gen sin, og mange frykter kanskje at 
det skal forandre noe dersom de står 
frem, forklarer hun.

Mediå mener at det er behov for 
tiltak som kan gjøre det lettere å være 
åpen om en ikke-heterofil legning.

– Det burde jobbes med individu-
elle holdninger i hele samfunnet. Det 
blir ofte en fremmedgjøring ved at det 
snakkes om «de homofile» og ikke om 
å være homofil, mener Mediå. 

Naturlig skepsis
Psykolog Norman anderssen ved Uni-
versitetet i Bergen kjenner til proble-
met med åpenhet blant studenter. 

– Når forventningene fra samfun-
net sammenfaller med ny bosituasjon, 
venner og studier, kan det fort gå ut 
over trivsel og hverdagsliv og virke 

TeksT:  Linn Blumenthal  
 linnblum@underdusken.no
FOTO:  Wanda nathalie nordstrøm
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Høyres studenterforening 
i Trondheim truer 
med utmeldinger om 
moderpartiet går inn for 
Datalagringsdirektivet.

– Å pisse på partidemokratiet

Høyre har hatt i denne saken, sier han.
Sanner forteller at Høyre har in-

volvert hele partiet og hatt åpne disku-
sjoner med alle involverte. Stortings-
gruppen diskuterer nå hvordan de 
skal håndtere saken ved eventuelle for-
handlinger med andre partier. Sanner 
understreker at Høyre ikke har truk-
ket noen endelig konklusjon i saken.

– Saken behandles før påske, og det 
er en beslutning som Stortinget tar og 
ikke Høyre som parti, sier han

– en komplisert sak
leder Henrik asheim i Unge Høyre 
støtter Sanner i hva behandlingen av 
DlD angår, men er imot direktivet av 
prinsipp. – Hadde det vært opp til meg 
så kunne vi sagt nei imorgen. Unge 
Høyre har lenge vært sterkt imot di-
rektivet, og vi prøvde sist landsmøte å 
få til en avgjørelse allerede da. Men det 
er en komplisert sak for partiet og må 
behandles deretter, sier han. UD

Jensen og formann Morten Olimb 
for HSfT etterspør en bredere sam-
handling mellom lokalpolitikerne i 
Høyre og ledelsen i hovedstaden. 

– Jeg ser ikke helt hvorfor vi skal 
sende ut en sak på høring når den ikke 
skal tas hensyn til. Hadde man tatt 
høringen på alvor ville Erna Solberg 
i august i fjor annonsert at Høyre tar 
avstand til direktivet, sier Jensen.

Han synes ledelsen har hatt en ar-
rogant holdning til partihøringen man 
hadde.

– Hva er vitsen med å bruke res-
surser innad i partiet på å få inn flest 
mulig synspunkter når det til syvende 
og sist ikke har en dritt å si, sier Jensen.

Åpne diskusjoner
Parlamentarisk nestleder Jan Tore 
Sanner i Høyres sentralstyre kjenner 
seg ikke igjen i kritikken.

– Det er ingen partier som har hatt 
en så grundig og åpen prosess som det 

– Hvis Høyre sier ja til dette direk-
tivet er det som å pisse på partidemo-
kratiet, sier førsteviseformann Steffen 
Jensen i Høyres Studenterforening i 
Trondheim (HSfT).

arbeiderpartiet er så langt det enes-
te politiske partiet som vil innlemme 
Datalagringsdirektivet (DlD), men er 
avhengig av støtte fra Høyre for å få 

flertall i Stortinget. Direktivet skal be-
handles i Stortinget 5. april.

Truer med utmelding
DlD er et EU-direktiv om lagring av 
trafikkdata. Saken er særlig kompli-
sert for Høyre som ideologisk sett øn-
sker en tøff front mot kriminalitet og 
samtidig verne om individets frihet og 
personvern.

Jensen hevder at flere medlemmer 
av HSfT har snakket om å melde seg 
ut av partiet om det stemmer for DlD.

– Høyre er ikke Erna Solberg, Per 
kristian foss og Jan Tore Sanner, Høy-
re er oss alle sammen. Og vi har sagt 
nei, sier Jensen.

– en arrogant holdning
Direktivet har flere ganger blitt sendt 
på høring i Høyres partiorganisasjon. I 
fjor sommer endte det med et stort fler-
tall til nei-siden, men partiet bestemte 
seg for å vente med å ta en avgjørelse.

TeksT:  thomas Lien
 tlien@underdusken.no
FOTO:  Øyvind aak
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– Kun de dummeste vil tas

Høgskolelektor Stein Meisingseth 
ved avdeling for informatikk og e-

læring ved HiST mener at Datalag-
ringsdirektivet bare er begynnelsen.

– Jeg tror at dette direktivet er 
starten på en større overvåkning som 
vil bli til over tid. Direktivet vil ikke 
gi politiet bedre arbeidsmuligheter 
med hensyn til lagring av data enn 

de har i dag, så jeg synes det er me-
ningsløst, sier Meisingseth.

Han tror at de som har noe å skju-
le vil finne måter å omgå direktivet 
på.

– De som driver med alvorlig kri-
minalitet vet hvordan de skal skjule 
seg. 

Hva er da vitsen med et direktiv 
som bare tar de «dumme» kriminelle 

HiST-lektor tror ikke direktivet vil hjelpe politiet. og overvåker oss andre uten grunn, 
spør lektoren.

Meisingseth tror det er store mu-
ligheter for at direktivet vil innføres.

– Norge pleier som regel å følge di-
rektiver som blir pålagt oss utenfra. 
Jeg tror ikke Stortinget har innsett 
hvor store konsekvenser dette direk-
tivet vil føre til frem i tid, sier han. 
UD

DeMokratI: Høyres studenterforening i Trondheim med Morten Olimb og steffen Jensen ønsker at Høyre sentralt skal ta hensyn til medlemmene sine.

TeksT:  thomas Lien
 adresse@underdusken.no
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ukLar roLLeForDeLIng: Medarrangør kristoffer Hansen ved karrieredagen ved Dragvoll etterlyser et større initiativ fra NTNU.

Medarrangør etterlyser et 
større initiativ fra NTNU. 
Studentservice skylder på 
studentene.

Karrieredagen på Dragvoll avlyst

Ifølge Ellingsen var det da kun syv 
påmeldte bedrifter. Studentservice 
valgte derfor å trekke seg fra samar-
beidet.

– Blant annet ønsket arrangørene 
at Studentservice skulle stille med 
møteleder, men vi synes arrangemen-
tet var for dårlig planlagt og hadde 
for få påmeldte og derfor lite hensikts-
messig å gjennomføre, sier hun.

– Kunne NTNU har gjort en bedre jobb 
i å følge opp arrangørene?

– Nei. Studentene ble fulgt opp 
med mange e-poster uten respons. Vi 
kunne ikke ha gjort det annerledes. 
Studentservice har tilbudt sin assis-
tanse, men det har aldri vært aktuelt 
å ta over ansvaret, sier Ellingsen. UD

Medarrangør og student kristoffer 
Hansen sier at karrieredagen ble ut-
satt fordi den ikke fikk den ønskede 
størrelsen, og at arrangørgruppen 
derfor ikke ønsket å gjennomføre 
«noe halvhjertet».

– Et større prosjekt kunne vært 
mer gunstig for bedriftene og gitt mer 
tilbake til studentene på Dragvoll, sier 
Hansen.

Utfordrende samarbeid
Ifølge Hansen var NTNUs rolle i for-
bindelse med karrieredagen en utfor-
dring. 

– Jeg etterlyser et større initiativ 
fra NTNU sin side overfor karriere-
dagen på Dragvoll. Hvis vi sammen-
ligner med karrieredagen på Gløs-
haugen er NTNU langt mer involvert 
der, sier Hansen.

karrieredagen på Dragvoll har, i 
flere år, slitt med manglende engasje-
ment fra næringslivet. karrieredagen 
på Gløshaugen ble på sin side kåret til 
årets beste karrieredag i 2010 av kar-
rieremagasinet kaleidoskopet, og det 
for andre år på rad.

Hansen sier at det var Idéportalen 
som tok initiativ og kontaktet ham i 
fjor høst fordi han hadde vært enga-
sjert i en linjeforening tilknyttet stu-
diet sitt. De ba ham om å være med og 
arrangere karrieredagen.

– Etter dette har vi slitt med å finne 
ut av hva vi kan bruke NTNU til og 
om vi i det hele tatt kunne sette NT-
NUs navn på arrangementet. NTNUs 
administrative rolle har vært svært 
vanskelig å finne ut av, og samarbei-
det har tatt lang tid, sier han.

Han påpeker at problemet har 
vært gjensidig, og at dårlig kommu-
nikasjon også har vært et gjennomgå-
ende problem.

– NTNU har vært et usikkerhets-
moment for oss i planleggingsfasen. 
Vi har samarbeidet litt med karriere-
tjenesten og Idéportalen, men det er 
ingen konkrete personer ved NTNU 
som har noe spesifikt ansvar. rollene 
har vært uklare, sier han.

Ingen tar ansvar
Heller ikke førstekonsulent Martin 
Svarva ved Idéportalen på NTNU vet 

– Hvorfor ble dagen avlyst?
– Mangel på interesse fra nærings-

livet kan ha vært årsaken, sier Svarva.

kun syv påmeldte bedrifter
 Seksjonssjef anna Ellingsen for Stu-
dentservice ved NTNU sier at de først 
i begynnelsen av februar – like før 
arrangementet skulle gå av stabelen – 
fikk en oversikt over antall påmeldte 
bedrifter.

– Når det gjelder karrieredagen 
på Dragvoll hadde vi et møte i slutten 
av august med de arrangerende stu-
dentene. Vi ba kort tid etter møtet om 
en tilbakemelding på hvordan status 
var på prosjektet, men mottok liten re-
spons, sier hun.

hvem som har ansvaret fra NTNU sin 
side.

– Det er ingen her som har det over-
ordnede ansvaret. Det er heller ingen 
på NTNU som naturlig har ansvar for 
sånne dager, fordi det ikke er klart 
hvor ansvaret skal ligge, sier han.

Ifølge Svarva har Idéportalen og 
karrieretjenesten ved NTNU kun 
vært involvert som pådrivere og vei-
ledere.

– Vi har blant annet delt bedrifts-
kontakter med de arrangerende 
studentene og gitt tips og hint, sier 
Svarva.

Svarva presiserer at karrieredagen 
er et rent studentprosjekt og at studen-
ter har arrangert på eget initiativ.

TeksT:  Marthe rosenvinge ervik
 mrervik@underdusken.no
FOTO:  eirik Indergaard
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Karrieredagen ved Dragvoll skulle 
blitt avholdt tirsdag 22. februar. 
Den ble avlyst i begynnelsen av 
februar.

Dagen arrangeres i all hovedsak 
av studenter ved Humanistisk 
Fakultet og Fakultet for samfunns-
vitenskap og teknologiledelse. 

Studentrådene og enkelte linje-
foreninger har tidligere vært med  
i arrangeringsprosessen.

Karrieredagen ble arrangert 
for første gang i 2008 under 
navnet Arbeidslivsdagen. Dette 
er Dragvolls svar på Gløshaugens 
Karrieredager som arrangeres med 
stor suksess hvert år.

Karrieredagen på Dragvoll 
har hele tiden vært plaget av 
manglende oppslutning fra 
næringslivet.

Karrieredagen på Gløshaugen 
arrangeres av student- 
organisasjonen Bindeleddet. Denne 
ble i 2010 for andre år på rad kåret 
til årets beste karrieredag av  
karrieremagasinet Kaleidoskopet.

Karrieredagen
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Handler om økonomi

Hydro er en av bedriftene som var re-
presentert på IaESTEs Næringslivs-
dager på Gløshaugen 8. februar, men 
som aldri før har vært representert 
ved en karrieredag på Dragvoll.

– Vi prioriterer Gløshaugen fordi 
det er det viktigste området for oss. 
Vi har ingen motvilje mot humanister 
eller samfunnsvitere, men vi må prio-
ritere, sier rekruteringsansvarlig rolf 
Norgren i Hydro.

– Hvorfor er ikke næingslivet interessert 
i studenter fra Dragvoll?

– Vi er i høyeste grad interessert, 
men vi ansetter svært få fra denne ty-
pen utdanningsfelt. 

Det handler om økonomi, og det 
koster å være representert på de ulike 
universitetene. folkene våre reiser 
langt for å delta, og det koster oss 
dyrt. Vi må prioritere det opp mot 
hvor mye vi tror vi kan få tilbake ved 

– Prioritering av ressurser, sier rekrutteringsansvarlig i Hydro. Han tror bedriftene 
veier kostnaden opp mot gevinsten ved deltagelse på karrieredager. 

å være representert der, sier Norgren. 
Han fremhever at Hydro setter samar-
beidet med NTNU høyt, og at relasjo-
nene er tette, spesielt med fagmiljøer 
som aluminium.

– Vi ansetter jo også humanister 
og samfunnsvitere, men prioterer som 
sagt de mer tekniske studieretningene. 
Vi ønsker å være synlige på Dragvoll 
også, men det er rett og slett en priori-
tering av ressurser, sier han.

Hvorfor valgte du akkurat dét 
studiet?
Forsvaret var et naturlig valg på 
grunn av familietradisjon, og en 
fascinasjon for havet gjorde at 
jeg gikk videre til sjøforsvaret. 
Jeg valgte statsvitenskap fordi 
jeg alltid har vært interessert 
i samfunnsspørsmål, og at jeg 
heller aldri har vært noe særlig 
flink i matte, naturfag og den 
realfagsbiten.

På Berkeley tok jeg kurset 
Economics of development, 
som vekket interessen for 
fattigdomsutfordringer og 
førte meg videre til masteren i 
utviklingsstudier. 

Hvordan var du som student?
Faglig var det nok altfor mange 
skippertak. Sosialt var jeg ganske 
aktiv i studentlivet under tiden 
på Berkeley, og deltok i mange 
diskusjoner og debatter. Da jeg 
studerte i London hadde jeg fått 
familie, så da var det sosiale i 
hovedsak utenfor studiemiljøet.

 
Hva er ditt beste studieminne?
På Sjøkrigsskolen fikk jeg spille 
gitar i et band, selv om jeg ikke 
var spesielt flink. Det gikk for det 
meste i coverlåter, dette var jo 
midt i Nirvana og Pearl Jam-tiden.

En kveld spilte vi live på 
studentbaren, og jeg spilte en 
solo som plutselig satt. Det var 
kjempegøy.

Hva er ditt verste studieminne?
Jeg var litt ujevn som student, 
så det må være de gangene jeg 
gjorde det dårlig. Det hendte 
absolutt at det ikke gikk som 
jeg hadde tenkt på prøver og 
eksamen, men ellers har jeg gode 
studieminner, det er jo en kul 
periode.

Har du noen råd til dagens 
studenter?
Det er viktig å følge med på det 
studiet du er på, men du burde 
også engasjere deg i aktiviteter 
som ikke er direkte knyttet til 
studiet. Gjerne ting som foregår 
på universitetet, eller slikt som 
for eksempel ISFiT. Det tror jeg 
man får mye igjen for.

Av: Linn Blumenthal

Befalskolen og sjøkrigsskolen,
statsvitenskap, Berkley
Norsk Politikk, UiO
Master i Utviklingsstudier,
London school of economics and 
Political science

Kronprins Haakon

 MIN STUDIETID

Blant annet ønsket 
arrangørene at 

studentservice skulle 
stille med møteleder, 
men vi synes arrange-
mentet var for dårlig 

planlagt og hadde for 
få påmeldte og derfor 
lite hensiktsmessig å 

gjennomføre.
Anna Ellingsen, seksjonssjef.
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Når sex blir voldelig
forskere har funnet området for aggresjon i musehjerner. De samme cellene 

aktiveres også under sex. forskningen kan muligens gi innsikt i forholdet mellom 
sex og vold i mennesker.

tekst: erland Årstøl  Illustrasjon: Håvard karlsen 

når hannmusene slåss med hverandre. 
De kunne så sette inn en lysdiode 
nær de aktuelle cellene, som gjorde 
at forskerne kunne aktivere og deak-
tivere aggresjonen hos musene. Da 
cellene var aktivert ble musene aggre-
sive, flere angrep til og med oppblåste 
gummihansker.

Overaggressive mus 
lin forklarer sammenhengen mellom 
sex og aggresjon i hjernen med at adfer-
dene har mange likhetstrekk.

– En mulig grunn er at adferden 
påvirkes av de samme sansene, og har 
mange av de samme fysiske forand-
ringene, som høy puls, økt blodtrykk 
og hormonforandringer. Til tross for 
likhetene er det viktig at aggresiv og 
seksuell oppførsel ikke skjer på samme 
tid. Overlappet mellom cellene hindrer 
at man får begge oppførslene på en 
gang, sier lin.

Selv om hannmusene ble voldelige, 

kunne seksuell opphisselse avbryte 
aggresiviteten. Under samleie var 
hannmusa i sin egen verden, og kunne 
ikke stimuleres til å angripe.

Ubesvarte spørsmål
forskning på aggresjon er et åpent felt. 

– Mange spørsmål har ennå ikke 
blitt besvart. Hadde vi hatt muligheten, 
skulle vi gjerne gjort lignende forsøk 
på høyerestående pattedyr enn mus, 
sier lin. 

Hun er forsiktig med å spekulere i 
anvendelse for menneskelig psykologi, 
men ser like fullt muligheten for tera-
peutisk utnyttelse av forskningen. 

– Det ville være for spekulativt å 
foreslå psykologiske effekter av våre 
funn. likevel har mange psykiske 
lidelser overaggresjon som et kjenne-
tegn. Vi håper at vår forskning kan 
hjelpe oss i å identifisere mulige mål 
for aggresjonskontroll i mennesker, 
sier hun. UD

assisterende professor Dayu lin ved 
institutt for nevrobiologi ved New York 
University har sammen med andre 
forskere lokalisert området i hjernen 
ansvarlig for aggresjon hos mus. Mange 
av de samme cellene aktiveres også 
under seksuell opphisselse. 

En tilsvarende forbindelse 
mellom sex og vold i mennesker 
vil kunne gi innsikt; et stort antall 
sedelighetsforbrytelser.

– I studiet fant vi at området for 
sex og området for aggresjon over-
lapper. Vi har ikke noe bevis for at dette 
gjelder for mennesker, men hypotha-
lamusområdet samsvarer tradisjonelt 
godt mellom gnagere og aper. Derfor 
gjelder sannsynligvis funnene for oss 
også, sier lin.

 Overlappet finnes i hypothalamus, 
delen av hjernen som kontrollerer store 
deler av hormonene i kroppen.

I forsøket registrerte forskerne 
hvilke deler av hjernen som er aktive 

Nye planeter
Ved hjelp av romteleskopet 
Kepler har man oppdaget fem 
potensielt beboelige planeter. 
Det melder NASA. Å være 
potensielt beboelig innebærer 
at planetene er på størrelse 
med jorden, samtidig som de 
er varme nok til å ha flytende 
vann på overflaten.  

Kepler har til nå funnet 
1235 mulige planeter, selv 
om den bare har undersøkt 
en kvart prosent av stjerne-
himmelen. Av den grunn tror 
forskere fra NASA at Kepler 
vil oppdage mange flere 
beboelige planeter når den 
rettes mot ukjente deler av 
universet.

Smarte, fulle voksne
Intelligente barn vokser opp 
til å drikke mer alkohol enn 
andre. Det viser den offentlige 
amerikanske spørreundersø-
kelsen Add Health, som blant 
annet kartlegger rusmiddel-
bruk hos ungdom. 

Undersøkelsen viser at når 
intelligente barn blir voksne, 
drikker de både oftere og 
i større mengder enn sine 
mindre intelligente medmen-
nesker. Det gjelder selv om 
man tar hensyn til andre 
faktorer, som at intelligente 
mennesker oftere går på 
universitet, der det tradisjonelt 
drikkes mye.

Sensorbelte
Forskere ved SINTEF har utvi-
klet et sensorbelte som kan 
registrere pasientinformasjon 
hos kronisk syke pasienter. 
Det melder Gemini. Beltet 
skal kunne måle puls, kropps-
temperatur og aktivitetsnivå. 
I tillegg kan pasientene legge 
inn sine symptomer manuelt. 

Informasjonen kan sendes 
videre til medisinsk personell 
via mobiltelefon. Pasientene 
kan da få tilbakemeldinger 
og oppmuntringer gjennom 
sensorbeltet. Beltet skal testes 
i stor skala til høsten.

UNDEr  
lUPEN

Mener HIst ForHaster seg: Leder Ola Rønningen i Pedagogikkstudentene synes flyttingen til kalvskinnet er unødvendig.

lærer- og tolke-
utdanningen ved HiST 
skal flyttes fra rotvoll 
til sentrum. – forhastet, 
mener leder for 
Pedagogikkstudentene.
 – for trangt, mener fag-
miljøet.

Flyttekabalen som ikke går opp   

gruppa vil bruke tiden frem til da til 
å se nærmere på planene og inkludere 
flere ansatte i prosessen.

sentrum bedre enn Rotvoll
Styreleder Torbjørn auran i Høgsko-
lestyret er av en annen oppfatning.

– Å plassere lærerutdanningen på 
kalvskinnet er et valg Høgskolestyret 
har tatt. Vi mener det er positivt at 
alT kommer nærmere teknologifa-
gene. Det gjør at de kan unytte fellesa-
realer som nå brukes av avdeling for 
teknologi og avdeling for informatikk 
og e-læring. Det vil også skape en fag-
lig synergieffekt, sier auran. 

Han mener det aldri har vært noe 
reelt alternativ å flytte lærerutdannin-
gen opp til Dragvoll. 

– Det strider mot planen om å 
samle HiST på én campus. Jeg tror at 
et nybygg på kalvskinnet vil bli like 
godt og kanskje enda bedre enn det 
alT har i dag, sier auran.

 auran bekrefter at det vil bli van-
skelig å få plass til en gymsal ut ifra de 
planene som nå foreligger, men tror 
det finnes andre løsninger hvis det 
viser seg at planene ikke er tilfreds-
stillende. 

– Da må vi se på andre tomtealter-
nativer på kalvskinnet. Det er ting 
som nå utredes av arkitekter og cam-
pusutvikler, sier han. UD

– Vi trives godt der vi er, spesielt med 
tanke på det gode fagmiljøet. Vi er 
derfor svært kritisk til å skulle flyt-
te inn til byen bare for et dårligere 
romalternativ. Dette virker forhastet, 
sier leder Ola rønningen i interes-
seorganisasjonen Pedagogikkstuden-
tene ved HiST.

Han frykter at rotvoll-studentene 
nå vil stues inn i allerede trange bygg 
på kalvskinnet, som blant annet den 
planlagte delingen av kantine med 
avdeling for teknologi (afT).

– Dette kan gå ut over utdan-
nelsen vår. Vi frykter at innstram-

skeptisk til samling
I dag er HiST spredt på seks ulike 
campuser i byen. I 2009 vedtok Høg-
skolestyret ved HiST at alT skal flyt-
tes fra rotvoll til kalvskinnet. Vedta-
ket fra 2009 forutsatte at «tilstrekkelig 
og tidsmessig godt areal kan fram-
skaffes i det omfang og anslagsvis 
til den pris saksutredningen viser». 
ledelsens mål er å samle høyskolen 
i tre klynger rundt Øya, kalvskinnet 
og Hestehagen ved Gløshaugen. Jør-
gensen er ikke så opptatt av en slik 
samling.

– Jeg tror tilsatte ved alT er mye 
mindre opptatt av samling enn ledel-
sen. Jeg ser ikke at det er noe stort ut-
danningsmessig poeng i å samle alle 
avdelingene. I den grad man kan få en 
faglig merverdi ved å være fysisk nært 
er det positivt, sier Jørgensen.

Hun viser til at tolkeutdanningen 
ser muligheter til å dra nytte av fag-
lig samarbeid i sentrum, men at dette 
ikke er like åpenbart for lærerutdan-
ningen.

– Vi frykter at samarbeidet med 
de andre lærerutdanningene i Trond-
heim, Dronnings Mauds minne høg-
skole og Dragvoll, vil bli vanskeligere 
hvis vi flytter til kalvskinnet, sier Jør-
gensen.

Saken skal etter planen opp i Høg-
skolestyret 13. april. Brukerkontakt-

mingen i areal skal gå ut over de 
sosiale læringsarenaene våre. for en 
lærerstudent skjer mye av læringen 
nettopp i de sosiale settingene, sier 
rønningen

Uforsvarlig drift
– Den akutte bekymringen er om 
det vil bli plass til å drive forsvarlig. 
Våre foreløpige overslag over rombe-
hov tyder på at det ikke kommer til å 
gå opp på kalvskinnet, sier stipendi-
at Camilla Stabel Jørgensen ved av-
deling for lærer- og tolkeutdanning 
(alT) ved HiST.

Hun leder en brukerkontakt-
gruppe, bestående hovedsakelig av 
seksjonslederne ved alT, som har 
fått i oppdrag å se på de nåværende 
og framtidige behovene for lærer- og 
tolkeutdanningen. Etter å ha sett på 
en volumstudie over de planlagte 
arealene på kalvskinnet er bruker-
kontaktgruppa langt fra overbevist.

– for oss ser det ut som at det er 
for liten plass. Tolkeutdanningen 
alene kan få plass, men lærerutdan-
ningen er så stor, og krever så mange 
spesialrom, at det vil bli vanskelig. 
Vi har heller ikke blitt presentert for 
noen akseptabel løsning på gymsal 
på kalvskinnet. kan ikke den utfor-
dringen løses, er det ikke plass til læ-
rerutdanningen, sier Jørgensen.

TeksT:  Line Hammeren og Marthe  
 rosenvinge ervik  
 ud@underdusken.no
FOTO:  Christina undrum andersen
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En strengere håndheving 
av universitetsloven kan 
gjøre det vanskeligere å få 
utveksling til Danmark. 
Hardest rammet blir 
internasjonale studenter 
som søker utenom utve-
kslingsavtaler. Den nye 
praksisen kan være i strid 
med en nordisk samar-
beidsavtale for utdanning.

mark kan være at de ikke kommer inn 
på danske læresteder eller må finansi-
ere deler av utdanningen sin selv, sier 
Moldekleiv. 

Han påpeker at verden blir mindre 
og at internasjonal kompetanse er vik-
tig både i jobbsammenheng og for økt 
kulturforståelse. 

– Dette vil ikke føre til økt mobi-
litet i det hele tatt, og vi synes det er 
veldig beklagelig at de begrenser inn-
taket av internasjonale studenter, sier 
han.

– stor byråkratisk jobb
Moldekleiv får støtte av seksjonsleder 
Hilde Skeie ved Internasjonalt kontor 
på NTNU, som mener at Danmark 
aldri har praktisert universitetsloven 
så strengt før. Hun mener at studenter 

for å spare penger besluttet danske 
politikere i 2005 at antall innreisende 
studenter i Danmark ikke skal oversti-
ge antall utreisende danske studenter. 
Denne bestemmelsen har til nå ikke 
blitt praktisert, men på grunn av store 
kutt i dansk utdanningssektor skjer-
pes praksisen. 

President kristoffer Moldekleiv i 
association of Norwegian Students 
abroad (ansa) mener bestemmelsen 
kan stride med en nordisk avtale fra 
1996. 

– Denne avtalen skal sikre alle 
med fast bosted i Norden like vilkår 
for utdanning i andre nordiske land, 
sier han. 

avtalen ble revidert senest i 2010, 
men ikke på annen måte enn at også 
Åland, Grønland og færøyene er blitt 
inkludert. Det opplyser kunnskapsde-
partementet.

steg i feil retning
I avtalen kommer det tydelig frem at 
de nordiske landene gjensidig forplik-
ter seg til å gi samme vilkår til utdan-
ningssøkende fra andre nordiske land 
som det blir gitt til søkere fra eget 
land. I tillegg betaler Danmark, Sve-
rige, finland og Norge hvert kalender-
år en godtgjørelse til studielandet for 
sine studenter i et annet nordisk land.

– Denne saken er beklagelig og 
kan få store konsekvenser for enkelt-
studenter, sier Moldekleiv.

Per 1. februar har ansa 249 nor-
ske studenter registrert i Danmark for 
inneværende skoleår. Selv om et fler-
tall reiser gjennom avtaler med sine 
læresteder i Norge, finnes det flere 
som drar ut på egen hånd. Det er disse 
som vil bli rammet av vedtaket. 

– Vi synes dette er et steg i feil ret-
ning. konsekvensen for norske stu-
denter som ønsker utveksling til Dan-

Nettaktivister
Inspirert av landsmann 
Julian assange og hans 
Wikileaks har en gruppe 
australske aktivister startet 
et nettsted kalt Unileaks. De 
oppgir også de nylige demon-
strasjonene mot offentlige 
kutt i høyere utdanning i 
Storbritannia som en årsak 
til opprettelsen av nettstedet. 
Det skriver The Chronicle of 
Higher Education.
Under slagordet «Hold 
utdanning ærlig», vil 
Unileaks publisere doku-
menter fra den høyere 
utdanningssektoren som 
er unntatt offentligheten. 
Unileaks har foreløpig ikke 
publisert noen dokumenter, 
men hevder de har fått 
mange e-poster og henven-
delser fra britiske studenter 
og akademikere.

flash-seminarer
Ved Universitetet i Virginia 
i USa har en student 
startet det som blir kalt 
«flash-seminarer». Etter 
ideen om flash-mobber, 
hvor mennesker møtes 
på offentlige plasser og 
gjør uvanlige aktiviteter, 
bestemte studenten laura 
Nelson seg for å arrangere 
spontane seminarer for de 
andre studentene ved univer-
sitetet. Tid, sted, foreleser og 
tema er nytt for hver gang 
seminarene avholdes. Det 
melder Washington Post.
Nelson oppgir at mangel 
på akademisk engasjement 
utenfor lesesalene blant 
hennes medstudenter var 
grunnen til at hun startet 
prosjektet.

Sri lanka-garanti
På Sri lanka skal 
universitetene nå holdes 
ansvarlige dersom 
studentene ikke ansees som 
kvalifiserte på jobbmarkedet. 
Utdanningsministeren på Sri 
lanka mener srilankere skal 
være garantert å få jobb i 
hele verden når de er ferdige 
med høyere utdanning ved 
de statlige universitetene. 
Det melder University World 
News.

kritiske røster hevder på 
sin side at dette er et forsøk 
fra regjeringen på å fraskrive 
seg ansvaret for arbeidsløse 
studenter, og samtidig priva-
tisere universitetssektoren.

VERDEN  
RUNDTTøffere linje i Danmark

TeksT:  Marte Voll
 mvoll@underdusken.no

UTDaNNINGSkUTT

Innbyggertall i 2010:  5 540 200
Hovedstad: København
Medlem av EF (senere EU) siden 
1973
Har 150 høyere utdannings-
institusjoner og 11 universiteter.
Universiteter og høyskoler er  
i hovedsak statlig driftet. Alle  
utdanningsinstitusjoner blir  
subsidiert av staten.

Kilde: Store Norske Leksikon
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ikke kan styres til å velge vekk utveks-
ling. 

– Studenter gjør som de vil. Det 
blir en veldig stor jobb for danskene 
å skulle styre dette byråkratisk, sier 
Skeie.

Hun er også i tvil om det er i sam-
svar med den nordiske avtalen fra 
1996, dersom nordiske studenter må 
betale dansk studieavgift. 

– Dersom nordiske studenter også 
faller inn under bestemmelsen, kan en 
spørre seg hvorvidt avtalen blir fulgt, 
sier hun. 

Prinsippet bør overholdes
formann Magnus Pedersen for Dan-
ske Studerendes fællesråd mener at 
innstrammingen er svært problema-
tisk. 

– Vi har en overensstemmelse mel-
lom de nordiske landene om gjensi-
dig gratis utdanning, og vi synes den 
danske vitenskapsministeren Char-
lotte Sahl-Madsen skal overholde gra-

tisprinsippet. Hun må gi en garanti 
for at nordiske studenter ikke skal 
betale studieavgift, sier han.

Pedersen tror det kommer til å bli 
vanskeligere for studenter å dra på 
utveksling dersom avgiften innføres 
,og frykter for at danske studenter vil 
måtte kunne betale avgifter for å stu-
dere i de andre nordiske landene.

– Hvorfor skal de andre nordiske 
landene behandle danske studenter 
bedre enn vi behandler dem, sier han.

Praksis for å spare penger
kontorsjef John Edelsgaard andersen 
ved internasjonalt kontor for køben-
havns Universitet sier til Under Dus-
ken at loven ikke har blitt praktisert 
så strengt tidligere. 

– Dette har tidligere ikke blitt 
håndhevet, men nå har vi to-tre år 
på oss til å få orden på antallet. Det 
er omtrent 1500 flere innreisende enn 
utreisende studenter i Danmark, og 
dette skal det nå bli slutt på, sier an-
dersen.

Ifølge ham dreier saken seg om 
økonomi. Han tror danske læresteder 
er nødt til å kutte antall hoder for å et-
terkomme regjeringens ønsker. 

– Vi ved københavns Universitet 
vil følge loven og vil sørge for å skape 
en balanse så fort det lar seg gjøre. 
Dette vil påvirke det internasjonale 
studiemiljøet i Danmark. Vi vil se en 
nedgang i studenter fra de andre nor-
diske landene, sier han. 

Ikke lenger «free movers»
– «free movers» finnes ikke lenger i 
praksis, sier andersen.

Begrepet ble brukt om EU-borgere 
og nordmenn som kom til Danmark 
uten å reise gjennom en utvekslings-
avtale mellom deres respektive og 
danske læresteder, og dermed uten å 
betale dansk studieavgift. 

– Disse skal nå, som danskene, 
betale en studieavgift. Den er ikke så 
stor, men de må allikevel betale noen 
tusen kroner for å studere her, forkla-
rer han. 

Verken Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling eller Under-
visningsministeriet i Danmark ønsket 
å kommentere saken. UD

Dette vil ikke føre til 
økt mobilitet i det hele 
tatt, og vi synes det er 

veldig beklagelig at 
de begrenser inntaket 

av internasjonale 
studenter.

Kristoffer Moldekleiv

Det er omtrent 1500 
flere innreisende enn 
utreisende studenter i 
Danmark, og dette skal 

det nå bli slutt på.
John Edelsgaard Anderssen, 

Internasjonalt kontor ved 
København Universitet. 

stenger grensene: President kristoffer Moldekleiv i Ansa tror Danmarks innstramminger kan være mot utdannignsavtalen mellom de nordiske landene. Foto: Flickr/nib!
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vi overskrifter som «Unike funn av 
norske forskere», som både appellerer 
til patriotismen, og våre behov for noe 
nytt og spennende. 

Jeg tror det ville vært et effektivt 
virkemiddel for journalistene å be-
nytte seg av en fortellende presenta-
sjonsteknikk. Det er veldig lite brukt 
i norsk presse, men populært i USa. 
Man kan for eksempel skrive om nor-
ske forskere på antarktis, om deres 
arbeidsmetoder, hvordan de prøver 
og feiler. Det gir rom for flere og mer 
komplekse detaljer enn hva vi ser i 
norske aviser i dag.

den offentlige debatten.  God kommu-
nikasjon ville være å trekke inn flere 
perspektiver og vitenskapelige uenig-
heter i fagmiljøene. Det er mangel på 
dette, noe som gir oss avisartikler av 
typen «ny forskning viser...» eller «for-
skerne sier...» 

Det er ellers uttrykk for en positiv 
tendens når aftenposten nylig ret-
tet et søkelys mot hvordan offentlige 
oppdragsgivere kan styre forsknings-
resultater. Et kritisk blikk på styring 
av forskning er et eksempel på hvor-
dan journalistikk om forskning kan 
handle om mer enn såkalt forsknings-
formidling.

Ville forbrukerne lest nøkter-
ne saker om forskningsre-
sultater og vitenskap uten 
den tabloide sjargongen?

– Mange hevder at «usik-
kerhet» i overskriftene er 
dømt til å feile. Derfor får 

Det har vært en åre-
lang debatt blant for-
skere, universiteter 
og forskningsinstitu-
sjoner om hvorvidt 
man skal betale og 
belønne forskere for å 
drive med forsknings-
formidling. Univer-
sitetet i Agder gjør 
det allerede, og nå vil 
Forskningsrådet at 
ordningen blir lands-
dekkende. Hvorfor er 
forskningsformidling 
så viktig?

– fra forskningsinstitusjonenes 
ståsted er det viktig å formidle fors-
kningsresultater til offentligheten 
fordi det er en måte å synliggjøre 
forskningen på. Man kvitterer for de 
offentlige midlene som blir brukt og 
gjør forskningen sosialt akseptabel. 
Dessuten er det en måte å legitimere 
behovet for flere midler til forsknin-
gen, blant annet ved å gjøre seg synlig 
og attraktiv for sponsorer.

for samfunnet er det viktig med 
innsyn i bruken av de midlene som er 
satt av til forskning. Det er også viktig 
for at publikum skal kunne holde seg 
orientert om forskning og å delta i den 
offentlige debatten. 

Skal man belønne forskere som 
driver med forskningsformid-
ling?

Problemet i dag er et sviktende 
meritteringssystem. Universitetet i 
agder, som altså er det første universi-
tetet til å innføre et belønningssystem, 
mener at det tjener både samfunnet og 
forskerne. Problemet er at formidling 
ikke fremmer karrieren. Man må fin-
ne måter å gjøre det attraktivt å for-
midle forskningen.

Dessuten må journalister bli flin-
kere til å engasjere forskerne på den 
offentlige scenen. De må involvere 
flere forskere enn de samme, gamle 
og medievante som stadig vekk blir 
brukt. 

En undersøkelse utført av ana-
lysebyrået Perduco gjengitt i 
Aftenposten viser at det er et 

lite fåtall forskere 
som står for nesten 
all den offentlige ek-
sponeringen i norsk 
media. 11 prosent av 
forskerne i Norge står 
for 71 prosent av fors-
kningsrelaterte nyhe-
ter. Er det et problem 
at norske journalister 
kun bruker de samme 
kildene?

– Det gjenspeiler ikke 
mangfoldet i forsknings-
miljøene, og man risikerer 

å overse ny og spennende forskning. 
Det er praktisk for journalisten å bru-
ke medievante forskere som leverer 
det journalisten ønsker å høre, men vi 
trenger nye stemmer. 

En annen ting er at forskerne må 
forstå at når de uttaler seg i det of-
fentlige rom snakker de til mennesker 
uten samme forutsetninger for å forstå 
hvilket budskap de kommuniserer. De 
må justere språket for å nå ut til mot-
takerne.

Samtidig må forskerne kvitte seg 
med den såkalte «mediefobien», redse-
len for å snakke med pressen. Mange 
er redde for hva kollegene skal mene 
om det de sier.

Det er altså et problem at for-
skere frykter å bli uglesett av 
andre i fagmiljøene dersom de 
er aktive i offentligheten?

– Det er spesielt utbredt blant 
unge forskere og stipendiater. De 
er redde for å tape ansikt innad i 
vitenskapsmiljøene og tør derfor 
ikke opptre på den offentlige scene. 
Da er det lettere for journalistene å 
snakke med gamle og erfarne for-
skere som ikke har noe å tape. 

Professor Terje Tvedt uttalte 
seg nylig om problematikken 
ved dårlig formidling av god 
forskning og god formidling av 
dårlig forskning. Hva skiller 
god og dårlig forskningsformid-
ling?

– Jeg foretrekker å bruke ordet 
«kommunikasjon» heller enn «formid-
ling». formidlingsbegrepet er i seg 
selv dårlig kommunikasjon, og gir 
inntrykk av at det kun handler 
om å transportere kunnskap 
fra vitenskapen til motta-
kerne, og at disse mot-
takerne trenger denne 
kunnskapen for å 
kunne delta i 

Kunsten å formidle forskning
Er det forskeren eller journalistens oppgave å   sørge for at du og jeg forstår moderne vitenskap? 

et kritisk blikk på styring av 
forskning er et eksempel 

på hvordan journalis-
tikk om forskning kan 

handle om mer enn såkalt 
forskningsformidling.

tekst:  Anders Havdal Tangenes                   Illustrasjon: Nina eide Martinsen

Er medias tabloide fokus med 
på å påvirke hvordan det for-
skes og hva det forskes på?

– Dette har jeg sett i min egen fors-
kning på forholdet mellom forskning 
og media. Det finnes forskere som er 
litt for flinke til å endre sin retorikk 
når de kommer på den offentlige sce-
ne. De gir ulike oppfatninger innad 
i forskningsmiljøene og utad til of-
fentligheten. Innad er det bra å vise 
vitenskapelig usikkerhet, mens utad 
proklamerer de at «dersom vi blir gitt 
flere midler får vi resultater». De øn-
sker å oppnå andre mål, for eksempel 

å få sponsorer. Dette gjelder selvsagt 
ikke alle forskere.
Professor Tvedt mener det er et 
problem at forskere misbruker 
sin «professorautoritet» når de 
uttaler seg offentlig om saker 
som ikke omhandler sitt fag-
område. Har man lettere for å 
ta noe for god fisk dersom det 
kommer fra en vitenskapsper-
son?

– Jeg tror publikum stoler på for-
skerne, og de har alltid nytt stor re-
spekt. Det er mest av alt journalistens 
oppgave å bruke forskere som har dek-

www.underdusken.no
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Førsteamanuensis i jour-
nalistikk ved Høgskolen 
i Oslo

Harald 
Hornmonen

INTErVJU MED
ning for å uttale seg i en gitt sak. 

Journalistene har gjerne en dead-
line de må holde, og da er det veldig 
hendig å ta en telefon til en forsker 
som gir saken autoritet og et sannfer-
dighetsstempel, uten å utøve kildekri-
tikk. Det hender også at dersom jour-
nalisten ikke får den bekreftelsen han 
ønsker å høre fra forskeren, så finner 
han en annen forsker. 

Hvordan kan man være mer 
kritiske til forskere på temaer 
hvor de er eksperter, mens pu-
blikum har svært begrenset 
kunnskap?

– Publikum og forskere tilnærmer 

seg et tema på forskjellige måter, som 
for eksempel i risikospørsmål. for-
skere er ofte veldig detaljfokuserte og 
mister dermed det store bildet, mens 
publikum er mer opptatt av de etiske 
problemene rundt en sak. Man må 
sette forskningsspørsmålene inn i en 
større etisk kontekst. Journalister kan 
også våge å spørre «dumt» på en klok 
måte: «Hvilket grunnlag har du for 
dine påstander?» «Hvor sikker kan du 
være?» Slik kan man få frem hvilke 
premisser forskningen hviler på. Det 
er også en invitasjon til å reflektere 
over det fascinerende ved det at vår 
forståelse av verden kontinuerlig en-
drer seg. UD



Meninger 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.

18
www.underdusken.no

19
www.underdusken.no

På underdusken.no

19

Seriøst? Dette er det villeste jeg 
har lest på lange tider. Jeg visste 
ikke engang at det var NTNU 
som betalte for treningssentrene 
i det hele tatt. Hva i all verden 
gjør HiST-studetnene på SiT sine 
treningssenter da, det lurer jeg 
på. Kast dem ut alle som en, der 
har du min mening.
- Atle

Altså det er alle studentene som 
er med å bidrar til SiT gjennom 
semesteravgiften! Når det gjelder 
byggene per i dag drifter NTNU 
disse, mot at de også får bruke 
dem. Så det er ikke NTNU som 
betaler alt for byggene – de er 
med å spleiser, ergo billigere for 
NTNU-studenter. SIT skal drifte 
tjenester for alle studentene som 
betaler semesteravgift.
Videre er denne saken [blåst] litt 
ut av [proporsjoner], da det ikke 
er bestemt at prisen blir 1200 
kr per år. Det er bare vedtatt et 
øvre tak for prisen, den må ikke 
bli så høy!
Og uansett er vi fremdeles det 
billigeste studenttreningssentret 
i Norge.
- Sindre K. Solheim

NTNU sitt bidrag beløper seg til 
15,6 millioner kroner for husleie, 
strøm, oppvarming og teknisk 
vedlikehold. Det tar de HELT 
alene. I tillegg bidrar de med kr 
900 000,- for å dekke lønnskost-
nader i SiT Idrett. 
SiT? Jo, de bidrar med kr 575 
000,- etter egen avtale frem-
forhandlet av NTNUI og 
Velferdstinget. Det er nok ganske 
så sikkert at de aldri hadde 
bidratt ellers. Resten kommer fra 
lommebøkene til studentene...
- Sjur Øyen

Supert at SiT åpner et tredje 
treningssenter. Skill vekk den 
påtvungne NTNUI-kontingenten 
av treningskortavgiften så blir 
det enda rimeligere! :-)
- Priceless

Treningsavgiften ved SiT sine 
treningssentre dobles fra 
høsten for å finansiere midler-
tidig treningstilbud på Portalen 
ved Solsiden.

Mange kokker, mye søl
informasjonen videre til gjengene. Dette 
funker som regel tilfredstillende, eller 
bedre. Når utenforstående skal arran-
gere blir det ofte mye kluss, og veldig 
ofte blir det «mange kokker, mye søl». 

Det viktigeste er å ha én informa-
sjonskanal, og at all informasjon blir 
videreformidlet. Man kan ikke holde 
informasjon for seg selv, og anta at ting 
blir gjort. Det er viktig å være klar og 
tydelig på hva man forventer, hva man 
vil ha og hvordan det skal være utført. 
Dette har aldri blitt gjort i løpet av mine 
fire år på Samfundet. Det er også utrolig 
viktig at eksterne ikke lager sin egen 
tidsplan, da denne nesten alltid er basert 
på løse antagelser tatt i kafferus, på et 
kontor på HiST. Den vil nesten aldri 
være mulig å overholde. Det er bedre å 
sette opp en liste over hva som må bli 
gjort, og la de som faktisk vet hvor lang 
tid det tar, sette opp tidsplanen.

Det skal også merkes at det var 
booket et improteater, som til vanlig 
har et stillesittende publikum i Klubben. 
De benytter seg av «mygger», eller små 
mikrofoner festet rett ved munnen i en 
bøyle rundt hodet. Disse plukker opp 
lyd fra omgivelsene ekstremt bra. Når 
de i tillegg sier at de har med seg en 
egen lydmann som ikke dukker opp, 
og selv de ikke dukker opp når FK har 
fått beskjed om at de skal komme, kan 
man ikke forvente mye. Det er bekla-
gelig at det ikke fungerte, men det var 
ikke riktig underholdning for dette 
publikum, og det var hvertfall ikke 
riktig utstyr.

Jeg vil også til slutt lange ut et 
sleivspark til Quak og lignende arran-
gement fra linjeforeninger. Strukturen 
på Samfundet fungerer sånn at det er 
én kontaktperson eller arrangør på 
Samfundet som skal få inn all infor-
masjon. Denne skal så videreformidle 

Som det kommer frem i artikkelen 
«Quak ut mot Samfundet» i forrige 
utgave, var det mye som gikk feil på 
lydfronten under faddergallen til Quak 
2010. Det største problemet var lyd fra 
publikum. En mikrofon kan desverre 
ikke plukke opp lyd fra kun en bestemt 
kilde, den plukker opp all lyd som 
påvirker den. Resultatet blir at forster-
kingen av taler også blir forsterking av 
publikumsstøy, noe som vil være kontra-
produktivt. Dette gjør at det er opp til 
taleren å snakke høyere enn publikum, 
noe mange ikke er komfortable med. 
Det virker som om mange tror at en 
mikrofon er et magisk instument, som 
like mye forsterker en lydkilde, som den 
stenger ute andre. Dette er helt feil.

Niklas Bengtsson
tidligere medlem i FK.

qUaK

Søkeravgift et svik mot alle NTNU studenter
at internasjonale studenter ved NTNU 
vil bidra mer til velferden for trond-
heimsstudenter enn andre grupper.

Internasjonale studenter er i mine 
øyne likeverdige studenter på NTNU, 
følgelig er det ikke greit å diskriminere 
disse! For meg er forslaget fra ledelsen 
i STi et uakseptabelt svik mot samt-
lige studenter ved NTNU.

Torsdag ettermiddag kommer jeg 
til å legge frem et alternativt forslag, 
som fastslår viktigheten av gratisprin-
sippet, og som sterkt fraråder 
innføringen av en «søkeravgift» for 
studenter ved NTNU. 

Dette utsagnet må ses i sammen-
heng med saksbehandlers vurdering 
om at gratisprinsippet ikke er viktig 
i debatten. En slik holdning er farlig 
da den lett kan lede til at flere avgifter 
blir pålagt den enkelte student (her 
også norske) i fremtiden. På sikt vil 
en slik trend undergrave ideen om 
et utdanningssystem for folk flest. I 
sakspapiret settes norske studenter 
opp mot internasjonale. Dette er i 
mine øyne beklagelig. I en verden 
hvor utdanning i økende grad er et 
gode for de få med evne til å betale, er 
det regelrett usolidarisk å skulle la «et 
eventuelt overskudd gå inn i semester-
avgiftspotten» som i realiteten betyr 

Til møte i Studenttinget NTNU 
(STi) 3. mars har arbeidsutvalget og 
ledelsen kommet med en innstilling på 
ikke å innføre skolepenger, de ønsker 
derimot en «søkeravgift for internasjo-
nale studenter». For øvrig tar de ikke 
eksplisitt avstand fra skolepenger, 
i innstillingen heter det: «Dersom 
man ikke oppnår den ønskede effekt 
ved innføring av søkeravgifter, bør 
spørsmålet om studieavgift for inter-
nasjonale studenter tas opp igjen». 

Eivind Rindal
Medlem av Studenttinget NTNU

SKOLEPENGER

– I love argument, I love debate. I 
don’t expect anyone just to sit there 

and agree with me, that’s not their job. 
Margaret Thatcher (1925 - )

Bidrag kan sendes til kronikk- og debattansvarlig Linn Blumenthal på: meninger@underdusken.no                                       FRiSt: ONSDaG 09. MaRS

Erling, Samfundet og SIT
Eivind Haugland
SIT-medlem

SaMFUNDEt leder uttaler seg så konfronterende og 
bastant som dette, gjør at jeg håper 
han er feilsitert. Fordi scenekunst-
produksjon er en omfattende prosess, 
legger vi i perioder lengre beslag på 
et rom enn det en annen bruker ville 
gjort, men det går da heller ikke an 
å sammenligne ulike aktiviteter på 
denne måten. Jevnt utover semesteret 
tror jeg det samlede timeantallet ville 
blitt ganske beskjedent. At vi som er 
med på huset må gjøre vårt ytterste 
for å trekke til oss flest mulig utenfra 
er helt klart, og det vil vi i SIT gjerne 
også, men det hadde vært å foretrekke 
at påtroppende leder setter seg litt mer 
inn i de faktiske forhold før han utta-
ler seg neste gang.

estimatet? I dag øver vi effektivt seks 
til åtte uker i forkant av en forestilling, 
med fem timer lange øvelser fem gan-
ger i uken, alt for å oppnå et best mu-
lig kunstnerisk resultat. Skulle vi gått 
for Erlings forslag med to øvingstimer 
per dag, hadde vi tvert imot trengt 
opptil 16 ukers øvelsestid, hvilket vil 
si at vi da hadde lagt beslag på øvings-
rom i en enda lengre periode. Er det 
optimalt, Erling?

Det forundrer meg at Erling, som 
selv har vært med oss gjennom både 
Regi og som kostymesyer på «Hei, ny 
dag!», innehar et slikt syn på de kunst-
neriske gjengene. Det gir meg en fø-
lelse av at han egentlig ikke vet hva 
han snakker om, og at en påtroppende 

I forrige utgave av Under Dusken ut-
taler nyvalgt Samfundet-leder Erling 
Kjelstrup seg om sine visjoner for det 
Runde Røde. Som de fleste lederne før 
ham, ønsker Erling å åpne huset og 
gjøre det til et naturlig samlingssted 
for alle studenter og ikke bare gjengi-
sene. Så langt vel og bra. 

Det som ikke er så bra, og som gjør 
at jeg – og flere med meg – reagerer 
sterkt, er at Erling tydeligvis allerede 
har utnevnt en syndebukk som årsak 

til problemet og kritiserer Studenter-
samfundets Interne Teater (SIT) for 
«overbooking» av rom.

I løpet av min tid i SIT har vi al-
dri vært bortskjemte på øvingstid i 
de faktiske forestillingslokalene. Som 
regel overtar vi lokalene rundt to uker 
før premiere, så går den første uken 
til rigging og tilpassing av scenografi, 
og den andre til tekniske prøver, juste-
ringer og sluttprøver. Innimellom alt 
dette gir vi plass til de faste fredags- 
og lørdagskonsertene.

 Erling har visstnok også en klar 
formening om hvor mye øvingstid 
vi trenger: To intensive timer skulle 
rekke. Jeg lurer på hvor lang øvings-
periode totalt han regner med i dette 

OPPFORDRiNG: SIT svarer på kritikk fra den nyutvalgte Samfundet-lederen for tidsbruken i øvingslokalene på Samfundet. Her fra forestillingen «Hei, ny dag!», som 
han selv hjalp til med.  FOtO: Lars Erlend Leganger



Samfundet som 
sirkustelt

Elefanter og klovne-ompa ble forkastet 
da Cirkus Khaoom inntok Storsalen. 

Feminin feiring
8. mars markeres den internasjonale kvinnedagen. Men hvilken 
funksjon har den i vårt samfunn i dag?

Språkdadaist
Are Kalvø snakker med Under Dusken i det som kanskje er 
hans siste portrettintervju. 

Flinkisflora
Har du vært flink i dag? Det må verden få vite.
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Medisiner er ikke alle forunt
Vi har det siste året sett tilbake på den forrykende utviklingen som har foregått 

ved NTNU i løpet av 100 år. Nå er det på tide å se framover og rettte blikket utover.

Mari Eide
Hovedstyrerepresentant 
i Norsk medisin-
studentforening

HELSE legemiddelfirma i lisensieringsproses-
sen forplikter seg å godta generisk pro-
duksjon av medikamentet i lav- og mel-
lominntektsland, dersom behovet viser 
seg å være presserende. Vårt mål er at 
suksess skal vurderes basert på hvor-
dan forskningen innvirker og påvirker 
velferden i samfunnet.

Hvor går veien videre? 
Vårt ønske er at NTNU skal bidra til at 
Norge også kan bidra til å bedre global 
helse. Noe er oppnådd, men mye gjen-
står.Vi mener at NTNU bør sikre at de-
res framtidige forskning kommer alle 
som trenger den til gode, både gjennom 
sine lisensavtaler og gjennom forskning 
på neglisjerte sykdommer. 

Essensielle medisiner er vaksiner og 
medisiner World Health Organization 
(WHO) regner som grunnleggende. I 
dag mangler en tredjedel av verdens 
befolkning tilgang til essensielle medi-
siner, og 10 millioner dødsfall årlig er 
direkte knyttet til dette. WHO estime-
rer at én milliard mennesker er ram-
met av enten en eller flere neglisjerte 
sykdommer, infeksjonssykdommer 
som i hovedsak rammer befolkningen 
i lav- og mellominntektsland. Globalt 
går kun 10 prosent av forskningsmid-
ler til å forske på 90 prosent av verdens 
helseproblemer. En årsak er at det i dag 
er liten økonomisk gevingst og presti-
sje i å forske på og utvikle medsiner for 
neglisjerte sykdommer. Behandlingene 

som finnes har derfor som regel mange 
bivirkninger og er dyre.

Patentrettigheter 
Når et nytt molekyl oppdages ved et 
universitet, går det gjennom en kostbar 
og tidkrevende prosess før det til slutt 
er på markedet. Universitetene har 
ofte ikke kapasitet til videreutvikling, 
og lisensierer teknologien videre til et 
farmasøytisk firma. Patentets eier har 
enerett på salg og distribusjon, og kan 
kreve en høy pris, samtidig som det 
hindrer videre forskning på elementer 
i patentet. Medlemslandene i WTO un-
derskrev i 1995 handelsavtalen TRIPS, 
som stadfester 20 års beskyttelse av 
nye patenter. Likevel er det fleksibilite-
ter som gjør at en kan tvangslisensiere 
medisiner ved nasjonal krise, og bruke 
den til å fremme folkehelse. Dette 
smutthullet er allikevel lite brukt, da 
det ikke er særlig populært politisk sett.

Hva er blitt gjort?
De senere år har en rekke framskritt 

blitt gjort. Et eksempel er medikamen-
tet Staduvine, utviklet til bruk i HIV 
behandling ved Yale University. Et-
ter press ble det i 2001 tillatt generisk 
produksjon som senket prisen til 1/30. 
Harvard og Yale University, sammen 
med en rekke andre universitet, imple-
menterte i 2007 lisensieringsbestem-
melser som skal fremme tilgang på me-
disiner- spørsmålet er hvorfor NTNU 
skal ligge bak? 

Allierte universiteter
Universities Allied for Essential Me-
dicines (UAEM) er et internasjonalt 
prosjekt som arbeider for tilgang for 
alle på medisiner. Økt fokus og opp-
fordring til forskning på neglisjerte 
sykdommer er et nødvendig steg å ta. 
Da må det bevilges flere midler til fors-
kning på denne gruppen sykdommer, 
og faktorer som vanskeliggjør denne 
type forskning må nedkjempes. Vi 
arbeider for å øke det generelle kunn-
skapsnivået om disse sykdommene på 
universitetene. I tillegg ønsker vi at et 
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Rødstrømper nå 
til dags

I 2011 handler Kvinnedagen minst av alt om å gå i tog.

Kvinnekampen startet for over hundre år siden. 
Siden den gang har kvinner stått på barrika-
dene, og kjempet for stemmerett, rett til jobb 

og utdanning, og rett til selvbestemt abort. Kvinnebeve-
gelsen har fått gjennomslag for kravene sine, men synes 
fortsatt det er viktig å markere 8. mars. Hovedparolen i 
Trondheims 8. mars-tog har endret seg fra «Kamp for 
full kvinnefrigjøring» til «Kamp mot all kvinneunder-
trykking». Det er ikke det eneste som er forandret. I 
kjølvannet av 90-tallet har feminismen beveget seg i en 
mer individualistisk retning. Det er ikke bare Ottar og 
«rødstrømper» som marsjerer i toget på kvinnedagen. 
Det er kvinner og menn i ulike aldre som forener seg 
i gatene. Dersom feminismen har blitt allemannseie, 
hvorfor er det da ikke flere som går i tog? Har toget 
som kampmiddel gått ut på dato?

traDiSjon. – Te? Leder i Fellesorganisasjonen i 

Sør-Trøndelag (FO), Heidi Ingeborg Klokkervold, invi-
terer oss inn på organisasjonens møtekontor. Bak henne 
henger to fagforeningsfaner på veggen. Heidi er opptatt 
av både kvinnekamp og arbeiderkamp. 

– Jeg har gått i 8. mars-tog siden jeg var femten år. Da 
jeg startet var det viktig for meg at toget både handlet 
om feminisme og internasjonal solidaritet, forteller hun.

Det er lang tradisjon for samarbeid mellom fagbe-
vegelsen og kvinnebevegelsen. Derfor er det naturlig 
for Heidi å arbeide i 8. mars-komiteen, og være med å 
arrangere toget på kvinnedagen.

– Både kvinner og menn er for eksempel tjent med 
seks timers arbeidsdag. Det er noe vi har kjempet for 
lenge, forteller Heidi. 

«Lik lønn for likt arbeid» var en av parolene som 
hadde størst oppslutning i fjor. I år blir det paroler som 
«Forsvar for offentlig pensjon», «Mamma fortjener like-
lønn», og «Lovfest retten til heltid». 

TEKST: Karianne Ommundsen og Karolina Gjelland Lid    FOTO: Therese Andreassen 
ILLUSTRASJON: Håvard Karlsen
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toDElt tog. Det er 8. mars-komiteen som 
har hovedansvaret for parolene og toget. Da 
Heidi kom til Trondheim på slutten av 80-tallet 
var toget delt i to. Det ene toget ble arrangert 
av kvinneorganisasjonen Brød og roser, som 
hadde et tradisjonelt feministisk budskap. Det 
andre toget var i regi av Kvinnefronten som foku-
serte på solidaritet i et internasjonalt perspektiv, 
og hadde paroler som lød «Boikott Israel» og 
«Solidaritet med den tredje verden». Det var så 
store forskjeller i grunnsynene at det var umulig 
å samarbeide.

Heidi husker møtene på 80-tallet da paro-
lene ble vedtatt. Det var høy temperatur og 
sterk debatt før de ble enige. Hun husker ikke 
helt når togene ble slått sammen. Diskusjonen 
om paroler i dag går mye fredeligere for seg. 

– Vi er nok mye mer enige i dag, sier hun.

uglErS KjØnnSrollEr. I 
Erkebispegården har kvinnene i 8. mars-
festivalen samlet seg for å gjøre de siste 
forberedelsene. Plakater og brosjyrer er trykket, 
og klare til å distribueres. På det seks dager lange 
programmet til 8. mars-festivalen står foredrag, 
debatt, kunst og feministisk festgudstjeneste. 
Festivalen har i motsetning til 8. mars-komi-
teen et akademisk, ikke politisk, hovedfokus. 
Lederen av festivalen, Anne Jorunn Midtkil, 
mener at det å fokusere på kjønnsroller fra et 
akademisk perspektiv åpner for å ha litt utra-
disjonelle foredrag. 

– Et år hadde vi en forsker som pratet om 
kjønnsroller hos ugler, forteller hun.

Festivalen tillater å ha smale temaer som ikke 
nødvendigvis tiltrekker seg et stort publikum. 
På enkelte foredrag er de fornøyde dersom det 
bare kommer fire-fem tilskuere.

guttEr i togEt. Anne Jorunn har vært 
aktiv i 8. mars-festivalen i tolv år. Som ung følte 
hun ikke at det var naturlig å ta del i feiringen av 
kvinnedagen. Hun vokste opp i et kristent miljø 
i Stjørdal, og der fantes ikke samme engasjement 
som i Trondheim. Første gang hun gikk i tog 
var hun over tjue år. I dag savner Anne Jorunn 
mennesker fra sin egen generasjon i toget.

– Jeg føler at det er mange som var aktive i 
kvinnebevegelsen på 70-tallet og 90-tallet som 
går i toget. Det er ikke så mange fra min gene-
rasjon fra slutten av 80-tallet, mener hun.

FO-leder Heidi har inntrykk av at det gjerne 
er de samme folkene som har gått i toget i 
Trondheim de siste årene. Hun har ikke merket 
en tydelig økning eller avtakning av antall delta-
kere. Det hun har lagt merke til er at det er flere 
gutter som er aktive.

– De siste årene har guttene vært flinkere 
til å gå i tog. De blir ofte med kjærestene sine. 
I dag trenger man ikke å ha sterke politiske 
meninger eller være spesielt engasjert for å gå 
i tog, forteller Heidi.

Hun har likevel inntrykk av at det er mange 
partipolitisk aktive i toget. Rød Ungdom og 
Sosialistisk Ungdom er faste bidragsytere, og 
deltar på parolemøtene hvert år.

ungDoMSFoKuS. Leder Nora Warholm 
i Trondheim Rød Ungdom synes det er for få 

tekst: Karianne Ommundsen og Karolina Gjelland  Lid
karianom@underdusken.no og karoglid@underdusken.no

Det er enklere å kalle seg 
kommunist enn feminist.

Nora Warholm, leder i Trondheim Rød Ungdom

ungdommer som går i toget. Hun ønsker å gjøre 
feminismen dagsaktuell, og vil trekke yngre 
jenter og gutter til arrangementene sine.

– Vi skal ha konsert på Kulturhuset Isak med 
bare jenteband, i tillegg til kvinnelige lydtekni-
kere, sier Nora. 

Rød Ungdom har planlagt 8. mars lenge. 
Nora og nestleder i Rød Ungdom, Øivind 
Tomren Ervik, viser stolt frem banneret de skal 
bære i 8. mars-toget hvor det står malt «Ja til 
merking av manipulert reklame». Øivind peker 
på en brystfager, lyshåret kvinne som er malt 
på banneret.

– Det er helt tilfeldig at det ligner Erna 
Solberg, sier Øivind og ler. 

For Rød Ungdom er 8. mars-toget en viktig 
markering. Selv om det å gå i tog er en gammel 
«raddis-tradisjon», mener de at det ikke har gått 
ut på dato. Å gå i tog er like aktuelt, og like 
viktig, i dag som det var på 70-tallet. 

rEVoluSjonÆrE FEMiniStEr. 
Nora og Øivind legger fra seg banneret, og 
setter seg ned ved møtebordet. Rommet ser ut 
som hvilket som helst møterom. Da er det fort 
gjort å glemme at det huser en revolusjonær, 
feministisk organisasjon som kjemper for sosi-
alistisk folkestyre. 

– Vi er en organisasjon med et marxistisk og 
feministisk grunnsyn. Det innebærer at femi-
nismen er utgangspunkt for alt vi gjør og mener. 
Det er viktig både å være feminist og revolu-
sjonær, forteller Nora. 

Øivind synes det er synd at få gutter velger 
å kalle seg feminister.

– Svært få tjener på at kvinner er undertrykt. 
De som tjener på det er de rikeste. Kapitalismen 
dyrker kjønnsroller, og henter økonomisk 

DESSERTGENERASJON: Dagens kvinner nyter godt av rødstrømpenes innsats på 70-tallet, ifølge Marthe Westrum i Høyres studentforening.

VIL AKTUALISERE: Leder Nora Warholm i Trondheim Rød Ungdom ønsker å gjøre feminismen dagsaktuell.
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– En gang var vi i plakatkrig med Minimalen 
kortfilmfestival. Hvem skal vi ta opp kampen 
om Nordre gate med i år, spør Christine Vean. 

Anne Jorunn rister på hodet og forteller at 
de prøvde å være snille, og hang plakatene sine 

rundt Minimalens. Neste dag var de tildekket. 
De andre nikker. 

De sørger for at det alltid finnes en synlig 
plakat. Håpet er at programmet vil friste både 

BILDETEKST: Bildetekst lorem ipsum dolor sit amet.

I dag trenger man ikke å ha 
sterke politiske meninger for å 

gå i tog.
Heidi Ingeborg Klokkervold,

leder i Fellesorganisasjonen i Sør-Trøndelag 

R

kvinner og menn, selv om det kun er kvinner 
som arrangerer.

MEnn og MuSKlEr. Menn lever frem-
deles på musklene, tror Marthe Westrum. 
Hun mener at kvinnefrigjøringen rokker ved 
mennenes selvtillit. Det har vært mannens jobb 
å passe på kvinnene. 

– Kanskje de blir skremt når de skjønner at 
kvinner kan passe på seg selv. Kanskje guttene 
begynner å føle seg litt nedtrykt, undrer hun 
retorisk. 

Marthe mener at biologiske forskjeller 
mellom kjønnene ikke er en hindring.

– Vi er ikke svakere enn menn selv om vi er 
kortere. Det er jo bare å hente en stol, sier hun. 

I Unge Høyre arrangeres det egne kvin-
nemøter hvor menn ikke har adgang. En kan 
få til mye artig uten guttene. Det er bra for 
jenter som er redd for å prate foran gutter. 
Kvinnemøtene handler om å bygge selvtillit, 

gevinst på å gjøre kvinnekroppen til en vare, 
forteller Øivind.

Nora tar av seg luen, og retter på håret. 
Skriften på t-skjorten lyder «Slik ser en femi-
nist ut». Det er ikke uproblematisk å kalle seg 
feminist. Nora har opplevd at andre mennesker 
reagerer på hennes standpunkt.

– Det er enklere å kalle seg kommunist enn 
feminist, forteller hun.

Hun mener at feminisme er ikke å definere 
livet sitt basert på kjønn. Øivind nikker enig.

nYtEr aV goDEnE. – Enkelte kaller meg 
feminist, forteller andre viseformann Marthe 
Westrum i Høyres studentforening.

Marthe synes ikke det er negativt å bli kalt 
feminist, og mener at det er forenlig med Høyres 
politikk.

– Det som er viktig for meg er at jenter enga-
sjerer seg, og viser at de bryr seg. Jeg bryr meg 
ikke om hva du stemmer, så lenge du stemmer, 
forteller Marthe engasjert.

Marthe går ikke i 8.mars-toget. For henne er 
det likevel en symbolsk markering av en histo-
risk viktig dag. 

– Jeg feirer den ikke selv, men skjønner godt 
de som gjør det, forteller hun.

Ifølge Marthe er menn og kvinner likestilt i 
Norge. Kvinner stiller likt med menn i utdan-
ning og arbeid, og nyter godt av kampen som 
ble kjempet av rødstrømpene på 70-tallet. 

– Jeg kunne aldri levd på 1800-tallet, sier 
hun og ler.

innVanDrErDEltaKElSE. Heidi synes 
det er viktig at flest mulig utnytter kvinnedagen. 
Det passer ikke for alle å gå i tog, men det betyr 
ikke at en ikke kan markere dagen. I Trondheim 
kan en gå på kunstutstilling i regi av 8. mars-
festivalen, eller delta på middag i regi av Twin, 
et internasjonalt kvinnenettverk, sammen med 
kvinner fra mange ulike kulturer. 

– Det spiller ingen rolle om du er sanitets-
kvinne eller student – gjør dagen til din egen, 
oppfordrer hun.

Innvandrerkvinner har deltatt i toget, og 
Heidi mener det er viktig at en får de med seg i 
det norske organisasjonslivet. Hun synes delta-
kelse i en markering som 8. mars-toget er en 
kjempefin måte å få erfaring med måten nord-
menn organiserer seg på. Hun forklarer at det 
er viktig at man fortsetter å invitere dem, og at 
en er bevisst på sin egen rolle som døråpner inn 
i det norske samfunnet. 

Det er tydelig at hun mener kvinnedagen fort-
satt er aktuell. 

– For meg markerer den også starten på 
mobiliseringskampen før lønnsoppgjøret og 
pensjonskampen, sier hun.

Fagforeningen bruker fremdeles dagen aktivt. 
Heidi påpeker at de fagpolitiske parolene ikke 
bare kommer kvinner til gode, men alle som er 
aktive i arbeidslivet. 

plaKatKrig. Døren går opp på kontoret i 
Erkebispegården, der arrangørene av 8. mars-
festivalen har møte, og flere kommer inn. Etter 
en lang dag på jobb ved NTNU og HiST er de 
klare for den siste innspurten før festivalen.

– Har vi kontaktet pressen, spør Anne Jorunn.
Alle rister på hodet. Det blir ikke festival hvis 

ingen vet om den. De skal ikke bare kontakte 
pressen, men også distribuere plakater og 
brosjyrer.

og om hvordan jenter kan bli flinkere til å 
fremme seg selv.

nEi til porno. Nora og Øivind mener 
at samfunnet er mer seksualisert i dag enn 
tidligere, og at dette påvirker både kvinner 
og menn. Derfor er kampen mot reklame og 
pornografi sentral for Rød Ungdom.

– Å legge ned strippeklubber har alltid vært 
et viktig feministisk krav. Kvinnekroppen blir 
redusert til en vare gjennom stripping og porno, 
sier Nora.

Nora har planer om å trappe opp kampen 
mot strippeklubben Dreams Showbar nederst 
i Munkegata. Hun tror at det vil dukke opp 
aksjoner utover våren. Klubben har vært 
lenge i Trondheim, og det kan bli vanskelig 
å stoppe den, men hun har ambisjoner om å 
prøve likevel.

Pornografi er, ifølge Rød Ungdom, galt 
uansett. Øivind er kritisk til den feministiske 

pornofilmen «Dirty Diaries» som ble vist i 
Norge i fjor. Filmskaperen ønsket å sette kvin-
ners seksualitet i høysetet, og forsøkte å lage et 
alternativ til mainstream-pornografi. Øivind 
påpeker at problemet er at den opprinnelige, 
kvinneundertrykkende pornoen blir premiss-
leverandør for den feministiske pornoen.

– Det finnes utrolig mange andre ting å 
gjøre dersom du er feminist, mener Nora. 

KonDoM Er liKEStilling. Det er 
mye interessant man kan få til rundt kvinne-
dagen. Ikke alt kan gjennomføres samtidig, men 
neste år får man en ny mulighet. Idémyldringen 
har allerede startet til neste års 8. mars-festival.

– Vi må nok ta kondomene til neste år, 
sukker Christine. 

Planen er å pepre byen med kondomer i 
emballasje med likestillingssymbol.

– Kondom er likestilling, det kommer begge 
parter til nytte, synes Anne Jorunn.

Hun har stått på gaten og delt ut kondomer, 
og stikker innom utesteder for å sørge for at 
de har det der også. De andre kaller henne 
Trondheims største kondomimportør.

– Visste du at det er plass til 25 000 
kondomer i en Skoda? Jeg fant det ut da lageret 
etter AIDS-dagen skulle videre til ISFiT, sier 
hun og bryter ut i latter.

HåpEr på Fint VÆr. FO-leder Heidi 
trekker ubekymret på skuldrene når hun blir 
spurt om hvor mange hun forventer stiller opp 
i toget i år.

– Det kommer litt an på været, mener hun.
Kvinnedagen handler om mer enn tog, og 

den blir tatt i bruk til ulike formål på venstre- 
og høyresiden i politikken. Feminismen etter 
milleniumsskiftet er ikke forbeholdt kvinner, 
og handler ikke om å «brenne bh-en». Med den 
grad av likestilling som er oppnådd i dag, har 
parolene en mer generell samfunnsrelevans. UD

PLAKATDISTRIBUSJON: Leder Anne Jorunn Midtkil for 8. mars-festivalen (i midten) arbeider hardt for å spre ordet om arrangementet. Håpet er å nå ut til begge kjønn. 
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Nei, det er eg ikkje, seier Are Kalvø i 
ei innvending, så fort stempelet han 
har fått som nynorskforkjempar blir 

nemnt.  Dette er forvirrande. Er det ein ting 
ein sett i samanheng med komikaren, er det konse-
kvent bruk av nynorsk, og det ville vere naturleg å 
tru at han har sterke kjensler for målforma han har 
vakse opp med og fronta i alle desse åra. 

– Stempelet har vel berre kome fordi eg brukar 
nynorsk. Eg har eigentleg eit ganske avslappa for-
hold til det, avslører han. 

Til tross for at Kalvø ikkje identifiserer seg med 
stempelet, gir han uttrykk for å omfamne fordelane 
det gir han. 

– Som humorist og nynorskbrukar er eg i min-
dretal, og det er ein stor fordel. Det er jo lettare å bli 
lagt merke til dersom du er i mindretal. For eksem-
pel er du meir synleg som ein lesbisk, overvektig 

muslim, kontra ein kvit austlending. 
Han er i alle høve likegyldig til spørsmålet rundt 

nynorskundervisning i skulen.

innHalDSlauSt. For berre ein halvtime sidan, 
stod Kalvø på scena på Dokkhuset i lag med komikar, 
musikar og Hallo i uken-kollega Espen Beranek 
Holm. Det heile var akkompagnert av musikarar 
frå det såkalla perkusjonsforumet Batagraf. Det dei 
utøver har somme klassifisert som språkdadaisme. 
Konserten består hovudsakleg av sketsjar, utført av 
Kalvø og Beranek Holm ståande på kvar sin ende av 
scena, og som i stor grad baserer seg på imitasjonar 
av ulike offentlege personar. 

Eg har eigentleg eit ganske 
avslappa forhold til nynorsk

Mot slutten utviklar det heile seg til ein slags med-
ley, kor dei to komikarane gjentar bitar frå dei ulike 
sketsjane, tonesett av ein stadig meir hypnotisk trom-
medur og ambiente lydar. Avslutninga er ei hypnotisk 
og absurd oppleving, og uttrykket «språkdadaisme» 
kjem verkeleg til sin rett når Kalvø og kollegaen ut-
forskar dialektane sin musikalitet i imitasjonane sine.

– Vi prøver å etterlikne lyden av Medie-Noreg. Men 
det er jo ikkje antydning til innhald, ler Kalvø.

Likevel har fleire av sketsjane tilløp til ganske 
treffande satire. 

ingEn portrEttintErVju. Han har holdt 
på med Pratagraf sidan 2007, med omtrent 3-4 fram-
syningar i året. Etter kveldens framsyning medgir han 
at han er trøytt. 

– Det er lenge sidan sist. 
Kalvø sit no bakoverlent i ein sliten sofa og nyt ein 

kald øl. Han kikkar lengtande bort på bandkollega-
ene, som er samla rundt eit bord nokre meter unna. 
Stemninga er atskilleg høgare der, enn her i sofakro-
ken. Han tek det med godt humør, og lovar at han skal 
gi sitatvenlege svar, sjølv om vi har trekt han bort frå 
gjengen og bede om eit portrettintervju, noko han 
vanlegvis ikkje seier ja til. 

– Eg er ikkje så interessert i å snakke om meg sjølv. 
Dessutan synest eg det er keisamt å lese om andre sitt 
privatliv, så derfor antar eg at folk tykkjer at det er 
keisamt å lese om meg, seier han. 

SoSiologi i HuMorEnS naMn. Kanskje er 
dette Kalvøs siste portrettintervju. Difor kjennest det 
naturleg å stille klassiske portrettintervjuspørsmål, ein 
gong for alle. 

– Korleis vart du komikar? 
– Det var veldig tilfeldig. Eg skulle jo bli noko or-

dentleg, men så byrja eg med andre ting ved sida av 
studia. Eg tenkte aldri at det skulle bli noko meir enn 
det, men så byrja eg med humorskriving og radiojob-

Ingen  
forkjempar

TEKST: Atli Bjarnason  FOTO: Wanda Nordstr;m

Are Kalvø skulle eigentleg ynskje at han var engelsk.

–
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bing. Eg såg etterkvart at dette var noko eg 
kunne og likte, svarer han.

Allereie i 1991 skreiv han sin fyrste tekst 
til P2-programmet Hallo i uken, ein tekst han 
på heimesida si omtaler som historias fyrste 
sketsj på norsk radio om Ole Klemetsens fars-
binding. Tre år seinare vart han programleiar 
i Hallo i uken, og var det heilt til 2009. 

Kor mykje tid humorverksemda stal frå 
studia er ikkje godt å seie, men Kalvø har i 
alle fall rekt å studere både sosiologi, kunst-
historie og statsvitskap. Får han nokon gong 
bruk for denne kunnskapen? 

– Eg får ofte bruk for sosiologien. Å vere 
sosiolog minner påfallande mykje om det å 
vere komikar. Ein legg merke til ulike sider 
ved menneske og samfunnet, men som komi-
kar nyttar eg det i ein komisk kontekst. Og det 
er i grunn eit fag med mange komiske sider, 
forklarer han. 

Han innrømmer at kunsthistoriestudia 
ikkje har vore like nyttige. 

– Når eg er på ferie hender det kanskje at 
eg kan identifisere ei søyle, eller noko. 

piZZaFriDoM. Vi gjer eit forsøk på å stille 
dei mest typiske og utbrukte spørsmåla vi kan 
kome på. 

– Kva føler du no?
– Eg føler meg veldig bra. Eg er sliten og 

sår i halsen, men lukkeleg, i godt selskap, og 
med tru på menneskeslekta. 

– Har du ein favorittmatrett? 
– Pizza Grandiosa med ekstra ost. Eg er frå 

staden kor Grandiosa stammar frå, så eg er 
nødt til å representere, seier Kalvø, og legg til 
at svaret nok vil falle godt i smak blant inn-
byggjarane der.

– Synest du at det burde vere meir ost på piz-
zaen? 

Vi grunnar på dette ei lita stund, men kon-
kluderer fort med at han har rett. 

poSitiV aV lEgning. I starten av 
mars vender Kalvø attende til Trondheim, og 
skal delta på Samfundsmøte i lag med tidle-
gare direktør i Språkrådet, Sylfest Lomheim. 
Førre gong han gjesta Samfundet, var då han 
inntok rolla som standup-komikar under fjor-
årets fadderveker. Han kan fortelje at han har 
sansen for Trondheimspublikummet.

– Det er ein av favorittplassane mine. Då 
eg var der sist var det dessuten antydning til 
temmeleg høg promille blant publikum. 

Saka på det komande Samfundsmøtets 
agenda er det engelske språket sin påverknad 
på det norske. På Samfundets heimesider er 
problemstillinga formulert på følgjande, ille-
varslande vis: «Truar engelsk med å ta over 
det norske språksamfunnet?» Lomheim tar, 
ikkje overraskande, norsken si side i debatten. 

– Eg kjem til å argumentere beinhardt for 
engelsk, seier Kalvø. 

I lys av at Kina, og dimed også det kinesis-
ke språket, er på frammarsj i verdssamfunnet 
i desse dagar, har mange spekulert i at kine-
sisk vil bli det nye «verdsspråket». Skriftsprå-
ket omfattar visstnok fleire titusen teikn, og 
derfor er det utvilsamt ein stor sjanse for at 
det kan by på ein variant av dei fleste omgrep 
og uttrykk – også «I rest my case». Dette er 
nøydd til å vere ei utvikling Kalvø kan stille 
seg bak. 

– Eg ville nok vore positiv til det. Eg er 
positiv av legning. Eikvar utvikling er av det 
gode, alt går framover, seier han, og let heilt 
klart positiv. 

påSKE-arE. Kalvø sitt blikk blir kasta mot 
det livlege laget rundt bordet med stadig hyppi-
gare frekvens. Vi får dårleg samvit for å halde 
han borte fra moroa, så vi set strek og skundar 
oss å ta et bilete av han. Han tek seg likevel tid 
til å posere entusiastisk, og finn på eige initiativ 
fram ein rekvisitt - eit digert påskeegg, som er 
det som ligg nærast for handa. 

Medan blitsen funklar over den mørke, 
men smått grånande skalpen dukkar plutse-
leg spørsmålet om han brukte å vere raudhåra 
opp – sjølv om det er ganske tydeleg at det al-
dri har vore tilfelle. 

– Dette er definitivt fyrste gong nokon har 
spurt meg om det. Men nei, svarer Kalvø, litt 
forfjamsa. 

Men han fortel at han har ein raudhåra 
bror, så raudlugg-genene er strengt tatt ikkje 
langt unna. 

– No synest eg spørsmåla byrjar å ta seg 
opp. UD

– Nei, det er viktig å kunne porsjonere 
sjølv. Eg vil ikkje at Stabburet skal diktere 
korleis eg et pizzaen min. 

å VErE EngElSK. Klisjéspørsmåla har 
nådd eit lågmål, så vi tar opp att nynorskfor-
kjempar-stempelet. Kalvø vrir seg i sofaen, litt 
ukomfortabel. Han medgir igjen at det heng 
over han, sjølv om han som nemnt er usamd i 
det. Og han slår endeleg fast at han defintivt 
ikkje er nokon forkjempar. 

– Eg ynskjer meg eitt globalt språk og 
éin mynteining. Då hadde alt vore så mykje 
lettare. 

Då han sto på scena, boltra han seg i 
breidda av norske dialektar, og fann openbert 
mykje underhaldning i det sjølv. Ei viss språk-
interesse er han vel nøydd til å ha? 

– Eg er veldig fascinert av lyden i språket. 
Alt har ein eigen lyd. Ei nyheitssending, for 
eksempel, seier Kalvø. 

Den lett identifiserbare lyden av ein ny-
heitsvignett eller måten ein nyheitsanker 
snakkar, er gode eksempel på kva han meiner.

– Eg nyttar meg jo medvite av språk. Men 
eg skulle i grunn ynskje at eg var engelsk. 

– Kvifor det?
– Det er eit mykje rikare språk. Det er 

mange engelske uttrykk som eg skulle ynskje 
at det var ein norsk variant av. For eksempel 
«I rest my case». Det er ingen god måte å seie 
det på på norsk. 

Født 31. desember 1969.

Født og oppvaksen på Stranda på 
Sunnmøre. 

Gift, har ei stedotter. 

Komikar, satirikar og forfattar.

Programleiar i Hallo i uken på NRK P2 
frå 1994 til 2009. 

Are Kalvø

FAKTA OM:R

Eg ynskjer meg eitt globalt 
språk og éin mynteining
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svinge seg rundt i et stykke silketøy høyt over 
bakken. Livet i manesjen er ikke for alle.

– Felles for menneskene jeg møter fra 
sirkusmiljøer over hele verden er en indre driv 
og vilje til å oppnå noe som er mer ekstremt 
og mer spesielt. Vi vil utvikle oss så langt det 
går og enda litt til, sier Camilla.

Blant de som prøver seg i sirkus fordi de 
synes det virker litt spennende, tror hun det 
er mange som gir opp fort. Produsenten Kirsti 
supplerer.

– Jeg tror det finnes lekne mennesker 
overalt, men sirkusmennesker er ganske 
ekstreme. Det er mye smerte, hard trening 
og risiko involvert. Det appellerer vel til 
samme type mennesker som driver med fjell-
klatring, utforkjøring og skihopp. Folk som 
heller strekker seg mot stjernene enn å falle 
ned i et konformt liv, sier Kirsti.

DEt SittEr En liten jente på første rad. 
Hun tør knapt blunke der hun nistirrer på akro-
batene som henger mange meter oppe i luften. 
De svaier tilsynelatende fryktløse rundt under 
taket mens livet bokstavelig talt henger i en 
tynn tråd. Den lille jenta veksler mellom å gape 
i forbløffelse og forskrekkelse, snu seg ivrig 
mot moren for å fortelle hva hun nettopp så, 

og skjule hodet i armene. Kanskje skapes det 
drømmer om et liv på sirkus akkurat her i dag. 

Slike drømmer hadde luftakrobaten Camilla 
da hun for mange år siden var den lille jenta 
på første rad. Likevel var det dramatiske 
omstendigheter som førte til at hun bestemte 
seg for å realisere drømmene sine. Som elev 
ved Norges Idrettshøyskole var hun på vei mot 
en helt annen karriere, men en bil som spant 
ut av kontroll og over i feil kjøreretning like 
foran en trailer som beseglet hennes skjebne. 
Her i livet, altså. 

– Hadde den traileren kommet to sekunder 
tidligere ville jeg vært død. Opplevelsen ga meg 
et helt nytt syn på verden. Jeg måtte spørre 
meg selv hva jeg egentlig ville gjøre med livet 
mitt. Og hva var det jeg ville drive med da 

scenekunstansvarlig Christina Wår Hanssen 
i ISFiT.

publiKuM SittEr på tribunene rundt 
gulvet, som for anledningen er omgjort til en 
sirkusmanesj. På det som vanligvis fungerer 
som scene i lokalet står et band. De er også 
en del av Cirkus Khaoom, og deres egenkom-
ponerte musikk er et av sirkusets varemerker. 
Musikernes hår er farget i sølv og sminken 
sitter tykt. Det må høre til sjeldenhetene at 
Storsalens vinrøde sceneteppe står så godt til 
et bands bukser. 

De som kom litt for tidlig til forestillingen 
sitter nå og ser på en mann som nonchalant 
hviler i en huske fire-fem meter over bakken 
mens han spiser popkorn. Like under ham ligger 
en dame med flosshatt i et badekar. Etterhvert 
begynner bandet å spille og forestillingen kan 
starte. Inn kommer to kvinner i påfallende 
korte sykesøsterantrekk. En av dem slenger seg 
i fanget på Under Duskens fotograf før hun fort-
setter ut i manesjen. 

De begynner å synge... en rockelåt. Er det 
sirkus da?

– Jeg valgte å ha denne typen musikk med i 
Cirkus Khaoom fordi jeg synes rock og sirkus 
er en spennende blanding. Vanlig sirkus-ompa 
kan være...

Nøyaktig hva produsent Kirsti Buchanan 
Ulvestad mener om sirkusompa får vi ikke vite. 
Hun blir avbrutt av sitt eget band som nå står 
på scenen og gjennomfører en lydsjekk for kvel-
dens forestilling. Rock, så klart. 

Cirkus Khaoom er ikke et tradisjonelt 
sirkus slik mange har lært å kjenne gjennom 
Arnardo og Merano. Det er et samtidssirkus. 
Her finnes ingen elefanter, drillpiker på hester 
eller bjørner på sykler. Da trenger man ikke 
nødvendigvis noe orkester som spiller sirkus-
marsjer og klovne-ompa heller. 

noEn VåKnEr opp og tenker at denne 
dagen skal de arkivere noen gamle dokumenter 
på jobben. I dag våknet Camilla Therese 
Karlsen derimot til en jobb som består av å 

Det går et gisp gjennom salen. En mann 
faller flere meter rett ned med hodet 
først. Tretti centimeter fra det harde 

scenegulvet bråstopper han. De sterke hendene 
holder et fast grep rundt stofftauene han henger 
i. Med kroppen i helspenn snurrer han rundt og 
lander elegant på føttene. To damer daler ned 
fra et silketøy på hver sin side av mannen. Akro-
batene kan høste velfortjent applaus og jubel fra 
publikum. Det er sirkus i byen. 

DEt Er DEt Oslo-baserte ensemblet Cirkus 
Khaoom som denne gangen har brakt den gamle 
romerske tradisjonen til Trondheim i anledning 
ISFiT. Og hva er vel mer naturlig enn å sette 
det opp i en rund sal med sirkusteltutsmykking 
i taket? Det arrangeres ikke ofte sirkus i stor 
skala i Storsalen på Samfundet, men ingenting 
føles mer naturlig under det røde og gule taket.

– Vi synes det var en kul ide, ettersom 
Storsalen scenografisk sett er lagd for sirkus. 
Dessuten ønsket vi å gi deltakerne på ISFiT en 
ikke-språklig og spektakulær opplevelse, sier 

jeg var liten? Jo, sirkus, svarer Camilla på sitt 
eget spørsmål.

Et SirKuS kan åpenbart overleve uten 
elefanter og dresserte hester, men ville de over-
levd uten klovnene? Hos Cirkus Khaoom er de 
ikke en sentral del av nummeret, men er likevel 
nødvendige for å holde forestillingen gående. 
Mellom de akrobatiske numrene og sangene 
kommer to klovner ut på scenen for å rigge opp 
utstyret til neste innslag. De er like frastøtende 
som de er komiske i utsmykking, og de skjærer 
grimaser til publikum mens de både jobber og 
underholder på samme tid. 

Vel er det teater i det de gjør, både i mimikk 
og bevegelse. Der stopper imidlertid mange av 
likhetene mellom sirkus og teater. Det er noe 
ulikt i måtene en skuespiller og en sirkusartist 
smiler til publikum. Det er noe urealistisk i klov-
nenes grimaser. Likevel er det så spennende og 
forunderlig at man tror på dem. De er umen-
neskelige og utenomjordiske.

Ned fra en trapp blant publikummere som 
nå bryter ut i latter, kommer en mann kun 
iført en liten badebukse. Oppmerksomheten 
blir imidlertid ledet vekk fra den sparsomme 
bekledningen av den enorme gjenstanden han 
har tredd nedover hodet. 

«Inne i en gjennomsiktig ballong». Om det 
er svaret Gunnar Brøntveit ville gitt til spørs-
målet «hvor ser du deg selv om 17 år?» da han i 
1994 kastet seg ut i det som skulle bli det første 
av 20 NM-medaljer i stuping, er vanskelig å 
forestille seg. Likevel, der hopper han rundt på 
scenen omsvøpt av gummi og lateks. Publikum 
vet ikke helt hva de skal tro, men at det har en 
bisarr underholdningsverdi er det liten tvil om.

DragVoll-StuDEntEn Oda Oftung er 
godt fornøyd med forestillingen. Hun trekker 
frem luftakrobatikken som det mest spen-
nende innslaget, men synes også det helhetlige 
inntrykket var svært bra.

– Jeg likte at de hadde en moderne vri på det 
hele, blant annet med bruken av rock. Det beste 
med hele showet var imidlertid at de ikke brukte 
dyr. Jeg er generelt mot bruken av dyr i sirkus. 
Jeg gremmes når jeg ser elefantene som sitter 
der på bakbeina i manesjen, sier Oda.

Hun er en av dem som lar seg imponere av 
artistenes hengivelse til kunstformen.

– Det er fascinerende å se noen som har viet så 
mye tid og krefter til å beherske kroppen så godt 
som de gjør. De gjør noe jeg aldri kunne fått til 
selv. Dessuten ser det jo veldig bra ut, sier Oda, 
som selv ville bli linedanser da hun var liten. 

For produsent Kirsti Ulvestad er det mennes-
kene som gjør sirkus magisk.

– Det er så mye energi. Så mange fantastiske 
mennesker som er dyktige på veldig forskjel-
lige måter kommer sammen og skaper noe så 
utrolig. For meg som regissør er det utrolig 
spennende å oppleve, sier Kirsti.

Er det nok til å forklare fascinasjonen for 
å se noen som er litt flinkere enn andre til å 
kaste ting opp i luften og ta dem i mot på vei 
ned? Eller å se en mann stå på hendene mens 
en dame henger fra en gardin? En bedre forkla-
ring trenger bare ett ord. Det er sirkus. UD

BALLONGHATT: Gunnar Brøntveit har 20 NM-medaljer i stuping. 17 år etter den første kan man finne ham inne i en ballong.

TEKST: Anders Havdal Tangenes FOTO: Mads Schwencke

Sirkus tilbake i manesjen
Elefantene er på vei ut av sirkuset. Menneskene er kommet for å bli.

 – Det er mye smerte, 
hard trening og  
risiko involvert. 

Produsent Kirsti Buchanan Ulvestad
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Se, så flink!

TEKST: Ida Nord Holmer  ILLUSTRASJON: Åshild Mikalsen Egelid

Musklene dine blir ikke større av at du skriver det i statusen din.

ganger daglig), skal det ikke være noen skam i 
å være stolt av det!» 
Folk er tydeligvis bare misunnelige. Misunnelige 
på at hver gang man klikker seg inn på Facebook 
eller et annet nettsamfunn, blir man nødt til å 
høre på det evige maset om hvor flinke alle er. 
Hvor ble det av god, gammeldags ydmykhet, 
humor og selvironi?

MiraKElKur SØKES. Resultatet av alles 
behov for å vise hvor ekstremt flinke de er, blir 
å kjede resten av vennelista med unødvendig, 
kjedelig og intetsigende informasjon.
Tingen er rett og slett at ingen bryr seg om hvor 
mange timer du har sittet på lesesalen. Ingen 
bryr seg om at du har vasket klær. Ingen bryr 
seg om du har klart å klippe tåneglene dine selv. 
Du snakker til et publikum som ikke hører etter.
Finnes det en kur for denne sykdommen? 
Vennligst annonser det på Facebook! 

rammede ofrene av «Jeg er flink»-syndromet 
på nært hold. 
Hva er vel ikke mer interessant enn å høre 
om hvor hardt de har trent, hvor mye de har 
shoppet, hvor fine kjærester de har, og ikke 
minst – hvor flinke de har vært til å jobbe? 
«Jobbing» innebærer forøvrig litt mer shopping, 
litt mer trening, og litt mer dokumentasjon av 
det etterpå.

lEngE lEVE jantEloVEn? Kanskje 
det bare er jeg som er konservativ og fortsatt 
bosatt i Sandemoses berømte Jante. Tåler 
jeg ikke å høre at andre er flinke? At de har 
mestret dagens gjøremål – helt av seg selv, uten 
noen som helst hjelp? At de har klart å komme 
seg til SATS, helt av seg selv?
 Janteloven, ja. Det er det de sier, bloggerne. 
«I Norge er det så sykt jantelov. Selv om jeg 
er vellykket (les: tynn som et beinrangel, har 
restylan i leppene, lever på kaffe og trener tre 

Hvorfor er vi så forbasket flinke hele 
tiden? Statusoppdateringene på Face-
book høres ut som de er dratt rett ut 

av DeLillos-sangen «Flink».
Fraser som «har bakt brød og vasket heeele 
huset», «har sittet fem timer på lesesalen i dag» 
og ikke minst «tidenes trening ass» pryder 
nyhetsfeeden konstant.
Hvorfor denne plutselige trangen til å vise 
verden hvor flinke vi er?

Stor SMittEFarE. Jeg mistenker denne 
sykdommen for å være svært smittsom. «Jeg 
er flink»-syndromet sprer seg med rekordfart. 
Facebook, Twitter, hjemmesider og ikke minst 
blogger er de største smittekildene. Her kan vi 
høre dagen lang om hvor flinke alle har vært 
til å trene eller å bake brød. 
Klikker man seg inn på hvilken som helst 
rosablogg, vil man fort oppdage den ekstreme 
smitteeffekten. Her kan man møte de hardest 
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Bare gamle menn

 Samfundet får millionstøtte 
Det røde runde skifter sponsor grunnet dårlige avtalekriterier

Minimalen sliter med nisje-stempel
Kortfilmfestivalen vil trekke studenter 

 Beatpoesien består 
  Atombomben skapte litterær revolusjon gjennom Beat

Kultur

The Real Thing kunne ikke ha vært spennende selv 
med jazztobakk, mener vår anmelder. 
 

Foto: Lars Erlend Leganger
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Kulturpuls – sett og hørt

«– Jeg har veldig fint hår, og et litt feminint fjes. Ansiktstrekkene mine er samlet på et bittelite 
område i et enormt kranie.»

 Thomas Seltzer om sitt eget utseende i P3 Morgen. 

Stormare i Hans og Grete 
Skuespilleren som blant annet har spilt i filmer som 
Fargo, Peter Stormare, skal nå spille i regissør Tom-
my Wirkolas film Hansel and Gretel: Witch Hunters. 
Den svenske skuespilleren skal spille den ondskaps-
fulle sheriffen, Berringer, i filmen. Regissøren, som 
tidligere har laget Død Snø, har nå blitt sponset med 
340 millioner kroner. 

Kongens skijakke funnet
Kong Haakons skijakke, som ble stjålet fra Skimuseet 
9. februar, er nå kommet til rette, melder Aftenpostens 
nettsider. Jakken kom til rette etter omfattende politi-
etterforskning, og det er nå tatt ut siktelse mot en 44 
år gammel mann. Den dyrebare gjenstanden ble brukt 
av Kong Haakon under Holmenkollrennet i 1946.

Utsolgte Smell
Konserten til Bigbang som skal avholdes lørdag 

26. mars er allerede utsolgt, og i den anledning setter 
Lørdagskomiteen opp en ekstrakonsert søndag 27. mars. 

Bandet gjester Samfundet i forbindelse med deres 
nye plate Epic Scrap Metal, som ble sluppet i slutten av 
februar. Øystein Greni turnerer landet etter et lengre 
opphold som produsent i Los Angeles for band som 
Queens of The Stoneage og artister som Tom Waits. 200.000

...kroner er bevilget til et litteraturhus i 
Trondheim av Fritt Ord.

McCartney til balletten
Paul McCartney har nå gått til balletten ved å skrive 
et orkesterstykke til en ballettforestilling.

Stykket heter Ocean’s Kingdom, og vil blir koreo-
grafert av den danske sjefen Peter Martins ved New 
York City-balletten. McCartney skal også ha kommet 
med forslag til hvordan koreografien skal gjennom-
føres, melder NRKs nettsider.

Kanye irriterer epileptikere
Kanye Wests siste musikkvideo, for låten «All Of The 
Lights» ble fjernet fra Youtube. Årsaken skal være at 
videoen, som i stor grad består av blinkende bilder 
og raske klipp, kan forårsake epileptiske anfall, ifølge 
organisasjonen Epilepsy Action. 

Videoen er nå tilbake på Youtube, riktignok sammen 
med en advarsel. I skrivende stund har den blitt sett 
over åtte millioner ganger.

Kulturkroner
Hovedsøknadsfristen til Norsk Kulturfond var 1. mars. 
Det skal i denne omgang deles ut 512 millioner kroner, 
og det er forventet at det skal komme inn over 1200 
søknader. Fagområdene det skal søkes innenfor er blant 
annet billedkunst, litteratur, kulturvern og musikk. 
Søknadene vil bli behandlet i vårens fagutvalgsmøter. 

 

MIN ANBEFALING

Dansekunstner
Mari Flønes

Hva er ditt kulturelle bidrag til 
Trondheim?

- Jeg koreograferer, produserer 
og danser i diverse sceniske 
prosjekter her i Trondheim. Jeg 
underviser; fra barn i grunnskolen 
til profesjonelle dansere. Jeg job-
ber med å utvikle dansekunsten 
i regionen som dansekonsulent i 
DansiT – ressurs og kompetans-
esenter for dansekunst i Sør-Trøn-
delag. Og sammen med Luis Della 
Mea og Ingeborg Dugstad Sanders 
driver jeg noe som heter Verksted 
for improvisert bevegelse (VIB). Vi 
holder åpne jam og workshops i 
improvisasjon.

Hvordan kan Trondheim forbedres 
som kulturby?
- En måte er å få mer kunst inn i 
grunnskolen. La engasjerte, proffe 
kunstnere komme inn i skoleh-
verdagen og jobbe sammen med 
ungene. En vinn-vinn situasjon.

Hvis du hadde en million kroner å 
gi til et kulturelt formål, hva ville du 
brukt det på?
- Da hadde jeg gitt pengene til 
dansefestivalen MultiPlié 2012, 
slik at de kan booke spennende 
kompanier og arrangere festi-
valkino med filmen Pina av Wim 
Wenders på plakaten. Den filmen 
må komme seg til Trondheim.

Anbefal tre kulturopplevelser, 
sjanger velger du fritt.
- Dra på danseforestilling under 
Dansens Dager 2011. Arrangeres av 
DansiT i samarbeid med Teater-
huset Avant Garden 29. april til 9. 
mai. Forestillinger både på Verkst-
edhallen Scene og TAG.

Gå på VIB-jam, neste er 6. mars.
- Se Radiohead´s musikkvideo «Lo-
tus Flower» hvor Thom York gjør 
en fantastisk, koreografert solo.

Av: Hilde Ørbo
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myndigheters side for å fornorske samene. De ble 
ikke anerkjent som nordmenn på linje med resten 
av befolkningen. Dagens nye nordmenn står overfor 
noen av de samme utfordringene. 

I musikkens verden har derimot vellykkede 
multikulturelle sammensmeltinger vært en forut-
setning for framveksten av de ulike sjangrene. Ulike 
kulturer har møttes og skapt nye musikkformer og 
kulturtradisjoner. Fenomenet hip-hop kan illustrere 
dette. Da DJ-ene begynte å mikse elementer fra rock, 
soul og funk, skapte de et nytt og eget uttrykk. De 

eksisterende sjangrene og hip-hop har senere lånt av 
hverandre og utviklet seg i sameksistens på tvers av 
skillelinjene. I dag har hip-hop spredt seg til alle ver-
dens kriker og kroker, hvor den har fått egne lokale 
varianter. 

Stella Mwangi er selv et eksempel på det. Hun 
startet sin musikkarriere som rapper. På sin første og 
fram til nå eneste plate mikset hun amerikansk rap 
med et lydbilde inspirert av østafrikanske rytmer og 
instrumenter. I tekstene fortalte Mwangi om en norsk 

hverdag, preget av utfordringer og gleder som alle 
nordmenn kan kjenne seg igjen i. 

Gjennom en globalisering i form av migrasjon 
og nye kommunikasjonsmuligheter, møtes mennes-
ker med ulike kulturer og tradisjoner. Sammen dan-
ner de nye lokale varianter av kulturelle fenomener. 
På samme måte dannes, forandres og skapes de nor-
ske kulturelle identitetene. I dag består den norske 
befolkningen av en voksende andel førstegenera-
sjons nordmenn. Det de ønsker å bringe videre fra 
sine foreldre og deres kultur, vil dermed være byg-
geklosser i den pågående konstruksjonen av norsk 
kultur. Dette vil bidra til å forme forståelsen av hva 
det innebærer å være nordmann. 

MGP framstår på mange måter som en arena for 
norsk nasjonsbygging. Her konkurrerer vi med re-
sten av Europa og har dermed muligheten til å vise 
at norsk er best i ekte Gro Harlem Brundtland-stil. 
Det er derfor et viktig skritt i riktig retning mot en 
anerkjennelse av det multikulturelle Norge at den 
norske befolkningen denne gangen valgte en låt og 
artist til å representere oss som er litt annerledes enn 
det vi ellers er vant til. Stella Mwangi viser at det 
er mange måter å være norsk på, og at den norske 
musikken kan ha mange forskjellige uttrykksformer. 
Når finalen går av stabelen i Düsseldorf 14. mai er 
det godt mulig at jeg for første gang i mitt liv ser en 
MGP-finale. Det kan jeg delvis takke en varaordfører 
fra Aure for. 

«Gi mæ sama, isbjørna å moskusa! Æ syns d e d vi 
ska sæll, å itj at vi har åpne asylmottak!!!!». Slik lød 
en av facebooksitatene til Aures varaordfører Rita 
Ormbostad i kjølvannet av Stella Mwangis seier i 
den norske finalen av Melodi Grand Prix (MGP). 

Utskjellingen var rettet mot det faktum at Mwan-
gi har opphav i Kenya og at vinnerlåten inneholder 
østafrikanske rytmer og et refreng på kiswahili. 
Norges største aviser var selvfølgelig raskt frampå 
med å spille rasismekortet, selv om det ikke er ra-
sisme som best beskriver utspillet. Det hun noe 
klønete prøvde å si var at hun ikke anerkjente vin-
nerlåten som en norsk låt. Spørsmålet Ormbostad 
fremsetter er dermed hvilke byggeklosser vi ønsker 
å bygge med, og hva vi ønsker skal representere oss 
som nordmenn. 

Det foregår en konstant forhandling og forflyt-
ning av hva som oppfattes som norsk musikk og kul-
tur. Skulle Ormbostad ha uttalt seg om dette for 30 
til 40 år siden er det lite trolig at hun ville trukket 
fram samer som et eksempel på norskhet. I denne 
perioden ble det lagt inn en stor innsats fra norske 

Norsk, norskere, norskest
Den norske musikkidentiteten har endret seg mye siden Nora Brocksted regjerte.

 Det foregår en konstant forhandling 
og forflyttning av hva som oppfattes 

som norsk musikk og kultur.

Silje Vereiede
Kulturjournalist

KOMMENTAR

(Illustrasjon: Anna-Klara Samuelsson)

 Verken hele eller halve 
menn
Two and a Half Men-stjernen Charlie Sheen gikk 
sist uke til angrep på seriens skaper Chuck Lorre i 
et åpent brev. Blant annet skriver han: «Jeg har over-
vunnet denne meitemarken med mine ord – bare tenk 
hva jeg kunne gjort med mine ildsprutende never». 

Tv-selskapet CBS har nå annonsert at serien er 
stanset for resten av sesongen på grunn av Sheens 

bisarre oppførsel den siste tiden. 
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Å ha en sponsor som faktisk enga-
sjerer seg i hva de bruker pengene 
på er essensielt for å gi studentene et 
godt tilbud. 

Engasjement som går ut over 
det økonomiske aspektet av en 
sponsoravtale omtales gjerne som 
sosiosponsing. Med Adresseavisen 
som hovedsponsor har Samfundet 
bøyd seg for intetsigende arran-
gementer, som avisens egen 
prisutdeling, UTawards. Idet man 
nå skifter hovedsponsor vil slike 
motytelser forhåpentligvis kunne 
erstattes med mer engasjerende 
og studentvennlige arrangementer. 
Banksjef Totland i DnB NOR uttaler 
at de gjennom økt engasjement 
primært ønsker å få kjennskap til 
byens studenter, som deres viktigste 
målgruppe i byen, uten videre selv-
profitering. Gjennom kurs i aksjekjøp, 
finansiering av bolig og oppstart av 
bedrift, kan det likevel se ut som 
DnB NOR vil få motytelser i form av 
rekruttering av nye kunder. 

Sosiosponsing er et fenomen som 
lenge har preget festivalmarkedet, 
hvor sponsorer ikke lenger nøyer seg 
med gratisbilletter og heller ønsker 
egne arrangementer under festiva-
lene for å profilere seg ytterligere. 
Økende engasjementet gir mangel 
på forutsigbarhet i sponsorens 
selvpromotering.

Samfundet har en lang tradisjon 
for sterk motvilje mot kommer-
siell reklame. Bortsett fra skiltet på 
taket og den nylig inngåtte billettre-
klamen, har verken hovedsponsorer 
eller andre har fått mulighet til å 
promotere seg selv ut over konkrete 
arrangementer. Likevel er det 
nettopp her problemet ligger, i og 
med at DnB som hovedsponsor nå vil 
få store muligheter til benytte Huset 
som arrangementslokale.

Når man inviterer landets største 
finanskonsern inn på Huset bør man 
ta ytterligere forbehold om graden 
av involvering. Skiftet av hoved-
sponsor vil kanskje bidra til å gi Huset 
en ny stemme. En stemme som vil ha 
hørbare undertoner av et profittori-
entert maktkonsern. Forhåpentligvis 
har man lært av arrangementer som 
UTawards, og setter sterke begrens-
ninger for hva som får utspille seg på 
Huset. Sosiosponsing er et fenomen 
som gir bidragsyteren en fot innenfor 
og en mulighet til å prege helheten 
av produktet. Produktet i dette 
tilfellet er et Studentersamfund som 
først og fremst skal være til for sine 
medlemmer.

KOMMENTAR

Et stemmeskifte?

Sponsor med engasjement

INItIatIv: Hans Christian Toftesund i Markedsføringsgjengen på Samfundet engasjerte DnB NOR som sponsor .

– Vi har gått noen runder og jeg 
tror vi har hatt rundt ti møter for å 
få i havn denne avtalen. DnB NOR 
respekterer Samfundets lover og 
tradisjoner, og vi har brukt mye tid 
for å tilpasse oss disse. 

Hun poengterer at de ikke er 
interessert i å tapetsere veggene 
med DnB NOR. Samarbeidet med 
Samfundet og studentene er viktigst.

– Vårt læringsutbytte i forhold 
til studentenes tenkemåte har vært 
givende. Reklamemessig er vi allerede 
synlig på mange steder, det området 
er godt dekket, sier banksjefen.

MG-sjef Toftesund synes det er 
både viktig og spennende å jobbe 
med seriøse sponsorer. Både med 

– Etter sommeren startet vi en 
storsatsning mot studentene, som 
nå er den viktigste målgruppen for 
DnB NOR i Trondheim. Vi hadde 
ikke utarbeidet noen bestemt form 
for markedsføring ennå, så MG var 
virkelig på rett sted til rett tid, sier 
banksjef Totland. 

Verdiene, engasjement og 
dugnadsånden som finnes på 
Samfundet stemmer godt overens 
med DnBs profil. De bygger nå opp 
en egen avdeling som skal jobbe mot 
målgruppen, der Samfundet er et ledd 
i denne satsningen.

Begge parter sier det har vært en 
lang prosess å utarbeide en avtale de 
begge er fornøyde med. 

– Vi har satt av én million til ulike 
bidrag til Samfundet, og det kan 
godt bli mer, sier banksjef Lill Bente 
Totland, i DnB NOR. 

Markedsføringsgjengen (MG) med 
Hans Christian Toftesund i spissen 
har inngått en millionavtale med 
DnB NOR. Studentersamfundets nye 
hovedsponsor skyter inn 500.000 i rene 
budsjettkroner. Avtalen gjelder i første 
omgang for ett år, men sponsoren har 
muligheten til å utvide kontrakten på 
to år. Til sammenligning hadde den 
tidligere hovedsponsoren Adressa en 
avtale på estimerte 230.000 kroner 
i direkte innskudd og omtrent 200. 
000 kroner i annonser for Samfundet 
i Adressa.

Adresseavisen 
omprioriterer
– Vi startet en dialog med 
Adresseavisen, men vilkårene var ikke 
spesielt bra verken for Adressa eller 
Samfundet, sier MG-sjef Toftesund. 

Direktøren for privatmarkedet 
Bjørn Vik-Moe i Adressa sier at selve 
skiltet har stått på taket siden 2007, 
og Adressa nådde en smertegrense 
når DnB NOR la frem et bedre tilbud. 

– Samarbeidet mellom Samfundet 
og Adresseavisa har vart over mange 
år, og det er absolutt interessant for 
oss å fortsette med det, sier direktør 
Vik-Moe.

De vil heller bruke midlene 
som gikk til skiltet på sponsing i 
distriktene. Adressa sponser allerede 
ISFiT, Quak og UKA.

– Vi har akkurat skrevet under 
på å være en av hovedsponsorene til 
UKA-11. Engasjementet vårt i forhold 
til studentene kommer ikke til å 
forsvinne med skiltet, sier Vik-Moe. 

Adressa vil utvikle samarbeid på 
andre måter, og håper blandt annet at 
de kan fortsette å arrangere sin egen 
prisutdeling, UTawards, på Huset.

– UTawards har begynt å sette seg 
som konsept, og er også økonomisk 
gunstig for Samfundet, sier Vik-Moe. 

Studentsatsning
Da MG presenterte Samfundet for DnB 
NOR imponerte studentenes forarbeid 
i forbindelse med fremførelsen.

tanke på goder i forhold til dagens 
medlemmer, men også i forhold til 
fremtidige samarbeidspartnere. 

– Forslaget ble fremmet, og 
godkjent, i Storsalen før avtalen ble 
underskrevet 10. februar. At dette har 
foregått på medlemmenes premisser 
har vært viktig for oss, sier han.

DnB som storsalsbooker
I tillegg til et større budsjett vil 
medlemmene merke sponsorskiftet i 
form av nytt skilt på taket og reklame 
på billettene. 

Vi gleder oss til å bli bedre kjent 
med studentene i byen, sier banksjef 
Totland. 

MG-sjef Toftesund legger til at 
Samfundet har mulighet til delta 
på DnB NORs arrangementer og 
profilere seg selv på andre arenaer. 

Hovedsponsoren ønsker seg et 
åpningsarrangement når skiltet 
kommer opp i løpet av våren. Ved siden 
av det vil de ha to til tre arrangement 
på Huset i året. Banken vil også booke 
en større konsert i Storsalen, som en 
gave til studenter i Trondheim. 

– Vi sitter med mye kompetanse, 
og kan godt tenke oss å bidra som 
tallknekkere. Kurs i forhold til 
aksjekjøp, finansiering av bolig og 
oppstart av bedrift er også noe vi kan 
tenke oss å bidra med, sier Totland. 
UD

I kjølvannet av dårlige 
sponsorkriterier overtar 
DnB NOR, Adressas rolle 
som hovedsponsor for 
Samfundet.

TeKST:  Helene Melseth Flaaen
 hflaaen@underdusken.no
FOTO:  Mads Schwencke

SAMFUNDET

DnB NOR tar over Adressa posisjon som hovedsponsor på 
 Samfundet

DnB NOR er Norges største finanskonsern.

Den nye avtalen er på om lag en millioner kroner.

Markedsføringsgjengen har utarbeidet avtalen som iverksettes fra våren.

Hovedsponsor får tildelt 50 gratisbilletter i løpet av ett år.

Adressa vil heller satse på breddeidrett i distriktene.

DnB NOR

FAKTA OM:K

3938
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Store planer for Lilleby

Beholde smelteverket 
eller modernisere med 
bybane? Arkitektstudent-
er har nylig presentert 
forslag med stor variasjon 
til Trondheim Kommune. 

det hvor det myldrer av aktivitet.
Videre mener hun at det er viktig 

å få tatt vare på trøndersjela og der-
for bygge området i samme stil som 
resten av byen. 

– Trehus er typisk Trondheim, 
derfor vil vi ta vare på det gamle bar-
nehjemmet i Lilleby som er bygd i ju-
gendstil, sier Nordland.

Ny bybane i Trondheim?
Tuva Margrethe Skaret og Truls Stan-
geland er to studenter fra prosjektet de 
har kalt Connect. De representerer en 
mer futuristisk visjon for bydelen.

– Sentralt i 
vårt forslag er en 
ny og moderne by-
bane. Denne by-
banen skal koble 
sammen Lilleby 
med sentrum på 
en rask, effektiv 
og miljøvennlig 
måte. Bybanen 
skal være en på-

driver og akselerator for utvikling og 
utbygging i Lilleby, forteller Skaret.

Gruppa Connect fikk spesielt skryt 
for å ha fått til boplasser til 7500 men-
nesker i Lillebyområdet ved bruk av 
arealeffektive bygninger som går åtte 
etasjer i høyden.

– I dialog med kommunen fikk vi 
vite at de ikke ønsker å bygge ut Trond-
heim i areal, men i tetthet. Tettheten vi 
har oppnådd var de spesielt begeistret 
for, sier Stangeland.
For å få en slik tetthet må mye rives, 
også smelteverket. Stangeland utdyper.

– Smelteverket har en lite hensikts-
messig struktur å ombygge, derfor 
hadde vi tenkt å la fundamentet av 
fabrikken være igjen som et slags lan-
demerke og lage parkområde rundt. 
På denne måten får vi utnyttet plassen 
bedre mens vi samtidig bevarer minnet 
om smelteverket.

Skryt og hemmeligheter
Ragna Fagerli er ansvarlig for Lilleby-
prosjektet i Trondheim kommune. Hun 
vil ikke røpe for mye om hvilken av ide-
ene som samsvarer best med kommu-
nens visjon.

– Jeg kan ikke si noe om våre kon-
krete planer, men vi er midt i en eva-
lueringsprosess, så det var et perfekt 
tidspunkt å få flere innspill på.

Fagerli gir uoppfordret mye skryt til 
studentenes forslag.

– Alle sentrale som har jobbet med 
prosjektet har sett på forslagene, og vi 
kan si at vi er veldig imponert - det er 
absolutt ideer vi kan ta med i arbeidet 
vårt. UD

Lilleby er et gammelt industriområ-
de på Lade som nå skal pusses opp. 
Trondheim kommune er inne i en 
planleggingsfase i samarbeid med 
flere private aktører for å finne ut 
hvordan fremtidige Lilleby skal se 
ut. Av omlag tyve grupper med arki-
tektstudenter har fem grupper blitt 
valgt ut til å presentere sine visjoner 
for kommunen, de private aktørene 
og arkitektbyrået som har ansvar for 
utformingen. De fem forslagene har 
vært utstilt på bytorget siden starten 
av februar.

– Vi har valgt å stille ut de pro-
sjektene som er mest konkrete i sine 
planer, men jeg er veldig fornøyd 

med spekteret av visjoner som har 
blitt presentert av studentene, sier 
arkitekt og kursansvarlig Markus 
Schwai.

Schwai forteller at studentene har 
laget forslag fra det konservative og 
realistiske til det mer kreative og fu-
turistiske.

– Å ha så stor bredde var det beste 
studentene kunne gjøre for kommu-
nen. De fikk se hele spekteret av mu-
ligheter for Lilleby. 

Den trønderske sjela
Aslaug Birgitte Nordland represen-
terer en av gruppene som er utstilt 
på bytorget. 
De har valgt 
å kalle opp-
gaven sin 
Identity by 
Design. 

– Sentralt 
i Lilleby er 
det gamle 
smelteverket. 
Vi ønsker å ta vare på fabrikken for 
å bevare identiteten til bydelen. I 
fabrikken vil vi ha lesesaler for stu-
denter og en konserthall. På utsiden 
hadde vi tenkt å ha grøntområde 
med skøytebane om vinteren. Smel-
teverket skal være maurtua i områ-

Store plaNer: Arkitektstudentene Tuva Margrete Skaret og Truls Stangeland presenterer prosjektet Connect.

TeKST:  lars Fredrik lund Godbolt
 lgodbolt@underdusken.no
FOTO:  eirik Indergaard

ARKITEKTER

 – Å ha så stor bredde var 
det beste studentene kunne 

gjøre for kommunen. 
Markus  Schwai

Prosjektleder

K

– Ikke en nisje
Studenter vet for lite om 
kortfilm, hevder presse- 
sjef Marianne Leirvik 
Bragstad ved Minimalen 
Kortfilmfestival.

det gjøres en større greie ut av det. 
Hun forteller videre at de ikke har 

vært i kontakt med Minimalen, men 
at linjeforeningen i nær fremtid vil 
forsøke få til et samarbeid.

– Samtidig er jeg frustrert over at 
studentene ikke tar mer initiativ selv. 
En skulle tro at slike festivaler ville 
vært midt i blinken for folk som fak-
tisk studerer dette, påpeker hun.

Plattform til inspirasjon
Regissør Jon Vatne fra Trondheim er 
en av mange unge filmskapere som 
skal vise sin film på Minimalen. Han 
synes i likhet med pressesjef Leirvik 
Bragstad at det er rart at studentene 
ikke ser ut til å bry seg om kortfilm-
festivalen.

– Slike festivaler kan fungere 
som en utmerket plattform til inspira-
sjon, så jeg er overrasket over at det 
ikke er flere besøkende.

Vatne mener det er viktig at kort-
filmen fremstilles som noe allment.

– Kortfilmen er absolutt ikke en 
slags nisje for kun spesielt interes-
serte. Den appellerer nok til de aller 
fleste, hevder han.

Vatnes film Personal Velocity er en 
dokumentar som tar for seg sykkel-
kulturen i New York med sine bremse-

løse fixed gear-sykler og undergrunns 
sykkelritt hvor grensen mellom liv og 
død er tilnærmet minimal.

– Filmen portretterer to unge 
menn som har to vidt forskjellige 
tilnærminger til sykling, men som 
hver dag utsetter seg selv for livsfare 
ved å sykle New Yorks gater, forteller 
Vatne.

Variert program
Pressesjef Leirvik Bragstad forteller 
at Vatnes film er bare én av mange 
godbiter på plakaten.

– Vi har et innholdsrikt program 
med filmer fra hele verden og i alle 
sjangre. 

Av de mer anerkjente filmskaper-
ne på plakaten trekker hun fram den 
svenske regissøren Ruben Östlund.

– Östlund gjør det stort for tiden, 
og vi kan friste med hans eksamens-
film fra Filmhögskolan i Göteborg, 
sier hun.

For de spesielt interesserte anbefa-
ler hun et seminar med kortfilmteore-
tikeren Richard Raskin 

– Han vil ta for seg tre ulike kort-
filmer, og føre en analyse hvor han 
går i dybden av filmene. Det blir etter 
all sannsynlighet veldig spennende 
og lærerikt, sier Leirvik Bragstad. UD

Fra 16. til 20. mars arrangeres Mini-
malen Kortfilmfestival i Trondheim. 
Leirvik Bragstad mener at spillefil-
men tar oppmerksomheten fra kort-
filmen i media, og at folk dermed tror 
den er en nisje forbeholdt spesielt in-
teresserte.

– Fokuset på kortfilmer er så lite 
at heller ikke studenter vet hva de går 
glipp av. Kortfilm er interessant for 
alle som er glad i film.
Leirvik Bragstad kan fortelle at man 
tidligere har slitt med å lokke stu-
denter, men håper at årets prisavslag 
kan være med på å snu den negative 
trenden.

– Vi tilbyr festivalpass for 250 
kroner, noe som er et røverkjøp for 

fem dager med de beste kortfilmene 
i verden.

Hun er likevel usikker på om av-
slaget i pris vil lokke flere, og synes 
det er rart at ikke flere studenter viser 
interesse. Spesielt er hun overrasket 
over at studenter ved kunst- og medi-
evitenskap ikke later til å kjenne sin 
besøkelsestid. 

– For eksempel kunne studen-
ter ved medieproduksjon dra nytte 
av det. De lager jo kortfilm, og kan 
potensielt lære mye av å se andres 
arbeid. Kortfilm er tross alt en egen 
sjanger, og ikke korte spillefilmer.

Hjemmetitting
Leder i linjeforeningen til filmvi-
tenskap og medieproduksjon Vanja 
Ødegård forteller at man er klar over 
problemet.

– Vi opplever det samme på Cine-
mateket og Kosmorama, men jeg er 
ikke helt sikker på hvorfor. Kanskje 
studentene ser film hjemme isteden. 
Ødegård forteller at de for øyeblik-
ket arbeider med å få til et samarbeid 
med Kosmorama filmfestival, og at 
sosiale sammenkomster og gode ra-
batter er noen av virkemidlene for å 
få studentene til kinosalen.
– Kanskje flere blir interessert hvis 

vIl eNGaSjere: Leder i linjeforeningen for fil- og medievitenskap, Vanja Ødegård, vil få til et samarbeid med Minimalen Kortfilfestival.

TeKST:  Martin t. johannessen
 marjoh@underdusken.no
FOTO:  Øyvind aak

KORTFILM
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I Trondheim sitter Mindflow og produserer dubstep for dansegulvet i London.

grunnen, i dag finner du store navn 
som Magnetic Man og Katy B blant 
aktørene. Britney Spears’ nyeste sin-
gel blir kalt dubstep. Det finnes flere 
varierte uttrykk nå enn før, mye ny 
musikk har dubstep-elementer. Og 
sjangeren vil fortsette å forgrene seg 
i fremtiden.

– Hva er dubstep?
– Helt grunnleggende er det svært 
basstung elektronisk musikk, ofte 
med en dyp, pulserende «wobble»-ef-
fekt. Tempoet er 140 bpm, men karak-
teristisk for dubstep er at trommene 
går i halvtakt. Bassen levnes derfor 
mye rom å boltre seg i. Mange produ-
senter liker det kreative spillerommet 
dette gir.

Tidligere laget han drum’n’bass, 
en nært beslektet sjanger.

Rett i trynet
Selv om Mindflow studerer på HiST, 
gjør han det mer i navnet enn i gav-
net. Etter suksessen med «Switched» 
har fokus blitt skiftet mot spillejob-
ber. Én gang i måneden spiller han 
på Supa.

– Dubstep er klubbmusikk av na-
tur. Se for deg svette, mørke klubber 

med digre PA-anlegg som takler bas-
sen godt. Du får musikken rett i try-
net som en vegg av lyd, kjenner det 
fysisk på kroppen, i magen. På en god 
måte, altså.

Da han i helga spilte på Strossa, 
var det flere som kjente igjen musik-
ken hans.

– En søt liten jente kom bort og 
forespurte knallhard dubstep. Det er 
nye tider.

Mindflow drar på det når han 
får spørsmål om det er mulig å leve 
av sjangeren, og smiler når han får 
spørsmål om tilbøyelighet til komer-
sielle kompromisser.

– Dubstep er sjangeren jeg bygget 
meg opp et navn innenfor. Det er per 
i dag også der jeg møter mest etter-
spørsel. Jeg er åpen for andre sjangre 
og jeg sier ikke nei til å produsere for 
en annen artist, men jeg vil alltid lage 
musikk jeg liker.

Rykende fersk
Vi har blitt lovet en demonstrasjon av 
produksjonsutstyret. To monitorer, et 
lydkort og en platespiller. Kun «soft 
synther». Et beskjedent oppsett.

– Det er billig og basic. Utstyret 

er av begrenset viktighet, det er hva 
man får ut av det som er viktig. Dess-
uten har jeg blitt svært komfortabel 
med disse komponentene.

– Få høre noe nytt materiale da.
– Her er en remix jeg har gjort av en 
Joddski-låt. Dere er de første som får 
høre den. Jeg sendte den til Joddski 
rett før dere kom.

En symbiose av Nordlandsrap og 
dubstep strømmer ut av monitorene. 
Det er jævlig høyt.

– Naboene klager ikke her! Det 
gjorde de der jeg bodde før. UD

Mindflow har kokt kaffe og ryddet 
hybelen, den er strøken. Kjøkken-
krok, seng, studio i hjørnet, ikke så 
mye annet.

– Jeg klarer meg fint med lite plass. 
Trenger ikke mye plass for å lage mu-
sikk. Kan alltids stikke til dama, der 
er det bedre plass.

Marius G. Mevold, som han egent-
lig heter, er en 26 år gammel trond-
heimsbasert musiker og DJ, som 
opprinnelig kommer fra Gossen i 
Romsdal.

Sommeren 2010 ga han ut singelen 
«Switched» på plateselskapet Never 
say die, og fikk tung rullering på flere 
engelske radiostasjoner, deriblant le-
gendariske BBC Radio 1. Musikken 
lages rett der borte, ved datamaski-
nen i hjørnet.

Dubstep
Mindflow lager bassmusikk med in-
ternasjonalt tilsnitt i form av dubstep. 
En sjangerbetegnelse enkelte mener 
er utvannet og har gått i retning av 
et moteord.

– Dubstep har på mange måter en-
dret karakter og blitt et popfenomen. 
Før 2006 var det forbeholdt under-

Basskammer
wob-wob-wob: Mindflow liker best å spille på mindre klubber hvor han får kontakt med publikum.

alder: 26 år

Yrke: Musiker

aktuell med: Nytt låtma-
teriale med blant annet en 
Joddski-remix

 Mindflow
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teKSt: Asgeir Hovdelien Midthaug  Foto: Øyvind Aak

Ikke størrelsen som teller
Platekompaniet regjerer cd-salget i Trondheim, men mange kunder trekkes
 til de mindre platebutikkene av deres spesialutvalg.

Som en relativt liten platebutikk 
har de også hatt gleden av å gjeste 
store navn under mini-konsertene i 
butikken, som da Jarle Bernhoft var i 
Trondheim. Dessverre ble det bare sig-
nering da Bernhoft hadde mistet stem-
men etter konserten dagen før.

De andre platebutikkene 
i byen er også 
opptatt av å holde 
seg tilgjengelig på 
sosiale medier, og 
da er Facebook 
blitt den største 
kanalen for annon-
sering og markeds-
føring.

Cd-en er ikke død
– Det er mange som har spådd at cd-
en vil død ut, men jeg tror det vil ta 
lang tid. Det er mange som faktisk 
vil ha et fysisk produkt,fremfor en 
fil på pc-en, fastslår Volums daglige 
leder.
Likevel er det liten tvil om at digital 

nedlasting har minsket etterspørse-
len etter cd i butikk. For ti år siden 
var det et dryss med platebutikker 
rundt i byen, i dag er det fire. After-
math-sjefen er ovebevist om at inter-
essen for cd-salget faller med antall 
butikker som står igjen.

– Vi etablerte 
oss til rett tid, for-
teller Holm, som 
åpnet platebutik-
ken i 1997. 

De har i tillegg 
et plateselskap og 
nettbutikk som 
trygghet i trange 
handelstider. Vo-
lum på sin side 
har fått med seg 

kunder fra sin periode på KBS, og 
Bakken tror også at deres lokale 
forankring har spilt inn på salget. I 
tillegg påpeker han at folks tanker 
rundt studenten som kunde er feil, 
og at studenter er flittige til å kjøpe 
cd i butikk. UD

Produktutvalget blant de mindre pla-
tebutikkene Aftermath, Volum og 
Big Dipper vitner om et nisjepreget 
marked for Platekompaniets mindre 
konkurrenter. Spesialbestilling, band-
utstyr og brukt vinyl – det er tydelig 
at de ikke opererer etter samme mål-
gruppe som deres største konkurrent.
Et par kvartaler unna Platekompaniet 
ligger Aftermath. Butikken er ikke 
større enn noen kvadratmeter, og fin-
nes ikke lik deres konkurrent, Plate-
kompaniet.
– Det er et helt annet konsept enn Pla-
tekompaniet, forklarer innehaver Haa-
vard Holm. 
Han presiserer at deres ekspertisefelt 
hovedsakelig er metall og rock, mens 
Platekompaniet helst tiltrekker seg 

mainstream-kunder. Han tror at en-
kelte kunder synes det er ubehagelig 
med mindre butikkker, mens andre 
bevisst oppsøker dem.
Daglig leder for Volum forteller at også 
de har et sterkt felt, som i deres tilfelle 
er jazz og blues, men av faste kunder 
er det metall-fans som utgjør flertallet.

Alternativ markedsføring
– Vi har ikke mulighet til å følge Plate-
kompaniets markedsføring, konklude-
rer Jomar Bakken. 

Deres argeste konkurrent har ofte 
landsdekkende kampanjer med blant 
annet store avisoppslag. De små butik-
kene vet å gripe fatt i samtidens tren-
der. Volum benytter både Facebook, 
Twitter og en hjemmeside hvor de 
ansatte anbefaler musikk og beskriver 
nyhetene de får inn i butikken.

– For en liten stund siden fikk vi ti 
jenter fra Strindheim håndballlag til 
å levere ut flyers for oss, hvor de som 
handlet for 500 kroner fikk 25 prosent 
rabatt, sier Bakken. 

TeKST:  janne Camilla braathen
 jcbra@underdusken.no
FOTO:  Christina Undrum andersen

PLATEBUTIKKER

Det er mange som har 
spådd at cd-en vil død 
ut, men jeg tror det vil 

ta lang tid.   
Jamar Bakken

Daglig leder ved Volum

NISjebUtIKK: Daglig leder Jamar Bakken ved Volum promoterer platebutikken gjennom Facebook,  Twitter og hjemmesiden.
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Skriket som ble hørt 
Beat-bevegelsen rystet grunnvollene i verdenslitteraturen med sin frittalende skrivemåte.

Det viktigste beat-
litteraturen gjorde var
 å inspirere til å skrive. 

Terje Thorsen
Forfatter og bokhandler

TeKST:  janne Camilla braaten
 adresse@underdusken.no
Illlustrasjon: Åshild Mikalsen egelid og 
                           Håvard Karlsen

KULTURTEGN undergrunnsbevegelsen et navn, had-
de skrevet alle romanene sine i god 
tid før de ble gitt ut, og var på denne 
måten ikke påvirket av kommersialise-
ringen.

– Etter hans første romaner gikk 
det nedover for Kerouac, forteller 
Thorsen. 

– Pendelen har svingt
Hvorfor beat-litteraturen igjen har 
blitt aktuell er ikke lett å si, men 
Thorsen har gjort seg noen tanker 
om hvordan beat-litteraturen har fått 
sin plass i søkelyset.

– Pendelen har svingt. Ingen god 
litteratur vil noen gang forsvinne, 
den vil bare til tider være tildekket 
av nonsens og støy, forklarer forfat-
teren.

Mange har lett for å identifisere seg 
med disse åpne og eventyrlystne for-
fatterne. Det materielle hadde ingen 
betydning, man skulle heller søke seg 
til en sinnstilstand som stengte ute det 

De skrev seg selv inn i litteraturen, 
og lot leserne få ta del i deres liv og 
engasjerte med sin åpenhet. Som hip-
pietidens forløpere innebar det ekspe-
rimentell seksualitet og en flørt med 
tunge narkotiske stoffer. Interessen 
for østlig kultur var stor, og avskyen 
for den gryende materialismen større. 
Beat-generasjonen satte sitt preg på 
kulturhistorien. 

Frykt for atombomben
Når forfatter og bokhandler Terje 

Thorsen blir spurt 
om å definere hva 
beat - l itteraturen 
egentlig er, er sva-
ret enkelt.

 – Beat er all 
amerikansk etter-
krigslitteratur som 
er skrevet i frykt 

for atombomben, sier han. 
Derimot er det ikke lett å finne 

karaktertrekk ved litteraturen som 

«I saw the best minds of my genera-
tion destroyed by madness» skrev
beatpoeten Allen Ginsberg i diktet 
«Howl». Beat-bevegelsen var den litte-
rære epoken som tok USA med storm. 
Det startet på midten av 40-tallet, da 
en gjeng med klassekamerater lekte 
med tanken 
om en motre-
aksjon mot den 
konservative og 
for ma l i s t i ske 
litteraturen.

De ble sene-
re kjent som de 
store beat-forfatterne. Allen Ginsberg, 
Jack Kerouac, Lawrence Ferlinghetti, 
og etter hvert William Burroughs. 

er gjennomgående. Generasjonsfor-
fatterne fra beat-bevegelsen var som 
alle andre generasjonsforfattere, der 
de eneste likhetstrekkene deres var 
basert på en felles oppfatning av sam-
funnsbildet. 

Redaktør og forlagssjef Nils-Øi-
vind Haagensen ved Flamme Forlag 
mener essensen av bevegelsen bygget 
på like preferanser.

– Det fineste med beat-generasjo-
nen var at de var en vennegjeng som 
skrev, sier han.

Han påpeker at de ikke hadde 
fellestrekk utover at de var i samme 
vennekrets, men dermed også hadde 
nokså like utgangspunkter.

Thorsen mener bevegelsen skrev 
seg inn i rekkene av subkulturer som 
etter hvert ble mainstream. 

– Som alt annet tok det ikke lang tid 
før litteraturen ble kommersialisert, 
konkluderer Thorsen. 

Han påpeker at Jack Kerouac, beat-
forfatteren som ga den non-konforme 

overfladiske, og satte fokus på de store 
spørsmålene.

Beat-forfatterne har solgt utallige 
bøker, og inspirert mang en ung for-
fatterspire. En av dem er dagsaktuelle 
Linda Klakken. Hun ga nylig ut boken 
Den siste beatpoeten, som omhandler sitt 
møte med en av beat-litteraturens gjen-
levende helter, Lawrence Ferlinghetti. 
Han er også mannen som ga ut Allen 
Ginsbergs Howl and Other Poems. Et 
navn som sitter godt spikret hos alle 
beat-entusiaster. 

Overførbar problematikk
Forfatter Linda Klakken selv har 
alltid vært fascinert av beat-bevegel-
sens tematikk og skrivemåte. 

– Problematikken er overførbar 
til vår tid, forklarer hun. 

Med Den siste beatpoeten setter 
hun beat-kulturen på dagsorden nok 
en gang, og manifesterer hvordan 
50-tallet har innhentet oss. Forfat-
tere på oppdagelsesferd, i konstant 

søken om det ukjente og bøker gjen-
nomsyret av revolusjonerende tan-
ker. Beat-litteraturen griper fatt i 
mange.

– Verden går fort, og da er det lett 
å gjemme seg i litteraturen, forklarer 
Klakken. 

Nettopp dette ønsket om å distan-
sere seg fra samfunnsbildet bærer 
beat-litteraturen tydelige preg av. En 
stor frykt for atombomber og opp-
blussende krigstid gjorde det lett for 
folk å relatere seg til beat-litteratu-
ren. Selve uttrykket beat-bevegelsen 
har blitt vannet ut gjennom årene, 
mye på grunn av de velkjente beat-
niks fra 50-tallet.

Direkte og private
– Det viktigste beat-litteraturen gjor-
de var å inspirere til å skrive. Du kan 
lese det og tenke at dette kan jeg også 
få til, oppsummerer forfatter og bok-
handler Terje Thorsen.

Beat-generasjonen åpnet dører for 

den ærlige og direkte måten å skrive 
på, ofte veldig privat. Dette har satt 
spor i dagens litteratur. Redaktør og 
forlagssjef Haagensen trekker frem 
Knausgård som et eksempel på en 
forfatter som har blitt inspirert av 
den private og selvbiografiske skri-
vemåten. Han avslører også at et av 
beat-generasjonens mest kjente verk, 
Allen Gingsbergs Howl, ble skrevet 
for privat bruk, og var aldri ment for 
offentligheten. Forfatterne fra den 
litterære perioden valgte ofte å gå ut 
med svært private tekster.

– Livene deres var vel så viktig 
som bøkene deres, forteller forlags-
sjefen. 
Den private skrivestilen til de for-
skjellige beat-forfatterne innebar at 
leserne fikk et innblikk i livene deres.

50-tallstrend
– Vi syntes det var en god idé å 
snakke med en veldig vital litterær 
generasjon. Det er udødelig littera-

tur, og en dødelig forfatter, forteller 
Haagensen om da ideen om en bok 
basert på et intervju med den siste 
gjenlevende beatpoeten ble presen-
tert for dem.

Og at det engasjerer er det ingen 
tvil om, for Klakkens bok blir lagt 
godt lagt merke til. 

En 50-tallstrend har definitivt 
entret våre hverdager, men littera-
turaspektet har latt vente på seg til 
nå. Det er ikke bare beat-litteraturen 
som står igjen som en milepæl i kul-
turhistorien fra 50-tallet, for beat-
bevegelsen påvirket alle aspekter av 
kulturbildet. En stor andel av befolk-
ningen sverget til beatnik-trenden. 
De så ut som hippier, men typisk for 
beatnik-ungdommen var at det var 
svært samfunnsengasjerte og musi-
kalske. Trender som har sneket seg 
inn i hverdagen igjen.

– Musikk og mote fra 50-tallet 
er jo ikke akkurat utrendy, humrer 
Linda Klakken. UD

KulturK44 45



www.underdusken.no
4746 KulturK

the lionheart brothers har en bror her og en annen i Nangijala. Det beste fra 
to verdener kommer derimot ikke uten sceneglede. 

Ikke engang jazztobakk kunne gjort 
the real thing særlig spennende.

Klokken ti snubler anmelderen inn i et 
tomt Blæst-lokale. Har han kommet feil, 
er konserten egentlig i morgen? Det 
tomme lokalet tyder ikke på at trønder-
publikummet har savnet The Lionheart 
Brothers. Har de bare glemt dem? Det 
er nemlig fire år siden The Lionheart 
Brothers sist gav ut et album. Nå er de  
endelig her på ny, klar for å sjarmere de 
seige trønderne som sakte, men sikkert, 
fyller opp Blæst-lokalet.

 Halvannen time etter oppsatt tids-
punkt begynner bandet å spille for et 
halvfullt lokale med et tilbaketrukket 

Som liten spilte man masse dataspill. 
Disse dataspillene hadde som regel 
et veldig matchende og nynnevennlig 
soundtrack. Av og til dukket det likevel 
opp spill som Midtown Madness og 
Rollercoaster Tycoon hvor musikken var 
totalt malplassert. I de nevnte spillene 
kunne det virke som at spillprodusen-
tene hadde slengt på en intetsigende 
instrumental jazzlåt i aller siste liten. Det 
skal jazzkvartetten The Real Thing ha. De 
er flinke til å nøste opp i et par barn-
domsminner en gang i blant. 

Likevel er to og en halv time med 
den «samme» intetsigende jazzlåta ikke 
veldig givende på lang sikt. For det er 
nettopp det The Real Thing er best på. 
Spille sanger som er praktisk talt helt like. 
Hvordan kommer man unna med dette? 

Toast er en smeltedigel av kreativitet 
og mektige inntrykk. «Dette er bare 
en råskisse» sier dansekunstner Helle 
Levang Moum blidt til et større enn 
forventet publikum, før lysene demper 
seg og forestillingen er i gang. Toast er 
en del av en koreografi som vil vises i sin 
helhet senere i vår. Selv om det er veldig 
tydelig at det er work in progress, sitter 
man igjen med et helt annet inntrykk.

Forestillingen handler om samboer-
paret Jan og Veronica. Jan er lydtekniker 
med en lidenskap for drag, og Veronica 
er danser. Vi fores med ganske mye 
informasjon gjennom gangen i stykket, 
mest fra Veronicas ståsted. Etter hvert 
får vi vite kjernen i oppsetningen, som 
er det svært så alvorlige temaet kreft. 

Sykdommen har rammet Jan. Dette 
blir for det meste uttrykt gjennom en 
dramatisk monolog, og ikke så mye 
bevegelse. Poenget kommer likevel fram, 
og forestillingen mister ikke noe kvali-
tetsmessig av den grunn. 

Stykket bærer preg av å mangle 
nettopp selve bevegelsesfaktoren. 
Magnhild Rem Fossum er utøveren 
her, og gjør en fabelaktig jobb med å 

publikum som krangler om å stå lengst 
mulig unna scenen. Den bleke trom-
missen som sitter i bar overkropp 
starter rytmen, bassisten begynner 
plukkingen, de to gitaristene hiver seg 
på og synthen med. Lyden er tyngre 
og langt dunklere enn slik vi kjente 
bandets fengende pop. The Lionheart 
Brothers har tatt steg mot det mer 
rocka og mørke. Det er et mer elek-
tronisk, støyete og klaustrofobisk 
lydbilde med skjærende gitarer, repe-
titiv synth og hardtslående trommer. 
Noen få publikummere løfter ølglasset 
for å bekrefte at de liker hva de hører, 
de fleste står bare og lytter forsiktig. 
Bandet avslutter første låt til en applaus 
som bærer preg av at man trenger to 
hender å klappe med – de fleste har en 
halvliter i den ene hånda. Vokalisten ser 
på skoene sine og mumler «godt å være 
tilbake i Trondheim igjen». 

Det hele minner meg om et forhold 

Kombinasjonen av mange soloutførelser 
og et applauderende middelaldrende 
publikum holder lenge. 

The Real Thing består av tre skan-
dinavere og én engelskmann. Alle har 
rundet sine 40, og er for anledningen 
utkledd i sorte dresser. At musikerne 
er fra nettopp Nord-Europa tydelig-
gjøres i fremtoningen deres. Delen av 
verden hvor kroppspråk for alvor er i 
ferd med å bli et utdødd fenomen. Den 
eneste av medlemmene i bandet som 
faktisk byr litt på seg selv er mannen 
ved hammondorgelet, Paul Wagnberg. 
Under sine soloer utmerker han seg ved 
å virkelig leve seg inn i musikken og er 
nærmest like engasjert som Ray Charles.

Når bandet er ferdig med første del 
av konserten, og det er pause, merker 

formidle den lille koreografien som er. 
Hun har en utrolig kvalitet i uttrykkene, 
som drar tilskueren inn i den sentrale 
historien. Dynamikken er herlig variert, 
i likhet med bevegelsesrepertoaret. Det 
er krydret med uforventede vendinger, 
som ikke bare reflekterer temaet, men 
som også er meget vakkert å bevitne.

Til tross for det alvorlige hovedte-
maet glimter det også til med litt humor. 
Dette letter litt på stemningen, som er 
ganske trykket. Et godt eksempel her er 
åpningsscenen hvor Magnhild kommer 
utkledd i drag, mens hun danser som en 
livlig klisjé til en The Village People-hit. 

Toast er resultatet av to ukers utfors-
kning av møtet mellom bevegelse og 
tekst. Et annet virkemiddel som kan 
nevnes er blant annet filmopptak som 
ble anvendt i en fortreffelig symbiose 
med koreografien. «Det hele skal bli 
utført med litt annen scenografi. Litt 
mer tredimensjonelt», sier Helle Levang 
Moum.

Tamme brødre 
lammet av Katla

Gamle menn med 
instrumenter

Ikke svulstig med svulst

tHe lIoNHeart brotHerS – 
blÆSt – FreDaG 25. FebrUar
TeKST:  larS FreDrIK lUND GoDbolDt
lgodbolt@underdusken.no  
FOTO:  CHrIStINa UNDrUM aNDerSeN

KoNSert

tHe real tHING – DoKKHUSet – 25. FebrUar
TeKST:  MartIN t. joHaNNeSSeN
marjohlt@underdusken.no  
FOTO:  CHrIStINa UNDrUM aNDerSeN
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ToasT – verKSteDHalleN – 26. FebrUar
TeKST:  torUNN otNeS
totnes@underdusken.no  
FOTO:  trINe SalterMarK
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som tok slutt for fire år siden, men 
hvor paret har bestemt seg for å prøve 
å plukke opp tråden. Både publikum 
og band er forsiktige med å hengi seg 
fullstendig til motparten. Vi har nok 
begge utviklet oss. Begge har nye 
sider. Når vokalisten synger så husker 
jeg likevel hvorfor jeg likte Lionheart 
Brothers så godt for fire år siden. De 
skarpe gitarene ligger fint mot den 
fløyelsmyke vokalen. Man ser de gode 
sidene og minnene kommer frem. 
Samtidig virker motparten interessert 
i å vise sine nye sider, at de har utvi-
klet seg. Problemet er, for min egen 
del, at jeg likte sounden til de gamle 
Lionheart Brothers bedre. På det nye 
albumet er det knapt et vokalspor, 
og den glade disco-sounden har det 
eldre Lionheart Brothers forvandlet 

man seg at de to siste sangene som ble 
spilt faktisk ikke var så verst. Kanskje de 
bare varmet opp med rolige ballader, 
og at de siste sangene var en smakebit 
på en entusiastisk andredel? Et retorisk 
spørsmål selvfølgelig. Det annonseres at 
gitaristen, bemerkelsverdig lik vokalisten 

seg til et mørkt, støyete og psykede-
lisk sound. Om brødrene Løvehjerte 
flyttet seg fra en mørkere til en lysere 
verden så har The Lionheart Brothers 
gjort det motsatte. Bandet veksler 
fint mellom den lysere siden og den 
mørkere siden, selv om jeg spør meg 
selv om ikke verdenene er for ulike glad 
discopop og dunkel støyindie er ikke 
akkurat naboer.

Det handler ikke bare om musikken. 
Man må gjøre seg til som musiker, man 
må underholde. Bandet går raskt fra den 
ene til den andre låta uten noe prat og 
knapt uten å se på publikummet. Fortell 
en historie, dans litt, se på oss, gi oss 
en solo - gjør noe ekstra! En skjeggete 
hipster ved siden av meg surmuler at 
det virker som om de bare vil bli ferdig.  
Another day at the office.

i Ole Ivars, skal selge den nyeste skiva til 
bandet i avbrekket. På mange måter et 
frampek til hvor lite innholdsrik andre-
delen faktisk ble.

Det er en fryd å se at et stykke midt i 
en så omfattende prosess likevel kan 
ta publikum med storm.



Kultur

?

www.underdusken.no
49K

I I dag ville jeg helst ikke møtt meg 
selv møter leseren en ung kvinne, som 
mens hun sitter på trikken, gjenopp-
lever hendelser som har formet henne. 
Ubetydeligheter er blandet med sterke 
emosjonelle inntrykk som av ulike årsaker 
har festet seg i sinnet. Jeg-personen er på 
vei til et forhør, og rammen rundt histo-
rien er Romania under diktaturtiden, hvor 
alt, selv de mest personlige forhold, blir 
påvirket av samfunnets hardhet. 

Müller har en helt særegen skrivestil. 
Det poetiske og nesten naivistiske språket 
gjør historien troverdig. Handlingen 
veksler mellom strukturløse tankerekker, 
og skildringer av medpassasjerene, slik 
enhver bussreise i ensomhet fortoner 
seg. Dette hever boken over klisjeene, og 
gjør fotellingen gjenkjennelig. Slik løsnes 
båndet til samtidens forutsetninger, og 
gjør innholdet allmengyldig.

Den som er født fortviler, den som er 
død råtner. For et påfunn, vi lo gjennom 
hele sangen, hvor døden kommer 
vandrende som den gratise delen av det 
betalte liv.

Da Lise Karlsnes bestemte seg 
for å ta en pause fra Briskeby, valgte 
de resterende bandmedlemmene å 
rekruttere Ken Stringfellow på vokal. 
Resultatet ble The Disciplines. Med 
The Virgins of Menace har bandet 
sluppet oppfølgeren til debuten 
Smoking Kills fra 2008.

Tittelsporet er en sterk åpning 
av platen. Gitarriffene sitter, og 
med et fengende refreng er dette 
en klar favoritt. På den påfølgende 
«Fate’s a strong bitch» har bandet 
fått med seg punklegenden Lydia 
Lunch. Hun bidrar med et herlig 
intenst, «spoken word»-vers. «Kill 
the killjoy» og «Emiliy» er de låtene 
som minner mest om hva bandmed-
lemmene gjorde i Briskeby og er også 
av de mest vellykkede. På begge disse 
sporene kommer de fine melodiene 
tydelig fram. På «Kill the killjoy» blir 
trommene og gitaren underbygget 

Trikketanker Disiplinerte jomfruer?

ole Giævers film har tydelige kunstneriske ambisjoner. Synd  at dens formale 
kvaliteter ikke er gode.

Naturen trenger seg på allerede i 
første bilde. Den er grenseløs, enorm. 
Karakterene kommer pesende oppover 
en skråning, først synes bare beina. 
Så ser man ansiktene til to kvinner, 
Solveig og Nora, en blondine og en 
brunette. Stemningen er klam: «Er 
det tungt, skal jeg ta den litt for deg 
eller?». Ikke noe svar. Publikum skal 
virkelig forstå at forholdet skurrer. 
Det krangles om kaffe, det krangles 
om telt. Brunetten formaner, blon-
dinen tar i mot. Brunetten går foran, 
blondinen går bak. Problematisk fortid 
antydes og avdekkes gradvis, som i et 
Ibsen-stykke.

Dette er scener, observasjoner, 
fakter, indisier. De er sikkert ment å 
være subtile og ektefølte, men fremstår 
som svært fortellertekniske. Bildene er 
sjelden interessante, hovedformålet er 
å fortelle en historie om fortiden og 
problematisere denne. Det er som 
om man er vitne til et hørespill, ikke 
en film.

Regissøren har tatt seg stort bry 
med å bruke naturen, og gjør det 
tidvis godt. Kameraet er med på 
vandringen, håndholdt og ofte tett 
på. Det er som en tredje vandrer, går 
over humper og rister, sliter seg opp 
fjellsidene. Naturen har en narrativ 
funksjon ved å gjenspeile de ulike 
fasene de to kvinnene gjennomgår. 
Der stemningen er forknytt er land-
skapet lukket, gjerne i et dalsøkk. 
Etter hvert som de to kommer hver-
andre i møte åpner også landskapet 
seg. Og den tid dette landskapet skil-
dres nøkternt, som et bakteppe, står 
det i stil til kammerspillet som utspiller 
seg der. Så gjør regissøren noe rart. 
I lommene og pustepausene mellom 
vandring og konflikt settes det opp et 
statisk kamera og naturen opphøyes. 
Et eksempel blant flere er en scene 
med nøye komponerte fjellformasjoner 
der solen forsvinner så planlagt bak en 
knatt. Se så vakkert, og hør akkompag-
nementet (øm musikk fader inn).

Forstilt fjell

I dag vIlle jeg helsT Ikke ha møTT meg selv - Herta 
Müller - tIDeN NorSK ForlaG 
TeKST:  INGrID aNNa teIGeN    lingrite@underdusken.no  
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The vIrgIns of menace – tHe DISCIplINeS – voICeS 
oF woNDer/vMe
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TIRSDAG 1. MARS
Samfundet: Fotogjengen gir et 
grunnleggende kurs i knipsing og 
komposisjonslære på Selskapssiden. 
Test dine kunnskaper i populærkultur 
med Tirsdagsquiz i Edgar. 
Samfundsmøte om de politiske tron-
følgerne i Storsalen. 
Trøndelag Teater: Forestillingene 
Mistero Buffo og Alt er relativt 
vises fortsatt på Gamle Scene og i 
Theatercafeen. 
Avant Garden: Teaterhusets faste 
arena for scenekunst,Symposium, 
med Karen Margrethe Sørensen og 
Eirik Herring.
Olavshallen: Forestillingen «Snø» 
av Inge E. Næss og prosjektet «Her. 
Nå. Siden» av Tale Næss. Den franske 
dramatikeren Eric de Sarria har regien 
på «Snø».
Blæst: Opplev Pøkk med Jämyr 
Westerhud Duo på gitar og trommer.

ONSDAG 2. MARS
Samfundet: Kulturutvalget arran-
gerer excenteraften med tema 
Homeopati – medisin eller 
kvakksalveri?
Lillelørdag Live arrangerer jazzjam 
med live musikk i Edgar. 
Blæst:  Det inviteres til første innle-
dende runde av bandturneringen 
Duo Death Match.
Galleri Blunk: Konsert med Adrian 
Fiskum Myhr, Tore Sandbakken og 
Michel Doneda.
Rockheim: Det arrangeres gratis 
onsdagskonsert med bandet Apollon.

TORSDAG 3. MARS
Dokkhuset: Stine Janvin Motland og 
Pateras /Lenh Duo presenterer elek-
tronisk musikk. 
Blæst: Supergruppen innen hip hop, 
Army of the pharaos, spiller ikveld.

FREDAG 4. MARS
Samfundet: S.Møller Storband tolker 
låtmateriale av låtskriveren og truba-
duren Cornelis Vreeswijk i Edgar. 
Test dine kunnskaper om populærmu-
sikk med musikkquiz i Edgar. 
Bandet som blir omtalt som «Norges 
best bevarte hemmelighet» Soup 
spiller konsert på Klubben. 
Angelica´s Elegy spillen lun og melo-
diøs indiepop på Knaus. 
Dokkhuset: Cikada Trio debuterer på 

mulig avgjørelse om å borre i Lofoten, 
Vesterålen og Senja.  
Kulturutvalget arrangerer excen-
teraften med tema Seksualitet og 
sosiale ordninger – et historisk blikk. 
Samfundets Intern Teater viser fore-
stillingen Hjem kjære hjem i Klubben, 
LillelørdagLive i Edgar med den portu-
gisiske Berson Trio og Sandro Norton.
Dokkhuset: Formo/Ståhl/Hegdal 
spiller kammerjazz i forbindelse med 
Daniel Formos masterprosjekt. 
Rockheim: Det arrangeres som vanlig 
gratis onsdagskonsert, og denne 
gangen med bandet Set– it– Alight
Blæst: Andre runde av bandturne-
ringen DuoDeathMatch skal avvikles. 
Olavshallen: Norgesmesterskap for 
Janitsjarkorps arrangeres for de som 
måtte bry seg. 

TORSDAG 10. MARS
Samfundet: I regi av Egar Sessions 
spiller skogens konger i Douglas Firs 
skitten americana. 
Nova: Cinemateket viser filmen Better 
Things av Duane Hopkins fra 2008.  
Dokkhuset: Lars Martin Myhre band 
presenterer underfundige tekster og 
vakre melodier. 
Olavshallen: Trondheim 
Symfoniorkester presenterer 
Beethovens åttende. 
Galleri Ismene: For å hylle den 
kjente kobra-kunstneren holder galle-
riet en minneutstilling for Corneille. 

Dokkhuset Scene på fløyte, klarinett 
og piano. 
Blæst: Det engelske bandet Wire 
spiller eksperimentell rock og trash. 
Olavshallen: Jan Teigen gjester 
scenen med showet Teigen fra 
Tønsberg. 

LØRDAG 5. MARS
Samfundet: Samfundsmøte Yatch 
eller jåt? med Are Kalvø og Sylfest 
Lomheim, hvor de skal diskutere det 
engelske språkets påvirkning. 
Real Ones spiller en sprø miks av folk, 
pop, rock, synth og psykedelia på 
Klubben.
Bandet Aristillus er inspirert av JR 
Ewing og Rumble in Rhodos, og spiller 
denne kvelden på Knaus. 
Avant Garden: Forestillingen 7 
Important Things med canadiske STO 
Union som produsent. 
Trøndelag Teater: Forestillingene 
Mistero Buffo og Alt er relativt spilles 
på Gamle Scene og i Theatercafeen. 
Nidarosdomen: Oppdagelsesferd 
i Nidarosdomen der du kan oppleve 
katedralen i høyden. 

SØNDAG 6. MARS
Samfundet: Samfundets Interne 
Teater har premiere på forestillingen 
Hjem kjære hjem, som omhandler 
en ung soldat som kommer hjem fra 
Afghanistan.
Vår Frue Kirke: Hør blant annet 
Torvald Maurstad, Anita Skorgan 
og Mari Maurstad spiller opp til 
Vårkonsert. 

TIRSDAG 8. MARS
Samfundet: Møtet En kuppet medi-
adekning omhandler Latin-Amerikas 
mangel på fri presse med inneldere 
som journalist og NRK-korrespondent, 
Joar Hoel Larsen. 
Dokkhuset: Vokalisten i Pelbo, 
Ine Hoem, synger Nancy Wilson i 
opptrednen «Something wonderful». 
Nova: I regi av Cinemateket vises 
filmen Tatt av vinden av Victor 
Fleming fra 1939. 
Nidarosdomen: Konsert på kvin-
nedagen med navn «Damer – og én 
herre– i domen».

ONSDAG 9. MARS
Samfundet: Samfundsmøtet Olje 
–  til siste dråpe problematiserer en 

FREDAG 11. MARS
Samfundet: Test dine kunn-
skaper innen populærmusikk med 
Muskkquiz i Edgar. 
Klubbstyret arrangerer Ølfestival i 
Storsalen med tyske slagere og øl fra 
hele verden.
Bandet Mindy Misty spiller alternativ 
rock på Knaus. 
Byscenen: Latinfest på 
konsertscenen med blant annet 
Quinteto Habana, Carlos Maza en 
Familia og Nelson de Rabeca. 
Blæst: Det britiske bandet Fish 
spiller med frontfiguren fra tidligere 
Marillion. 
3B: Nina og Stine arrangerer latex-
kveld i god stil. 

LØRDAG 12. MARS
Samfundet: John Olav Nilsen og 
Gjengen rir på Bergensbølgen for 
alt den er verdt, og spiller denne 
kvelden i Storsalen. 
Bandet Dunder honning spiller rock 
som ville ha gjort Bamse og resten 
av gjengen stolte på Knaus.
  
SØNDAG 13. MARS
Samfundet: I regi av Kulturutvalget 
vises filmen Clerks av Kevin Smith 
fra 1994 

TIRSDAG 15. MARS 
En fersk utgave av Under Dusken vil 
være å finne i stativene.

15. februar - 2. mars / akter du en krull

kalenderen
Kultur-

48

the Disciplines har laget et album med mye vilje og energi. til tider kan de by 
på tøffe gitariff og fengende melodier, men alt i alt når de når ikke helt opp. 

Med stoisk nøkternhet beskriver 
Müller forbigåtte minner. Tanker som er 
forlatt, og som en ønsker å ta avstand 
fra, men som en samtidig innser har 
skapt ens identitet. Tilbakeblikkene har 
ofte en erotisk undertone. Som ungdom 
oppdaget hun faren mens han hadde 
sex med en annen kvinne enn moren, 
og hun kan ikke forstå hvorfor faren ikke 
heller har valgt henne selv, da hun er 
langt penere enn elskerinnen. Intime 
relasjoner senere i livet er forrykkedt 
og kjærlighet og seksualitet er kirurgisk 
skilt fra hverandre. Det litt for åpenbare 
psykoanalytiske aspektet kunne lett blitt 
en fallgruve, men Müller redder seg ut 
av den. Fokuset flyttes over til hvordan 
absolutte, eksistensielle livsvilkår gjør 
oss til livsløgnere. Jeg-personen vet hun 
har gjemt seg selv i galskapen, fordi det 
er den eneste måten å overleve på. 
I en tilværelse hvor alt er tilgjengelig 
for observasjon, gjelder det å gjøre seg 
usårlig ved å kjenne eierskap over minst 
mulig, også sin egen kropp.

Hvorfor er dette problematisk? Det 
er problematisk fordi det bryter ned 
filmens etablerte rytme. Disse bildene 
passer ikke inn, de skaper avstand, inngår 
i en lite heldig postkortestetikk, og det 
kan virke som om eneste motivasjon for 
å inkludere bildene i filmen var at man 
hadde muligheten. Det er forståelig at 
fristelsen er stor, naturen ligger der, den 
er vakker og den er gratis, men det er en 

kunstners oppgave å stå i mot slike fris-
telser, å velge bort og kutte ned. 

Ved å sette opp slike statiske kompo-
sisjoner forsøker man å ramme inn 
naturen og gi den en verdig presenta-
sjon. Da sier man samtidig implisitt at 
naturen ikke er nok i seg selv, den må 
bearbeides og gjøres presentabel. Vel, 
naturen er nok i seg selv. I disse scenene 
er fjellet kunstig.

en stille historie om hvordan minnene gjør fortid til nåtid.

av synther som gir en godt tiltrengt 
variasjon i lydbildet. «Complicated 
times» er en punk-inspirert godsak. 
Låtens rolige partier er med på å 
underbygge de eksplosive versene. 
På denne måten kommer Ken 
Stringfellows engasjerende stemme 
virkelig til sin rett her. 

Platen klokker inn på litt over 30 
minutter og har dermed ikke rom for 
døde øyeblikk. Dessverre greier ikke 
bandet å holde nivået oppe gjennom 
hele platen. Flere av sporene er bare 
gjennomsnittlige, og noen er litt for 
like. I mine ører kunne de godt tatt 
i bruk flere instrumenter for å skape 
et mer variert og fyldigere lydbilde. 

The Disciplines byr på til tider tøff 
poprock, men greier ikke å skille seg 
ut blant de mange andre bandene i 
samme sjanger.

K
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     ... at SP

Spit(frå lågtysk), 

Spitposten registrerer:
... at Jens tok t-banen til kvinnenes 
hopprenn. 
... at Stortinget tenkte vel at limoen 
kunne spares til en betydningsfull 
anledning. 
... at statsministeren også har fått 
rollen som ekspertkommentator for 
ski-VM. 
... at det «passet bra» at det ble norsk 
gull og polsk sølv på kvinnenes 15km 
jaktstart.
... at BJØRGEN!
... at heller Therese Johaug!
... at Sjur Øyen, Mubarak og andre 
store ledere har gått av den siste tiden
... at Gaddafi?
... at de store lederne burde vært i 
ekspertstudio under VM.
... at romperøverene røvet feministfit-
teblekkas pling
... at operasjon «Redd Remington» var 
vellykket
... at Duskere gjerne låner aftershave
... og tannbørsten din.
... varstu að sulla?
... at Storsalen rave var så bra at dritt-
blekkas kulturfitte skulle ønske hun 
«hadde tatt noe ecstacy eller noe»
...at heia, Arne Scheie
...at Reven og Tadion har griset igjen
...at vi griser aldri, vi
... at apropos gris, det har vært lite 
drittslenging av de elendige homosan-
gerne i det siste
... at de ringte forleden og følte seg 
glemt
... at vi lover å ta igjen det tapte
... at vi savner Sjur Øyen
... at det blir ikke det samme uten ham 
på Gmail-chatten
... at de blonde kunstnerne overkjører 
Russland på det groveste
... at sorry, Russland über alles!
... at I’m gonna make him an offer he 
can’t refuse
... at fotobossen har røde strømper
... at æsj, hår i munnen!
... at da synger ikke Pirum reint
... at æsj, Pirum!
... at kakemonster er helt supert
... at Fantomet er med i Pirum
... at han setter hardt i mykt
... at Kaizer til keiser
... selv uten Abel
... spesielt derfor
... at Northug!
... at hvorfor er det tomt på kjøkkenet
... at maten bør stå på bordet
... at hva sier du til en dame med ett 
blått øye
... ingenting, du har alt sagt i fra èn 
gang
... at hø hø 

Som skilt ved fødselen

Moroklumpene er i alle fall 
slående like.

Tadion og Drittblækka blitt en eneste stort 
mediekonsern. Da kunnj æ ha kalt mæ su-
persjæf, høhø, brummer han.

Vi spør om han vedkjenner seg likhe-
ten og evt. slektskapet med Bernhoft.

– Næhei, æ e my kjækkar, er svaret vi 
får.

Vi mistenker imidlertid at disse to er 
skilt ved fødselen.

– Altså, æ har mytj meir administrah-
sjonserfaring. Så han der Bernander-fyren 
bryr æ mæ itj om, roper han mens han spi-
ser en orange seigemann.

Hardt og brutalt.

SE(ikke)HER.NO: Den folkekjære artis-
ten Jarle Bernhoft (34) kunne lett blitt tatt 
for å være storebroren til MediaStud-dik-
tator og Samfundet-gjenganger Nicolas 
Elvemo (28).

Med sitt freshe hår, hipsterstil, Ray-
ban-briller fra Syden, smittende smil og 
gummifjes er de begge populære entertai-
nere som elsker å opptre foran et publi-
kum.

Bernhoft var tidligere medlem av 
gruppa «Span» som er kjent for smakfull 

soul på rim. Han gjorde stor suksess med 
blant annet «Mil etter mil», «Optimist» 
og «Min største kjærlighet». Nei vent, det 
var Jan Teigen.

Elvemo har som kjent hele MediaStud 
og dermed også alle de kritiske student-
mediene i sin hule hånd.

– Ka sjer no, æ vil bare hjelp dåkk, sier 
en tydelig bedugget Elvemo med viftende 
armer til Spitpostens utsendte en sen hy-
belnatt.

Vi ser imidertid at han blinker intenst 
med det ene øyet.

– Æ lyg it chø. Chmø. Æ vil at alle ska 
være vænna. Helst skulle både Reven og 
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Gi meg hårløse 
armhuler og 

glattbarbert mys.

ANNONSER

RUN WITH ME

Hei og velkommen til min joggeblogg. Hær vil æ førtelle litt om jog-
ginga mi.

I dag har æ jogga. 
Æ løp frszja et par illsinte teaterfreaks. En real spurt bortover Kaffegan-
gen. Æ blei rszjedda av at alle hadd klædd sæ ut som digrszje sumo-
brszjyterszja og hadd faens mye overvekt. Det e strszjaffa førr å ha 
kostymeprszjøvan i Storsalen - de må løp hælvettes langt førr å få tak i 
mæ. Æ fikk rszjista dæm av mæ da æ smatt inn på Rszjæssji, dæm satt 
sæ jo fast i dørszjåpninga! Det var innisatans vittig, æ trszjur æ lo like 
mye da som av hu der Rszjakel på TV2. Hu e så underhollannes. Run 
with me, Rszjakel. Run!

Nu ska æ lag cupcakes, vi blogges!

ERLING KJELSTRUP
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Snart er det hele over
Fotograf: Fredrik Dolve

rEtUraDrESSE
Under Dusken
Singsakerbakken 2e
7030 trondheim

lese avisen, tenne seg en røyk på verandaen, hogge ved 
eller drikke kaffe hos det lokale bakeriet. Han kan ingen 
av disse tingene lenger, han er for svak. Mens hun ser bort 
på mannen hun har delt livet sitt med, tenker hun på hvor 
heldig hun har vært. Og på hvordan livet kunne vise seg å 
bli så godt, og nå så uendelig vondt. For hun vet, at om kort 
tid, vil mannen i den svarte lenestolen, med de innsukne 
kinnene og de senete hendene, kun være et bilde. Et bilde 
på fordums lykke.

De heter Guri og Kristian, og giftet seg 3.mars 1951. 
Det er 60 år siden. Han hadde fått lungekreft, og levde 
på lånt tid. 19. februar 2011 døde han i senga deres, ved 
siden av henne.

Barnebarnet

Hun ser bort på ham og vet det snart er over. Han sitter 
tilbakelent i stolen og døser. Brillene har glidd litt ned på 
nesen, hendene hviler på magen, og han puster tungt. Hun 
ser på ham med tårer i øynene. Hun vet at det aldri blir 
noe mer hyttetur. Hun vet de har gått opp en fjelltopp for 
siste gang sammen. Hun vet at om ikke lenge må hun kjøre 
bilen alene, den bilen han for noen år siden så ivrig kjøpte 
til dem. Sammen. Hun vet at det aldri mer blir flere husdyr. 
Hun vet at han ikke lenger husker bursdager. Hun vet at 
hun fra nå av blir alene. alene om livet, alene om alt. Det 
livet de har bygd sammen, er han nå på vei til å forlate, og 
hun står hjelpesløs igjen.

Håret hans er grått nå. Han er sliten. De flittige hendene 

har sluttet å jobbe, og de nysgjerrige øynene har sluttet å 
spørre. Han er ikke lenger interessert i dette livet, og hun 
vet, hun vet at han ikke har valgt det selv. Hun vet at han 
ikke alltid har fortalt de samme historiene om og om igjen. 
Men hun vet også at han ikke vet hva Iphone eller inter-
nett er. Hun vet at han kanskje ikke lenger husker hva han 
gjorde i tysklandsbrigaden året før hun traff ham, i 1947. 
Hun vet han har glemt at barnebarnet bor i København, 
eller at det er hun som nå ordner med regningene. Hun vet 
at mye er glemt, og livet sakte ebber ut av den mannen hun 
har elsket hele sitt liv. Han var en arbeidssom mann, en 
mann som ikke så vidt kom opp trappen eller falt i gangen. 

Hun vet han aller helst vil fiske i elven, kjøre til hytta, 
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