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Det er tungt artilleri som bråker i Nord-Af-
rika. Maktsyke despoter er drevet på flukt og andre 
despoter venter samme skjebne. Folkehav krever sine 
rettigheter og poster det på Facebook. Blodbad i 3D 
på Youtube skjemmer Muammar al-Gaddafis på-
stand om ikke-eksisterende demonstrasjoner i Libya. 
De store massene ønsker å bytte ut tortur, korrupte 
statsledere og fattigdom med selvstyre og bedre res-
sursfordeling. Tapstallene er firesifrede. Om du hø-
rer godt etter kan du høre det helt hit. Ka-ching.

Lar vi oss rive med av arabisk frihetskamp og 
«twittrer» det til naboen? Kontroll over oljen og der-
tilhørende oljepriser skaper engasjement både nord 
og sør for Middelhavet. Aksjonen med tittelen «La 
være å fylle drivstoff fredag 18/3-2011» har nesten 
90.000 medlemmer på Facebook. Studentene på 
Tahrir-plassen i Kairo ville styrte en statsleder. Ak-
sjonen på Facebook vil styrte oljeprisene. Så søtt.

Fordeling av goder driver hundretusener av 
studenter og sympatisører sør for Middelhavet ut i 
protest. Arabiske studenter er villige til å dø for en 
bedre fordeling. Nord for Middelhavet er det ikke 
fordeling, men tilkarring av goder som skaper glød 
og høye medlemstall i Facebook-grupper. Du deltar i 
«la være å fordele». 

Vi innkasserer over 200 millioner kroner ekstra 
hver dag som en direkte følge av frihetskampene i 
de arabiske landene. Vi kommer godt ut av det. Uro-
lighetene presset umiddelbart oljeprisen opp femten 
prosent. Da er det kult å være nordmann med solide 
røtter på norsk sokkel.

Midtøsten som arena for hardtslående militære 
aksjoner overrasker ikke oss avislesere, men dette 
er noe nytt. Oppskriften på vellykkede revolusjoner 
deles ikke ut på Dragvoll. Gaddafi har styrt Libya 
siden Woodstock ble arrangert og Husni Mubarak 
har rådd over egypterne siden Jan Teigen var kul og 
Michael Jackson var svart. Hva var spesielt i 2011? 
«6.april-bevegelsen» viser til sine 85.000 Facebook-
venner og skylder dem trolig mye. Tidligere ble dik-
tatorer veltet av geriljaer. Mubarak ble visst veltet av 
en stor mengde «poke» og «dislike». Ikke så ulikt vår 
tro på gratis bensin, bare mange nok ytrer det på Fa-
cebook. 

Hvor stilles de utenkelige spørsmålene? 
Hvem stiller spørsmål ved at Norge tjener fett på 
krig? Arabiske studenter stilte spørsmål som truet 
det gjeldende regimet. Det trigget et groteskt mot-
svar. Vi er milevis unna å stille de viktige spørsmå-
lene og truer heller ingen. Vi burde gjøre det. Vi 
burde bruke pressefriheten som araberne dør for til 
å promotere fordeling og drite i oljeprisen. Vi burde 
la oljeprisen være et tall og legge igjen trangsynet 
hjemme. Det rører seg i Midtøsten og det er ikke Ben 
Redic Fy Fazan fra Flåklypa som skifter dekk. Det er 
revolusjon og forhåpentligvis endring i vente, både 
der og her.

Menneskegrøt i Libya. Ka-ching!

Ka-ching. Det er lyden av folkelig opprør i Midtøsten. 

Amanda L. Larimore
Nyhetsjournalist

NYHETSKOMMENTAR

Deltidsdystopi?
Det er snart åtte år siden 
Kunskapsdepartementet (KD) 
innførte Kunnskapsreformen ved 
studiestart høsten 2003. Et av 
delmålene var at den økte studi-
estøtten skulle gjøre det mulig 

å studere på heltid. Nå, åtte år senere, 
jobber vi fortsatt like mye. Kun seks 
prosent av studentene er per i dag heltids-
studenter på landsbasis. Det er pinlige tall. 
NTNU kommer riktignok best ut på lands-
basis, men alle symptomer peker mot en 
ting: Heltidsstudenten er utrydningstruet.

Hva gikk galt underveis? De første årene 
etter reformen så man en jevn nedgang i 
antall studenter i arbeid. Så tok realitetene 
studentene igjen, eller rettere sagt real-
verdien av studielån og støtte. Og mens 
realverdien av stipend og lån fortsetter å 
synke, stiger behovet for annen inntekt. 
Nå skatter studentene like mye som de 
får i stipend. 

Snart går vi inn i tredje budsjettår 
uten infridde lovnader om elleve måne-
ders studiestøtte. Det er foreløpig få 
tegn på at det kommer nye midler til å 
støtte opp ambisiøse visjoner. Når selv 
ikke tiltak samtlige regjeringspartier 
enes om realiseres, kan man se langt 
etter en redningsaksjon for heltidsstu-
denten. Istedenfor må man ta inn over 
seg virkeligheten, og fjerne det enorme 
gapet mellom visjoner og realitet. 

Det er utopien om heltidsstudenten 
som må bort. Man kan ikke lenger bygge 
utdanningsreformene og studieløpene 
på illusjoner om at studenten kan vie all 
sin tid til lesesalen og forelesninger. Det 
er i første rekke ikke deltidsarbeid ved 
siden av studiene som skader studiekvali-
teten, men at studieløpene fortsatt ligger 
forankret i en kvalitetsreform uten rygg-
dekning. Samtidig tegnes det alt for enkelt 
et dystopisk bilde av følgene av arbeid 
og studier i kombinasjon. Et utdannings-
system som derimot tar høyde for arbeid 
ved siden av studiene, vil ikke bare være 
en forbedring for landets studenter, men 
også tjene samfunnet generelt. Foruten et 
samlet skattegrunnlag på over tre milli-
arder tilfører det sårt tiltrengt arbeidskraft. 

Regjeringen må til høsten velge mellom 
å putte midler bak løftene, eller avikle luft-
slottene, en mellomting er uholdbart. 

***
Studentersamfundet trenger fort-
satt noen som er villig til å føre videre 
debatten rundt Samfundets tunge ledel-
sesstruktur og organisering. For øyeblikket 
er det derimot større interesse for å 
diskutere romløsninger og øvingstider. 
Forhåpentligvis løftes blikket. 
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Kontortid: 9 - 16, Lucas-bygget

Under Dusken er et selvstendig organ for 
studenter, utgitt i Trondheim av AS Medi-
astud. Under Dusken blir delt ut gratis på 
læresteder i Trondheim med medlemsrett i 
Studentersamfundet. Under Dusken kommer 
ut åtte ganger i semesteret. Redaktøren velger 
selv sin redaksjon.

Under Dusken arbeider etter reglene i Vær 
Varsom-plakaten for god presseskikk. De som 
føler seg urettmessig rammet av omtale i 
avisen, oppfordres til å kontakte redaksjonen.
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– Dette har aldri skjedd før
Utvekslingsstudenten Aravinda Perera fra Sri Lanka ble 
nylig valgt inn som en av Studenttingets (STi) represent-
anter til Velferdstinget (Vt). Til disse 11 stillingene stilte 
17 kandidater. Av disse 17 kandidatene mottok Perera 
nest flest stemmer.
– Vi ønsker å få trekke utenlandske studenter inn i 
studentdemokratiet, men det er sjelden de velger å stille. 
At Perera våger å gjøre dette syns jeg er utrolig tøft gjort, 
sier leder Per Martin Sandtrøen i STi.

STi-lederen var svært overrasket over antallet stem-
mer Perera sanket.

– Dette tror jeg aldri har skjedd før i studentde-
mokratiet i Trondheim, og jeg ble meget forbløffet, sier 
Sandtrøen.

Hovedpersonen selv er svært fornøyd med å ha blitt 
valgt. 

– Jeg setter stor pris på systemet dere har i Norge, og 
da mener jeg alt fra Stortinget til Velferdstinget. Den 
disiplinen dere har er svært fascinerende, og er noe av 
grunnen til at jeg valgte å stille, forteller Perera.

LES MER PÅ UNDERDUSKEN.NO

 
hendt:

UD FOR

25 ÅR SIDEN
Student-
avisa 
Under 
Dusken er i 
økonomis-
ke proble-
mer, og må 
skjære kraf-
tig ned for 
å komme 

i balanse igjen, noe som du 
ser på dagens utgave av avisa. 
Grunnen til problemene er at 
Under Dusken ikke har fått 
godkjent sitt budsjett for 1986. 
Finansstyret i Studentersam-
fundet har avvist budsjettet 
inntil videre, og Studenttinget 
hadde ikke satt seg inn i de 
reelle tallene i budsjettet slik 
at de skar ned bevilgninga til 
Under Dusken med 21.000 
kroner i forhold til det avisa 
trenger for å fortsette avisa på 
dagens nivå.

75 ÅR SIDEN
Chaplins 
nye film 
«Moderne 
tider» er 
en besk 
satire over 
teknikkens 
utnyttelse 
til skade for 
mennes-

kene. Teknikkens forbannelse 
personifiseres i fabrikkens 
løpende bånd som mennesket 
står fastnaglet ved. En grotesk 
scene, hvor en av arbeiderne 
er kommet under et av maski-
nens hjul, brukes som illustra-
sjon på menneskets slaveri 
under teknikkens åk.

10 ÅR SIDEN
– Eksamen 
er over-
vurdert, 
mener Tore 
Undeland, 
profes-
sor ved 
Institutt for 
elkrafttek-
nikk. Han 

så seg lei på eksamensfokuse-
ringen og arrangerte derfor en 
noe spesiell prøve som skulle 
telle ti prosent av karakteren 
i faget «Kraftelektronikk og 
produktutvikling». Prøven 
gikk over to timer, og etterpå 
skulle studentene selv sette ka-
rakter på sin egen besvarelse.

«Med et sentrum på vippen i Stortinget kan torsken føle seg trygg i Lofoten. 
Jeg unner SV å suge litt på denne karamellen.»

Line Henriette Hjemdal (KrF) advarer Høyre og FrP mot å tro at miljøseieren vil bli omgjort i 2012.

Flere betalingsanmerkninger
Kredittinformasjonsselskapet Experian melder at 
nesten 19 000 personer under 25 år har pådratt seg 
betalingsanmerkninger per første januar 2011. Det er 
3000 flere enn i første halvdel av 2010. I aldersgruppen 
20 til 24 år skyldes det nå totalt 511 millioner kroner.

– Det har oppstått en utålmodighetskultur der vi 
skal ha det vi har lyst på med én gang. Det er få som 
virkelig går inn for å spare til det de ønsker seg. Mange 
unge kvinner blir nok fristet av en livsstil som ikke 
passer med økonomien, kanskje spesielt som student, 
sier forbrukerøkonom Christine Warloe i Nordea til 
StudVest.

Tallene fra Experian viser også at spesielt unge 
kvinner får betalingsanmerkninger fordi de unnlater å 
betale småregninger på noen få hundre kroner. Warloe 
tror dette kommer av at dagens unge lever i en tid der 
det overfladiske er mye viktigere enn tidligere.

Studenttinget dropper avgift
Til tross for Arbeidsutvalgets innstilling om at det bør 
innføres en søkeravgift for internasjonale studenter, valgte 
Studenttinget (STi) ved NTNU 3. mars ikke å gå inn for 
dette.

– Bare fra i fjor til i år økte søknadsmengen med 40 
prosent. Det betyr arbeid med å behandle søknader for å 
finne ut hvorvidt folk har godkjente bachelorgrader eller 
ikke. Dette er tid som heller burde vært brukt på å hjelpe 
studenter ved NTNU som vil på utveksling, sier leder Per 
Martin Sandtrøen i STi.

I stedet for å kreve penger av studentene for å søke, vil 
STi at det skal opprettes et nasjonalt opptakskontor.

– Dette vil lette arbeidsprosessen mye, siden de fleste 
som søker ved NTNU gjerne søker ved flere av landets 
universiteter i samme slengen, forteller han.

2,7%
Andel TØH-studenter som oppgir å ha 

brukt legemidler for å fremme sin akademiske 
prestasjon. Det er den høyeste prosentandelen 
blant alle fakultetene i Trondheim.

Vinterkonferanse med punch
10. mars arrangerte studentene ved Trondheim Økono-
miske Høgskole (TØH) Vinterkonferanse for 27. gang. 
Temaet var «Globalisering – Norge i verden. Hvor går 
veien etter finanskrisen?»

– I år har vi blant annet en sittende minister på fore-
dragslista; fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen 
kommer. I tillegg til flere spennende foredragsholdere har 
vi også fått med oss Alex Rosén som konferansier, sier 
leder Karen Veslemøy Hveem for Vinterkonferansen 2011 
til Høgskoleavisa.

Rosén fortalte røverhistorier fra sine utflukter med 
«Berserk» og NRK til høylytt respons fra salen.

– Foran hvert oppdrag setter jeg meg inn i hva temaet 
i foredragene er og vinkler mine historier slik at de er 
relevante, sier Rosén til underdusken.no.

Dette har 

(Foto: Monica Michelsen )

Jobber ved siden av studiene
Kun seks prosent av Norges studenter klarer seg helt 
uten yrkesinntekter. Det kommer fram i en artikkel i 
Statistisk sentralbyrås magasin Samfunnsspeilet.

«Stipend og lån fra Lånekassen utgjør en stadig 
mindre andel av norske studenters økonomi. Mange 
har betydelige yrkesinntekter ved siden av studiene. En 
konsekvens av dette er at studentene i dag betaler like 
mye i skatt som de mottar i stipend» skriver forfatterne 
av artikkelen.

Ifølge SSB er det studentene ved BI som jobber mest 
ved siden av studiene, mens studentene ved NTNU 
jobber minst.

«For en gangs skyld er jeg veldig fornøyd med at 
NTNU er havnet på en sisteplass. Jeg ønsker – ikke 
minst for studentenes egen del – flest mulig heltidsstu-
denter» skriver rektor Torbjørn Digernes ved NTNU på 
bloggen sin.

A ANNONSERE I UNDER DUSKEN?  DUSKEN.NO/ANNONSER
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- Ikke vårt ansvar, sier NTNU

KOMMENTAR

Marthe 
Rosenvinge Ervik
Nyhetsredaktør

På Personalavdelingen ved NTNUs 
nettsider finner man en omfat-
tende guide, beskrevet i seks ledd, på 
hvordan rekrutteringsprossesen for 
kommende NTNU-ansatte skal foregå. 
I Personalreglementet heter det i para-
graf 10 at «De søkerne som (...) synes å 
være de best kvalifiserte skal innkalles 
til intervju, og det skal innhentes refe-
ranser. Ingen kan tilsettes uten at intervju 
er foretatt (...).»

Instituttleder Bolland hevder at 
stipendiatens faglige bakgrunn i dette 
tilfellet er undersøkt, men at de ikke har 
tid til å gjøre grundigere bakgrunns-
sjekker på hver eneste ansatt. Med andre 
ord at de ikke har tid til å «google» dem. 
Bolland hevder også at de kun i enkelte 
tilfeller kaller kandidaten inn på intervju 
fordi det – som instituttlederen karak-
teriserer det – er «et spørsmål om 
økonomi». Dersom dette stemmer er det 
i strid med NTNUs egne personalregler, 
og all god skikk og bruk hva ansettelser 
angår.

Det er urovekkende at ikke «A» ble 
kalt inn på intervju før han ble ansatt. Det 
er også påfallende underlig at instituttle-
deren som jobber med stipendiaten ikke 
ser ut til å vite noe som helst om den 
digitale svertekampanjen som foregår.

Hadde NTNU googlet navnet, ville de 
funnet ut at A er en over gjennomsnittet 
aktiv internettbruker, både på blogger og 
i forumer. Etter kun et par klikk hadde de 
også funnet word-dokumentet, skrevet 
av A selv, hvor han beskriver beskyld-
ningene mot ham som fabrikerte og 
plagsomme. Det hele er et omfattende 
nett av beskyldninger rettet mot A som 
person, samt nedverdigende manipulerte 
bilder av ham og hans venner.

Uansett om A er skyldig i det han 
anklages for eller ikke er dette noe NTNU 
som arbeidsgiver burde vite. Sett at 
denne personen er skyldig i de høyst 
alvorlige beskyldningene som rettes mot 
ham. Da har NTNU en ekstremist i sine 
rekker.

Er det motsatte tilfelle, har en uskyldig 
NTNU-ansatt blitt uthengt og mobbet, 
og fått navnet sitt svertet over store 
deler av internett. Han har blitt hetset 
av en av sine egne kollegaer. NTNU har 
ikke engang luktet lunten. Mobbing på 
arbeidsplassen en uting, og bør anmeldes 
til politiet. 

Å si at dette ikke ligger under NTNUs 
ansvarsområde er en ansvarsfraskrivelse 
av øverste klasse fra NTNUs side. 

Skyldig eller ei.
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Ekstremistanklager mot iraner ved NTNU
På Internett blir  
stipendiaten beskyldt  
for å være ekstremistisk 
islamist.– Grunnløse  
anklager fra regime- 
fiendtlige eksil-iranere, 
hevder han selv.

En epost som sirkulerer på Internett 
navngir en doktorgradsstipendiat ved 
Institutt for energi- og prosessteknikk 
(EPT) som islamistisk terrorsympatør. 
Publisert på Internett er også bilder av 
stipendiaten og hans venner med tek-
sten «Død eller levende – 20 dollar».

Stipendiaten «A», som sier sikker-
hetsmessige hensyn hindrer ham i stå 
frem med navn, hevder det er iranske 
regimemotstandere i eksil han er i kon-
flikt med. Det fordi han støtter den sit-
tende regjeringen i landet og publiserer 
sine politiske meninger på bloggen sin.

– De tror de kjemper mot regjerin-
gen ved å kjempe mot alle som støtter 
regjeringen, de ser ikke at de går mot 
sine egne idealer, sier han.

– Hyklersk ytringsfrihet
Han mener det er hyklersk hvordan 
mennesker som snakker så høyt om 
ytringsfrihet angriper ham for å si sine 
meninger. 

– Disse såkalte demokratiforkjem-
perne er de verste diktatorene noen-
sinne. De tolererer ikke at noen ikke 
er enige med dem, og de bruker alle 
tilgjengelige midler for å sverte sine 
motstandere, sier A.

Vedlagt i eposten som sirkuleres fin-
nes utklipp av kommentarer på persisk 
som stipendiaten skal ha skrevet, ifølge 
avsenderen. Blant kommentarene fin-
ner man blant annet trusler om drap 
og uttalelser som «Jeg sverger til Gud og 
martyrenes blod at jeg er klar til å sende til 
helvete deres ledere i utlandet.»

A hevder selv at flere av uttalelsene 
er fabrikerte. Han vedgår imidlertid 
å ha skrevet enkelte av dokumentene 
selv, men at disse var ment som humo-
ristiske innlegg på et sosialt nettverk.

Instituttet uvitende
Instituttleder Olav Bolland ved EPT 
kjenner ikke til stipendiatens situasjon.

– Kan disse beskyldningene få konse-
kvenser for denne personens ansettelse hos 
NTNU?

– Jeg har ikke grunnlag for å mene 
noe om denne saken, da jeg ikke har 

kjennskap til den. Dersom noen av 
våre ansatte begår ulovligheter er det 
noe vi videreformidler til politiet, og 
så får vi gjøre en vurdering av anset-
telsesforholdet til vedkomne, sier Bol-
land.

Hjemmesiden angrepet
For to uker siden ble hjemmesiden til 
A angrepet. Han påstår å ha sporet 
angriperens IP-adresse til en annen 
iransk stipendiat ved NTNU. 

– Jeg kjenner denne personen og 
kan bringe ham for retten om jeg be-
høver, sier A.

På bloggen sin har han navngitt 
personen han mener står bak dataan-
grepet. Likevel har han ikke ønsket å 

SVERTEKAMPANJE: Flere manipulerte bilder er publisert av iraneren og hans venner.

TEKST:  Anders Havdal Tangenes  
 atang@underdusken.no
FOTO:  Lars Erlend Leganger
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gå til verken politiet eller NTNU med 
hendelsen.

– Jeg ønsker ikke å gjøre dette mer 
seriøst enn det er. Jeg vil heller ikke 
skape problemer for personen som står 
bak. Han var min venn før, sier A.

Personen A anklager for å angrepet 
hjemmesiden hans vedgår å ha kjenn-
skap til hendelsen, men nekter å ha ut-
ført et angrep med vilje.

– Dette er en personlig sak mellom 
A og meg, og jeg ønsker ikke å kom-
mentere dette, sier personen, som av 
sikkerhetshensyn ønsker å forbli ano-
nym.

NTNU avventer
Seniorrådgiver Petter Wiig i Personal-

avdeling ved NTNU vil foreløpig ikke 
foreta seg noe med opplysningene om 
dataangrepet mot A.

– Vi kommer ikke til å følge opp 
dette før vi får en konkret henvendelse 
fra de involverte. Dessuten har NTNU 
begrenset kompetanse til å håndtere 
slike saker. Det kan høres ut som dette 
er en sak for politiet, sier Wiig.

Ifølge ham kan det få konsekvenser 
for den som står bak dataangrepet, der-
som denne er ansatt ved NTNU.

– Vi har virkemidler vi kan bruke 
dersom en av våre ansatte begår ulov-
ligheter eller misbruker sin stilling. 
Det kan være både en ordensstraff, el-
ler avskjedigelse dersom overtredelsen 
er alvorlig nok, sier Wiig. UD

«Jeg sverger til Gud 
og martyrenes blod at 
jeg er klar til å sende til 

helvete deres ledere 
i utlandet.»

Utdrag fra tekster A angivelig  
skal ha skrevet på internett.

Stipendiat ved NTNU blir på 
Internett anklaget for å være 
ekstremistisk islamist.

Flere grove utsagn og trusler 
tillegges stipendiaten i en 
anonym epost.

Stipendiaten hevder selv 
han er uskyldig og offer 
for Internett-trakassering 
på grunn av sine politiske 
meninger.

Han hevder også at en annen 
iraner ved NTNU har angrepet 
hjemmesiden hans.

Ingen av partene ønsker å stå 
frem med fullt navn. De frykter 
begge for egen sikkerhet.

NTNU sier de er uvitende til 
situasjonen. NTNU kommer 
ikke til å reagere før de invol-
verte partene tar initiativ. 

Dette er saken

N

NTNU overlater til Utlendings-
direktoratet å vurdere bakgrunnen 
til utenlandske søkere.

– NTNU vurderer kun de faglige kvalifikasjonene og 
den profesjonelle bakgrunnen til søkerne. Utlendings-
direktoratets (UDI) vurderinger får ikke NTNU inn-
syn i, sier instituttleder Olav Bolland.

Han avviser at NTNU og andre universiteter bur-
de få større innsyn i UDIs arbeid.

– Da måtte universitetene bygge ut kompetanse på 
et område UDI allerede har kompetanse på. Vi stoler 
på at de gjør en god jobb, sier Bolland.

Terje Lunde ved Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) 
i Trondheim bekrefter at de har et samarbeid med 
NTNU. 

– Vi bistår NTNU først og fremst med rådgivning 
og forebygging. PST skal hindre spredning av høy-
teknologi. Forskningsinstitusjoner som NTNU besit-
ter mye slik kunnskap, og vår jobb er å hindre at den 
havner hos land som ønsker å bruke den til militære 
formål. 

– Følger PST de iranske studentene ved NTNU tet-
tere enn studenter fra andre nasjoner? 

– Jeg vil ikke si noe om spesifikke studenter, men 
både Iran og Nord-Korea er land PST følger spesielt 
nøye, sier Lunde. UD



FREDSPRISVINNER: Obert Masarure fikk Studentenes Fredspris sammen med organisasjonen ZINAZU i 2003.

Delegat ble fengslet like 
etter hjemkomst fra  
Norge. – Vi kan ikke ta 
ansvar for arbeidet  
delegatene gjør, sier 
ISFiT-president.

problemer, da mange allerede er for-
fulgt i hjemlandene sine, sier han.

– Burde ikke ISFiT ta ansvar for disse 
deltagerne som må dra tilbake til land hvor 
de står i fare for å bli fengslet og torturert?

– Studentenes Fredspris deles ut 
til mennesker som gjør en stor inn-
sats for menneskerettigheter og fred. 
Prisen er ment til å gi annerkjennelse 
og støtte, samt å bygge et nettverk på 
høyere nivå. 

De som mottar denne prisen har 
som oftest jobbet med disse sakene 
over lengre tid. ISFiT kan ikke ta an-
svar for selve arbeidet de gjør, konsta-
terer Thorsen. UD

Leder Obert Masarure i ZINAZU 
deltok på ISFiT i februar. Etter retur 
til hjemlandet ble han sammen med 
ni andre fengslet og torturert.

– Vi er kjent med de vanskelige 
tilstandene i disse landene. På ISFiT 
blir man godt kjent, og man tilbrin-
ger mye tid sammen og man blir gode 
venner. Når man kort tid senere får 
vite at den nye vennen er satt i fengsel 
forstår man hvor alvorlig situasjonen 
faktisk er. Det føles så urettferdig, sier 
oppfølgingssjef Guro Grytli Seim i se-
kretæriatet for Studentenes Fredpris 
i ISFiT.

Nettverkskontakt Caroline Hoff 
er enig.

– Vi var redde og bekymret for at 
de kom til å få problemer i hjemlan-
det ved hjemkomst på grunn av man-
glende ytringsfrihet under Mugabes 
regime. De prøvde å berolige oss og 
sa: «Vi er jo vant med problemer med 
politiet». Det høres helt forferdelig ut 
for oss, men dette er helt vanlig for 
dem, forteller Hoff.

Sekretariatet har ansvar for opp-
følgingsansvar av tidligere fredspris-
vinnere. De opplever det som svært 
trist at delegater har møtt problemer 
i hjemlandene sine.

Problemet som gjentar seg
Utfordringer i etterkant av ISFiT-
festivalen er ikke et ukjent problem. 
Senest i 2009 ble Elkouria «Rabab» 
Amidane både fengslet og torturert 
da hun kom tilbake til hjemlandet sitt 
etter å ha mottatt fredsprisen. 

Seim og Hoff synes det er vanske-
lig å ta stilling til om fengslingene 
har noen direkte sammenheng med 
ISFiT-festivalen.

– Grunnen til at disse menneskene 
blir fengslet er jo at de jobber for sa-
ker som allerede er mislikt i hjemlan-
dene, forteller Seim.

Vanskelig dilemma
Forsker John Karlsrud ved Norsk 
utenrikspolitisk institutt trekker 
fram dilemmaet som oppstår ved ut-
deling av en slik pris. 

– Det er klart at festivalen som de-
ler ut prisen har et visst ansvar, men 

– Dette gjør det lettere for staten 
i hjemlandet å fengsle dem og bryte 
deres rettigheter. De har ikke det 
samme presset fra resten av verden, 
fastslår han. 

Vil ikke ta ansvar
President Jørgen W. Thorsen i ISFiT 
påpeker at det er de færreste som opp-
lever problemer når de er tilbake i 
hjemlandet. 

– De aller fleste har gode opple-
velser fra ISFiT som de tar med seg 
hjem. Av rundt 500 deltagere har man 
noen få unntak. Det er heller kanskje 
fredsprisvinnerne som kan oppleve 

til syvende og sist tror jeg at ansvaret 
hviler på personen som har vunnet 
prisen, sier forskeren.

Selv har Karlsrud erfaring i Rafto-
stiftelsen. Han poengterer hvor viktig 
det er at prisvinneren får hjelp til å 
reflektere over hva det innebærer å 
motta en slik pris, og farene det kan 
medføre. 

– Man må ikke tie stille. I hvert 
fall ikke i en slik situasjon hvor det 
er snakk om menneskerettigheter, 
sier han.

Karlsrud mener problemet ligger 
i det faktum at vinnerne gjerne er 
svært lite kjente i utgangspunktet.

TEKST:  Ida Nord Holmer  
 inholm@underdusken.no
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Jussutdanningen  
i Trondheim er ikke  
lenger truet av  
nedleggelse. – Jusshjelpa 
vil bestå, sier daglig leder.

Redningsavtale på plass

Jussutdanningen ved Folkeuniversi-
tetet i Midt-Norge (FU) var tidligere i 
år truet av nedleggelse. Dermed ville 
også den juridiske rådgivningen 
«Jusshjelpa» mistet studentene som 
driver den på frivillig basis. 

– Nå har vi folk som kan fortsette å 
jobbe hos oss, så Jusshjelpa vil bestå, 
sier daglig leder André Larsen i Jus-
shjelpa.

Jusshjelpa i Midt-Norge er et retts-
hjelpstiltak drevet av jusstudenter 
som tilbyr gratis juridisk rådgivning 
til innbyggerne i Midt-Norge. Det gir 

også jusstudentene i Trondheim en 
mulighet til å praktisere faget sitt un-
der utdannelsen.

Truet av nedleggelse
 FU har nå fått til en samarbeidsavtale 
med Høgskolen i Molde om å etablere 

TEKST:  Thomas Lien
 tlien@underdusken.no
FOTO:  Jens Westbye
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REDDET: Daglig leder André Larsen i Jusshjelpa gleder seg over samarbeidet.

– Det føles så urettferdig

(Foto: Siri Thorsen)

en bachelor i rettsvitenskap og en 
bachelor for en ny linje med arbeids-
tittel «Juss og samfunn.»

– FU har hatt et jusstilbud i 40 år, 
så det er klart vi skal fortsette å ha det 
fremover. Dette er en positiv avtale for 
alle involverte hvor samarbeidet vil 

foregå på et faglig plan, sier regionle-
der Ann-Kristin Emblem i FU.

Hun legger til at avtalen ikke er 
formelt signert ennå, men at begge 
partene er enige om å iverksette tiltak 
så snart som mulig.

– Vi håper den vil være på plass i 
løpet av våren, slik at den nye bachelo-
ren kan starte opp fra høsten av. Det 
betyr at de som nå går i første og an-
dre år vil få tilbud om å bli overført 
til den nye bachelorgraden, sier regi-
onlederen.

Gløshaugen lite besøkt
Larsen påpeker at Jusshjelpa er lite 
kjent blant studentene i Trondheim og 
han håper det vil endre seg fremover.

– Jeg håper Jusshjelpa blir mer 
kjent i Trondheims studentmiljø. Mitt 
mål er at alle studenter i Trondheim, 
skal vite at det er mulighet for å kon-
takte oss og høre om de gratistjenes-
tene vi tilbyr. Jeg tror desverre ikke 
at mange studenter vet om oss. Vi har 
saksmottak flere steder i Trondheim, 
men det er studentmottaket på Gløs-
haugen som er minst besøkt, sier Lar-
sen. UD



IKKJE GREITT: Studentane Ann-Louise Roald og Trine Selle meinar karakterstatistikkane bør vere anonyme.

Medstudentar kan finne 
eksamenskarakteren din 
på nett, om du tek eit fag 
med få deltakarar. Data-
tilsynet anbefalar NTNU 
å endre praksis.

Karakterar 
på villspor

På NTNU sine interne nettsider er det 
mogleg å søkje opp karakterfordelinga 
i alle emne fordelt over semester og 
kjønn. Statistikken skal vere anonym, 
men i særskilde emne med få deltaka-
rar, eller få deltakarar av eitt kjønn, 
kan det vere mogleg å spore karakte-
ren.

– Det skal ikkje vere mogleg å 
spore karakteren tilbake til ein enkelt 
student, seier senior informasjonsråd-
gjevar Trude Talberg-Furulund i Da-
tatilsynet. 

I dag set NTNU grensa for å vise 
karakterstatistikken for eit semester 
ved tre beståtte eksamenar i emnet. 
Det må òg vere minst tre av kvart 
kjønn som har bestått for at ein kan få 
opp kjønnsfordelt statistikk.

– Datatilsynet anbefalar NTNU å 
endre sine standardar og setje grensa 
ved minimum fem studentar av eitt 
kjønn, seier Talberg-Furulund.

Ho meiner at det er lite ynskjeleg 
om det er mogleg for medstudentar å 
identifisere kven som får kva karakter.

– Studentar som føler seg råka av 
dette problemet bør seie frå til univer-
sitetet slik at dei kan gjere dei naud-
synte endringane, seier ho.

Ho opplyser at NTNU ikkje bryt 
lova ved å leggje ut denne statistikken.

TEKST:  Karolina Gjelland Lid
 karoglid@underdusken.no
FOTO:  Johannes Selvaag
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Ukjent problem

– Det er vanskeleg å kommentere 
saka då eg ikkje har nok informasjon 
om ho.

Eg kjenner ikkje til at me har fått 
nokon henvendingar frå studentar 
som føler seg råka av karaktersta-

– Karakterar er ikkje tausheitspålagte opplysningar, seier juridisk rådgjevar Anne 
Marie Snekvik i Studieavdelinga ved NTNU.

Hvorfor valgte du akkurat det 
studiet?

Det var nok tilfeldigheter som 
gjorde at jeg valgte fysikk på det 
tidspunktet, men jeg har alltid 
likt å forstå hvordan ting rundt 
meg fungerer.

Hvordan var du som student?
Faglig er jeg er definitivt en 

skippertaksperson. Ellers var 
jeg sosial, men ingen voldsom 
partyløve. Fysikkstudentene 
burde jobbe med det sosiale og 
gjøre linjeforeningen mer aktiv. I 
ettertid husker jeg likevel årene 
i Trondheim som en sosial og 
bra tid.

Hva er ditt beste studieminne?
Mitt beste studieminne 

må være følelsen av å forlate 
rommet etter å ha levert siste 
eksamen til jul og sommer, eller 
bare det å jobbe hardt med noe 
og levere. 

Hva er ditt verst studieminne?
Det verste var de gangene jeg 

satt på eksamen og innså at jeg 
kunne forberedt meg bedre. Det 
er én ting å komme til eksamen 
og ha gjort sitt beste, men ikke få 
det til. Det er derimot en veldig 
dårlig følelse når du kjenner selv 
at du kunne og burde ha gjort 
det bedre.

Har du noen råd til dagens 
studenter?

Jobb hardt og nyt livet, om 
du mestrer den kombinasjonen 
er det utrolig bra. I tillegg 
burde man være nysgjerrige og 
kreative, og still spørsmål. Det 
er viktig, vi trenger folk som er 
nysgjerrige og spør. UD

Sitter i Lyngbø og Hærlands ekspert-
panel, har vært med i Dagbladet.
no-serien «Reale triks» og driver 
nettsiden VitenWahl.
Master i fysikk, NTNU.

Andreas Wahl

 MIN STUDIETID

tistikkane, seier Snekvik.På eit meir 
generelt grunnlag opplyser ho at 
universitetet vel å leggje ut anonyme 
karakterstatistikkar for faga av di 
det er viktig informasjon for offent-
legheita.

Omsyn til personvernet gjer at 
ein ikkje offentleggjer kjønnsfordelt 
karakterstatistikk om det er mindre 
enn tre personar som tek eksamen.

– Karakterar ved høgare utdan-
ningsinstitusjonar er ikkje tausheits-

Uheldig praksis
Student Sigurd Sørensen ved NTNU 
meiner det er uheldig at andre studen-
tar kan finne ut kva karakter ein fekk, 
utan at ein sjølv har godtatt det.

– Det er ikkje alle som synes det er 
greitt at andre veit kva karakterar du 
får, og då blir det feil når ein kan finne 
det ut på NTNU sine internettsider, 
seier han.

Ann-Louise Roald og Trine Selle, 
som òg er NTNU-studentar, synes det 
er bra at NTNU legg ut statistikk over 
karakterar i emna. 

– Det kan vere med på å sikre kva-
liteten på forelesarar og eksamenar, 
men det bør vere anonymt. Det er 
ikkje kven som får karakteren som er 
poenget, meiner dei.

Dei reagerer òg på at det er mogleg 
å sjå fordelinga av kjønn på dei ulike 
karakterane, då det i mange realfag er 
eit stort fleirtal av gutar.

– Det bør ikkje vere nødvendig å 
skilje mellom jenter og gutar i ein slik 
statistikk, det er nok å sjå fordelinga av 
karakterar i eit kull, seier Roald.

Roald og Selle har ikkje sjølve 
prøvd ut statistikkverktyet, men trur 
ikkje det er så mange som medvite sø-
kjer å finne spesifikke studentar sine 
karakterar. 

Heilt grunnleggjande
– Alt karaktergivande arbeid skal vere 
anonymisert, seier leiar Per Martin 
Sandtrøen for Studenttinget (STi) ved 
NTNU.

Han meiner dette bør vere heilt 
grunnleggjande når NTNU vel å leg-
gje ut ein slik statistikk.

– I verste fall kan ein få tilstandar 
der studentar vel vekk emne med få 
deltakarar i frykt for å bli eksponert 
ovanfor medstudentar, seier han.

Sandtrøen stiller seg bak oppfor-
dringa frå Datatilsynet, og meiner det 

ikkje bør vere eit problem for NTNU 
å endre sine rutinar. Han viser til Da-
tabasen for statistikk om høgre utdan-
ning (DBH), der ein mellom anna legg 
ut eksamensdata frå alle universitet og 
høgskular i Noreg heilt anonymt.

– Eg vil anbefale NTNU å kontakte 
departementet for tips om dei ikkje 
klarar å endre systemet og fjerne mo-
glegheita for sporing tilbake til enkelt-
studentar, seier han. 

Sjølv ser han på det som positivt for 
studentar at universitetet vel å leggje 
ut anonymiserte data som dette, då det 
kan vere med på å gje dei ein god pei-
kepinne på kvar ein ligg fagleg. 

– Poenget er at studentar skal 
kunne føle seg tryggje på at ingen kan 
«hacke» systemet og finne karakteren 
deira, og det er eg viss på at leiinga ved 
NTNU er einig med meg i, legg han 
til. UD

pålagte opplysningar, men NTNU 
strekkjer seg langt for å vise omsyn 
for personvernet, opplyser Snekvik.

NTNU vil sjå nærare på saka, og 
ynskjar å sjekke ut eventuelle svak-
heiter ved systemet. UD



fORSKNINgSfUNNSosialstudenter sliter mest

Helse- og sosialstudentene 
ved HiST oppgir svært 
dårlig livskvalitet, lav  
studiemestring og  
alvorlige psykiske  
symptomplager. Dette 
er de dårligste resultatene 
i Trondheim.

TEKST: MartheVoll ILLuSTRASJoN: Nina Eide Martinsen

muntlige fremlegg, og studiene innebæ-
rer i dag nettopp dette. 

– SiT Råd arrangerer «Ta ordet»-
kurs, vi må jobbe for å gjøre disse kur-
sene mer synlige. Kanskje vi også kan 
se på eget tilbud, og  siden vi har mange 
muntlige presentasjoner burde vi arran-
gere egne kurs i starten av semestrene, 
sier hun.

Nedskjæringer
AHS har de siste årene hatt store ned-
skjæringer som kan ha gått ut over 
studiemiljøet. For et år siden ble det 
startet en underskriftkampanje blant 
AHS-studentene for å stoppe kuttene 
og kreve mer ressurser til oppfølging, 
veiledning og tilbakemeldinger. Kam-
panjen fikk til slutt 730 underskrifter.

– Brevet ble levert til dekanen, som 
lovte å ta det videre til ledelsen. I dag 
merker vi at økonomien har stabilisert 
seg, og at ressursene er mer tilgjenge-
lige, forteller DyrsethHun påpeker at 
samarbeidet mellom studentene og le-
delsen har blitt bedret det siste året, og 
at de i dag har god dialog.

Økonomi ikke grunnen
Dekan Hans-Jørgen Leksen ved AHS 
har merket seg de negative resultatene, 
men synes det er vanskelig å vite hva de 
skyldes. 

Studentrepresentant Helene Forness 
Dyrseth ved Studentutvalget for HiSTs 
Avdeling for helse og sosialfag (AHS) 
kjenner ikke til problemene.

– Det er vanskelig å si hva som er år-
saken til de negative utslagene og hvor-
for AHS skiller seg spesielt ut, det blir 
bare spekulasjoner, sier Dyrseth.

Dyrseth opplever at mange studen-
ter ved AHS må jobbe ved siden av 
studiet, og tror dette kombinert med et 
stort pensum kan være en grunn til at 
mange opplever lav studiemestring. 

Undersøkelsen viser at en fjerdedel 
av AHS-studentene har mye redsel for 

Fedme
Tall fra Helseundersøkelsen i 
Nord-Trøndelag (HUNT) viser 
at nesten halvparten av over-
vektige tenåringer ikke ser 
på seg selv som overvektige, 
melder Gemini. 12 prosent 
av dem som tilhører fedme-
gruppen vurderer seg selv 
som normalvektige. 

Medisinere gir uttrykk 
for at normen for hva som 
oppleves som normal vekt 
har forskjøvet seg kraftig de 
siste årene, og de frykter at 
dette kan gi grunnlag for store 
helseplager i framtiden.

Beslutningscellen
En enkel nervecelle kan 
forutsi om du kjøper noe eller 
sparer pengene. Det viser en 
studie gjennomført på Yale 
University. Ved å overvåke 
aktiviteten til en enkelt hjer-
necelle kan forskerne forutsi 
utfallet av personers beslut-
ninger. Dette kommer frem 
av en studie publisert i tids-
skriftet Neuron.

Forskerteamet identifi-
serte områder av hjernen 
som er involvert i valget 
mellom å motta en umid-
delbar belønning eller vente til 
belønningen blir enda større. 
Denne avgjørelsen innebærer 
et komplekst nettverk som 
kobler flere deler av hjernen 
sammen før den mottar en 
tilbakemelding

Stemme-utroskap
Menn med dyp stemme og 
kvinner med høyt stemmeleie 
oppfattes som mer utro enn 
andre, melder forskning.no. 

Forskerne bak studien tror 
grunnen til oppfatningen kan 
være sammenhengen mellom 
stemmeleie, hormoner og 
utroskap. 

– Menn med høye testos-
teronnivåer har dypere 
stemmer, og kvinner med 
høye østrogennivåer har 
høyere stemmeleie. Høye 
nivåer av disse hormonene 
er knyttet til utroskap, og 
våre funn tyder på at folk er 
noenlunde klar over denne 
sammenhengen, og kanskje 
bruker de også dette i jakten 
på en kjærlighetspartner, sier 
forskerne.

UNDER  
LUPEN

Forskere ved NTNU jobber med planer om å utvikle en veksthustype for 
plantevekst på Mars. Dette vil gjøre det mulig å dyrke mat på planeten.

Levedyktige planter 
i verdensrommet

I 2007 sendte et team av forskere fra 
Plantebiosenteret og Institutt for fy-
sikk ved NTNU plantefrø med en 
romferge til den Internasjonale rom-
stasjonen. Frøene vokste til planter 
som begynte med ny frøproduksjon, 
og var en viktig oppdagelse for å for-
stå betydningen av tyngdekraften.

– Vi oppdaget at plantene tilpas-
set seg vektløsheten i verdensrommet. 
Dette gjør at vi har tro på at også men-
nesker vil tilpasse seg og fungere der, 
sier professor Tor-Henning Iversen i 
cellebiologi ved NTNU.

Avhengig av å dyrke mat
Iversen forklarer at planter er tilpas-
ningsdyktige organismer som gjen-
nom evolusjon har klart seg på jorden. 

– Her på jorden har vi trær som 
kan bli 40 meter høye. Dette er fordi 
planter utvikler en cellevegg som svar 
på tyngdekraften, som i praksis funge-
rer slik skjelettet gjør for mennesker. 

som plantene får tilgang til sollyset.
– Du kan si at vi har et omvendt 

drivhuseffektproblem på Mars. Driv-
huseffekten og CO2 er farlig på jor-
den, men vi trenger det på Mars, for-
klarer han. 

Forsinkelser
Som en konsekvens av at USA nå 
setter sine romferger, på bakken må 
forskerne finne en ny løsning når det 
gjelder transport av plantene. Tidli-
gere ble plantene tatt med tilbake til 
jorden, men plassbegrensning på den 
russiske fergen som nå blir brukt som 
transportmiddel gjør at dette ikke len-
ger er mulig.

– Vi har kontakt med European 
Space Agency om å utvikle nytt utstyr 
for å skille ut plantenes DNA slik at 
arvestoffet kan transporteres tilbake 
til oss i reagensrør. Utstyret skal være 
klart i løpet av en periode på to år, sier 
Iversen. UD

Den gjør at plantene kan vokse i høy-
de til tross for tyngdekraften, sier han.

Plantebiosenteret jobber nå med 
å kartlegge hvilke gener som er med 
på utviklingen av celleveggen. Iversen 
mener planter er så tilpasningsdyktige 
at det er realistisk å kunne dyrke plan-
ter og mat på Mars. 

– Det vil ta et halvt år å nå Mars 
og like lang tid hjem igjen. Derfor er 
man nødt til å kunne dyrke egen mat 
på Mars for å kunne gjennomføre en 
vellykket ekspedisjon dit, sier han.

Skjelett mot tyngdekraften
– Vi jobber nå med å utvikle et vekst-
hus som kan beskytte planter på Mars, 
sier han. 

Planeten byr nemlig på en stor ut-
fordring; den utsettes for en radioak-
tiv kosmisk stråling som er dødelig for 
både mennesker og planter. Forskerne 
må derfor bygge et veksthus som be-
skytter mot denne strålingen samtidig 

TEKST:  Linn Blumenthal
 mrervik@underdusken.no
FOTO: Christina undrum Andersen
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23 prosent av AHS-studentene 
oppgir lav studiemestring.

25 prosent svarte «Ja, mye» på 
spørsmål om frykt for muntlig 
aktivitet.

11 prosent oppgir å ha svært 
dårlig livskvalitet, og AHS skårer 
derfor dårligst i Trondheim. 
Nest dårligst er Humanistisk 
Fakultet, hvor 6 prosent oppgir 
å ha dårlig livskvalitet.

Hele 19 prosent oppgir å ha 
mange eller alvorlige psykiske 
symtomplager.

SHoT-undersøkelsen

FAKTA OM:N

– Ingen interne undersøkelser har 
vist slike resultater, så vi må få hjelp av 
de som har utført undersøkelsen til å 
tolke tallene. Dette er jo ikke forhold vi 
merker i hverdagen, sier han.

Leksen innrømmer at AHS er ram-
met av dårlig økonomi, men tror dette 
gjelder HiST generelt. Han tror likevel 
ikke økonomi er årsaken til de dårlige 
tallene.

– Dårlig økonomi ved studiestedet 
kan gå utover studentene, men det er 
ikke grunn til å tro at situasjonen er så 
ille at det påvirker livskvaliteten og den 
psykiske helsen til studentene, sier han.

Han håper at AHS vil komme bedre 
ut ved neste års budsjett, og tror at stu-
dentenes engasjement og underskrifts-
kampanje vil bli tatt i betraktning. 

– HiST har gjort alt i sin makt for 
å forbedre den økonomiske situasjonen. 
Vi må sørgelig nok konstantere at HiST 
ikke har nok midler, sier dekanen.

Sterke inntrykk
Leder Rolf Erling Angelsen for Stu-
dentparlamentet tror de negative utsla-
gene kan skyldes erfaringer studentene 
får når de er i praksis.

– Det kan være mange sterke inn-
trykk under praksistiden i disse fagene, 
for eksempel møter studenter ved bar-
nevernslinjen ofte mennesker i vanske-

lige situasjoner. Det er viktig at studen-
tene hjelper hverandre med å fordøye 
disse inntrykkene, sier han.

Angelsen mener støttetilbudene 
burde gjøres mer synlige, og oppfordrer 
alle studenter til å ta kontakt. 

– Det vi må gjøre nå er å gjøre oss 
tilgjengelige og få frem at folk må ta 
kontakt med tilitsvalgte, det er viktig 
at studenter som føler misnøye tar det 
videre. Vi kan ikke forbedre ting vi ikke 
vet at studentene er misfornøyde med, 
sier han. UD

NEGATIVE uTSLAG: Studentrepresentant Helene Forness tror et stort pensum og arbeidspress kan være medvirkende årsaker.



Studenter blir torturert 
og midlertidig fengslet 
uten grunn. De fleste 
blir sluppet fri; andre 
risikerer henrettelse. 
Politiet slår hardt ned på 
all motstand mot Robert 
Mugabes regime.

ger. Nå er disse siktet for høyforræ-
deri, noe som kan gi dem dødsstraff.

Undertrykkede studenter 
I Zimbabwe er Mugabe selv øverste le-
der av universitetene.

– Mugabe påvirker alt som skjer. 
Det gjør at det er vanskelig for studen-
ter å uttrykke perspektiver som er i op-
posisjon til regimet, siden det ofte re-
sulterer i suspensjoner og utvisninger. 
Hvis studenter arrangerer fredelige 
demonstrasjoner blir de møtt av tungt 
væpnet politi. Det gjør at studenter i 
realiteten ikke har ytringsfrihet, sier 
Courage Ngwari. 

Han har selv flyttet til Nederland 
etter å ha blitt fengslet gjentatte gan-
ger som et resultat av sitt engasjement 
i ZINASU. 

Ngwari mener fengslingene skjer 
for å forhindre et opprør i Zimbabwe. 

– Studentene ble fengslet for å kom-
me en eventuell revolusjon i forkjøpet. 
De fengslede ble valgt ut siden student-
organisasjoner og fagforeninger tradi-
sjonelt har vært en kilde til sivil ulydig-
het og andre problemer for Mugabe, 
sier Ngwari.

Han mener arrestasjonene er en 
advarsel mot andre motstandere, sam-
tidig som de setter mange av opposi-
sjonslederne ut av spill.

– Arresterer man så mange av le-
derne, skaper Mugabe et vakuum i or-
ganisasjonene som gjør at de ikke kan 
foreta seg noe, sier Ngwari.

Pengeløse universiteter
Hyperinflasjon og usikker økonomisk 
fremtid har gjort at mange universi-
tetsansatte har reist ut av landet. In-
stitusjonene har vært stengt i lengre 
perioder de siste årene på grunn av 
mangel på ansatte og penger.

– Universitetene hadde god frem-
gang på 80- og 90-tallet, men nå er 
de dessverre sterkt svekket grunnet 
trange økonomiske kår. Blant annet 
måtte University of Zimbabwe stenge 
internater fordi de ganske enkelt ikke 
hadde råd til å forsyne studentene med 
vann, sier Tjønneland.

Ifølge Tjønneland finnes det også 
en konflikt mellom universitetsledel-
sen og studentene.

– Etter frigjøringen fra britene støt-
tet studentene Mugabe. Det har foran-
dret seg. I de siste årene har studentene 
vært knyttet til motstandsbevegelsen 
og fagforeninger. Dette er til tross for 
at ledelsen på universitetene står nær 
regimet, sier Tjønneland. 

Han får støtte av Ngwari, som leg-
ger til at studentene også har økono-
miske problemer. Høye skolepenger 
gjør det vanskelig å gå på skole, spesielt 
for de som er i opposisjon til Mugabe.

Den 19. februar ble 45 studenter og 
fagforeningsmedlemmer arrestert 
for å planlegge opprør mot president 
Robert Mugabes diktatoriske regime 
i Zimbabwe. Den påståtte planleggin-
gen besto i å delta på møtet «Revolt in 
Egypt and Tunisia: What lessons can 
be learnt by Zimbabwe and Africa?» 
arrangert av International Socialist 
Organisation.

Et terrorregime
Obert Masarure er president i Zim-
babwe National Student Union (ZI-
NASU), en av deltakerorganisasjo-
nene på seminaret. Flere av hans 
medarbeidere i organisasjonen var 
blant de arresterte. Han forteller om 
utstrakt tortur av de fengslede før de 
ble sluppet fri. 

– Man kan se arrene på kroppene 
til de løslatte. Det stammer fra tor-
turen de gjennomgikk. Selv ikke de 
HIV-positive fikk medisiner eller le-
gehjelp. De ble også tvunget til hardt 
straffearbeid mens de satt inne, sier 
Masarure.

Han mener arrestasjonene er et 
redskap for å spre frykt.

– Arrestasjonene var hovedsakelig 
for å skremme de som er misfornøyde 
med regimet. Det statueres nå et ek-
sempel for å vise befolkningen at sta-
ten vil knuse alle former for opprør, 
mener Masarure.

Afrikaforsker Elling Tjønneland 
ved Christian Michelsens Institutt i 
Bergen mener Mugabe forfølger sine 
motstandere.

– Sikkerhetsapparatet, med Muga-
be i ryggen, driver med trakassering 
av opposisjonen. Fengslinger av den-
ne typen skjer med jevne mellomrom 
i Zimbabwe. Vanligvis blir de sluppet 
fri til slutt, sier Tjønneland.

 39 av de 45 fengslede er løslatt 
etter å ha sittet i varetakt i 18 dager. 
De siste seks er arrangørene av møtet, 
som i tillegg sitter i lederposisjoner i 
studentorganisasjoner og fagforenin-

Student druknet
Utvekslingsstudenten Austin 
Taylor Bice (22) fra USA ble 
meldt savnet i Madrid 25. 
februar. Etter nesten to uker 
med intensive leteaksjoner 
organisert av både lokalpoliti 
og medstudenter, ble liket 
funnet i en elv like utenfor en 
av byens nattklubber. Dette 
melder den spanske avisen El 
Mundo. 

Ifølge medstudenter skal 
Bice ha falt i elven grunnet 
stort inntak av alkohol. Bice 
var på utveksling fra San Die-
go State University og studer-
te bedriftsøkonomi på Carlos 
III-universitetet i Madrid.

Avviser studielån
Parlamentet i Pakistan 
avviser forslag om lån til 
høyere utdanning, melder 
University World News. 
Verdensbanken tilbyr et lån 
på 300 millioner dollar for 
å bidra til gjennomføring 
av landets planlagte 
utdanningsreformer fra 2011 
til 2015. 

Reformene skal bidra til 
å øke deltakelsen, forbedre 
kvaliteten og betydningen 
av høyere utdanning, samt 
styrke effektiviteten og øko-
nomien til utdanningsinstitu-
sjonene.

Parlamentets avslag mot 
lånet er et kraftig slag for 
Kommisjonen for høyere ut-
danning, som regulerer og 
finansierer 72 offentlige uni-
versiteter. 

Uten akkreditering
Det norske 
utenriksdepartementet 
har siden 2005 brukt 50 
millioner kroner på en 
utdanningsinstitusjon i 
Kosovo som ikke er formelt 
godkjent, melder Universitas.

Den private høyskolen 
Mediehøgskolen Gimlekollen 
i Kristiansand startet i 2005 
et utdanningsprosjekt i Pris-
tina, med tilbud om en toårig 
mastergrad i journalistikk.

Nå viser det seg at studi-
ene ikke har akkreditering 
i Kosovo. Etter at dette ble 
kjent, ønsker flere studenter 
å saksøke skolen. Studentene 
betaler hvert år en studieav-
gift på 8000 kroner. 

VERDEN  
RUNDTStudenter fengslet i Zimbabwe

TEKST:  Erlend Årstøl 
 rstol@underdusken.no
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– Mange studenter i Zimbabwe har 
ikke råd til å betale de astronomiske 
gebyrene universitetene krever. I til-
legg gis statlige lån ut etter skjønn. Det 
gjør at de som oppfattes som motstan-
dere av Mugabe og hans regime ikke 
får studielån, sier Ngwari. 

Presset situasjon
Ifølge Tjønneland er ikke truslene om 
eventuell fengsling og tortur de eneste 
virkemidlene Mugabe sitter på. Han 
har også kontroll over store deler av 
media. På landsbygda er det stort sett 
bare Mugabes medier som når ut.

– Mediene i Zimbabwe er i stor 
grad styrt av regimet. Likevel har tap 
av politisk makt gjort at Mugabe må 
tillate mer pressefrihet. Uten fullsten-
dig kontroll over mediene ser Mugabe 
nervøst på revolusjonene i Tunisia og 
Egypt, sier Tjønneland.

Han mener regimets posisjon blir 
truet av impulser utenfra og innenfra.

– Mugabe er redd for at opprørene 
skal smitte over til Zimbabwe. Samti-
dig har han mistet litt av kontrollen i 
sitt eget land, sier Tjønneland.

Han tror at det fordi Mugabe er 
under press er vanskelig å si hva som 
kommer til å skje med de fengslede. UD

oPPRØR: - Man kan se arrene på kroppene til de løslatte, sier leder Obert Masarure i Zinazu (FoTo: Flickr/Sokwanele-Zimbabwe)

Innbyggertall i 2010: 12 644 000

Hovedstad: Harare

Frigjort fra Storbritannia i 1980.

Styrt av president Robert Mugabe og 
hans parti ZANU-PF siden frigjøringen. 

Selv om opposisjonspartiet egentlig 
vant valget i 2008, har Mugabe holdt 
på presidentvervet gjennom det oppo-
sisjonen mener er utstrakt valgfusk og 
voldsbruk.

Som et resultat av valget måtte 
Mugabe inngå en samlingsregjering 
med opposisjonspartiet.

I hovedsak er befolkningen enten 
kristne eller følgere av tradisjonelle 
religioner.

9 av 10 i den voksne befolkningen 
kan lese.

1 av 5 voksne har HIV. 

Kilde: Encyclopedia Britannica

ZIMBABWE
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– Fredag 11. mars annonserte regjeringen at 
det ikke blir en konsekvensutredning om olje-
boring i Lofoten, Vesterålen og Senja i denne 
stortingsperioden. Hvordan feirer dere? 

– Nå er det kake og sjampanje på 
kontoret. Dette er et historisk vedtak, 
og en viktig seier for miljøet og for dem 
som har stått på for å holde oljenærin-
gen unna sårbare områder.

– Denne gangen endte det med en utsettelse 
av utredning ut stortingsperioden. Det betyr 
at Lofoten, Vesterålen og Senja ikke er full-
stendig fredet og kan åpnes for oljeboring al-
lerede i 2013. Det var vel ikke akkurat det 
dere håpet på?

– Vi har hatt denne debatten flere 
ganger tidligere, senest i 2006. Da ble 
det nei til konsekvensutredning. Vi 
kommer nok til å få debatten igjen i 
2013 og mange ganger etter dette, men 
vi i miljøbevegelsen kommer til å stå 
på. Dette har gitt oss inspirasjon til å 
kjempe både i 2015, 2017 og 2019.

–Hvorfor er Naturvernforbundet så kritiske 
til en konsekvensutredning i Lofoten?

– Fordi vi allerede har nok kunn-
skap til å si at det ikke bør foregå olje- 
og gassvirksomhet i disse områdene. 
Siden 2005 har vi brukt en halv milli-
ard kroner på kunnskapsinnhentning. 
Jo mer kunnskap vi har fått, jo tryggere 
har nei-et til oljevirksomhet blitt.

– En konsekvensutredning må til før det 
kan fattes vedtak om å åpne et område for 
oljevirksomhet. Hvorfor er dere så kritiske 
når utredningen i seg selv ikke leder til ol-
jeboring?

– Historien viser at dette er en 
åpningsprosess. Å innvilge en konse-
kvensutredning er også å gi industrien 
mer tilgang på areal. Det er det første 
skrittet man er nødt til å ta for å få i 
gang oljevirksomhet. 

På norsk sokkel har vi hatt tre kon-
sekvensutredninger hittil. Vi har hatt 
en for Barenshavet, en for Norskehavet 
og en for Skagerak. Alle tre har gitt ol-
jeindustrien tilgang på mer areal. Ikke 
alle de konsekvensutredede områdene 
har blitt åpnet, men utredningene har 
hele tiden resultert i at det har blitt gitt 
tilgang til nye og sårbare områder som 
det ikke bør drives oljevirksomhet i.

Det er ikke ansvarlig å sette i gang 
en konsekvensutredning etter Petro-
leumsloven, fordi det er starten på en 
åpningsprosess.

– Administrerende direktør John G. Ber-
nander i Næringslivets Hovedorganisasjon 
(NHO) og administrerende direktør Stein 
Lier-Hansen i Norsk Industri skriver i Da-
gens Næringsliv onsdag 9. mars at «God 
forvaltning forutsetter at vi innhenter nød-
vendig kunnskap innenfor en formell og 
avklart prosess». Er en konsekvensutredning 
god forvaltning?

– Nei. Innlegget deres avslører 
litt av taktikken til oljetilhengerne. 
De fremstiller det som om det kun 
er snakk om en utredning, og skriver 
innledningsvis at de ønsker å få til en 
utredning for å få avklart ulike forhold, 
mens resten av innlegget er argumen-
ter for hvorfor det bør åpnes for olje-
virksomhet. Det er det som egentlig er 
diskusjonen her. 

Vi lever ikke av oljen alene
Miljøforkjemperne har vunnet slaget om Lofoten, men 
krigen er ikke over. En tredjedel av den norske befolk-
nignen har allerede mistet interessen for kampen.

www.underdusken.no
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Tekst:  Marthe Rosenvinge Ervik  
Illustrasjon: Håvard Karlsen

Oljetilhengerne driver et bevisst 
skuespill, en tåkelegging av debatten, 
hvor de sier at de bare er ute etter ny 
kunnskap mens de egentlig bare nekter 
å diskutere det som er sakens realitet: 
for eller mot oljeboring. De har ikke 
argumentene på sin side, og derfor gjør 
de det om til et spørsmål om kunnskap.

 Vi ønsker gjerne mer kunnskap 
om områdene, men det må ikke bindes 
opp i at man da skal åpne hele eller de-
ler av områdene siden.

– En ny meningsmåling Synovate har gjort 
for Dagbladet viser at befolkningens mot-
stand til oljeboring i nord vokser. Den sam-
me undersøkelsen viser at 31 prosent ikke 
har noen mening om saken. Professor Bernt 
Aardal ved Universitetet i Oslo har uttalt at 
dette ikke er et spørsmål som engasjerer i de 
store massene.

– Det bekymrer meg, vi har defini-
tivt en jobb å gjøre for å få flere enga-
sjert i spørsmålet.

 – Oppfatter Naturvernforbundet det som et 
slag i trynet når befolkningen ikke engasjerer 
seg i naturvern?

– Nei, det vil jeg ikke si. Blant den 
ene tredjedelen finner vi nok også en 
del som er opptatt av spørsmålet, men 
som ikke har klart å gjøre seg opp et 
standpunkt ennå. Dette er en sak som 
har engasjert ganske bredt i ganske 

lang tid. Det er klart vi kan engasjere 
enda flere, der har vi en utfordring.

– Hvorfor er oljeboring problematisk i et om-
råde som Lofoten?

– Dette er områder som er forferde-
lig viktige i fiskerisammenheng. Her 
finner vi fødestuen til den siste store 
torskestammen i verden.

Noe av grunnen til det er at sok-
kelen er veldig smal, og at boring vil 
foregå nært kysten. Det vil samtidig 
oppstå betydelige arealkonflikter; det 
er ikke plass til både olje- og fiskerivirk-
somhet. Et oljeutslipp på størrelse med 
en fjerdedel av det i Mexicogulfen kan 
marinere kysten fra Bø i Vesterålen til 
Nordkapp.

Mørketid, hardt vær og en bølge-
høyde som ofte går over både en og 
to meter gjør det vanskelig å ha en 
tilfredsstillende oljevernberedskap i 
området. Når bølgehøyden passerer 
halvannen meter slutter dagens olje-
vernutstyr å virke.

– Du har tidligere uttalt at debatten egentlig 
handler om hva Norge skal leve av i framti-
den. Hva mener du med det?

– Petroleumsressursene kommer 
uansett til å ta slutt en gang. Norge er 
nødt til å leve av noe etter det. Skal vi 
leve av olje og gass så lenge vi kan, og 
så få en brå overgang til en annen øko-
nomi? Eller skal vi begynne å legge om 
nå, og få en gradvis omlegging? 

Klimatrusselen tilsier at vi bør 
bremse oljebruken allerede nå. Dersom 
vi skal klare å stabilisere den globale 
temperaturøkningen til maksimum to 
grader innen de neste hundre årene – 
som er et internasjonalt mål – må tre 
fjerdedeler av de fossile energikildene 
vi allerede har funnet i verden i dag, 
bli liggende i bakken. Da bør vi ikke 
gå i gang med å åpne i de mest sårbare 
områdene i Norge. UD

Et oljeutslipp på 
størrelse med en 
fjerdedel av det i 

Mexicogulfen kan 
marinere kysten fra 

Bø i Vesterålen til 
Nordkapp.
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Undervisning er viktigst

Discussion is an exchange of knowledge; 
argument is an exchange of ignorance. 

 Robert Quillen 
(1887 - 1948)

Svar til Eivind Haugland og 
Samfundets Interne Teaters (SIT) 
leserinnlegg i Under Dusken #4. 

Mitt første portrettintervju med 
Helene Melseth Flaaen fra Under Dusken 
var en lengre, hyggelig samtale inne på 
Lyche. En av utfordringene vi diskuterte 
var romfordelingen og hvordan mange 
linjeforeninger blir møtt med lukkede 
dører på Samfundet. Dette ble poengtert 
i utgaven av Under Dusken 15. februar.

Jeg er selvfølgelig enig i at det er 
uheldig at SIT her blir fremstilt som 
syndebukk. De ble kun brukt som ett 
av flere eksempler under samtalen. Jeg 
var innom flere for å illustrere hvordan 
ting er og hvem vi kan lære av. Tekniske 

inkluderes i opprykkskriteriene til 
vitenskapelig ansatte. 

I dag er det slik at mange forskere 
blir frikjøpt på heltid gjennom store 
forskningsprosjekter. Når de beste 
forskerne slipper unna undervisningen 
på grunn av frikjøp, går studentene 
glipp av viktig innblikk og deltagelse 
i forskningsverdenen. 

Det gagner verken akademia eller 
forskerrekrutteringen. Det må stilles 
krav til dyktige forskere som arbeider 
med prestisjetung forskning at de også 
skal dele sin viten og sitt engasjement 
med studentene. De beste forskerne 
skal ikke slippe unna studentene. 

Det er uheldig at hensynet til under-
visningen altfor ofte kommer i siste 
rekke når forskernes ressurser skal 
prioriteres. En hovedprioritet må alltid 
være å sikre at titusener av studenter 
hvert år blir best mulig rustet til å 
bidra i arbeidslivet. Tekna-studentene 
mener det må bli mer lønnsomt å 
være god lærer i akademia. God 
undervisning kan måles på graden 
av fullføring, karakterer og tilbake-
meldinger fra studentene. Ved å gi 
gode undervisere bedre betalt, vil 
forelesningssalene bli mer attraktive 
for de beste forskerne. Et annet tiltak 
kan være at undervisningskvalitet 

Norske universiteter ønsker å hevde seg 
internasjonalt både innen forskning 
og undervisning. Dessverre opplever 
studentene at undervisningen nedpri-
oriteres på bekostning av forskningen. 
Gjennom forskning og publiseringer 
får forskerne status i nasjonale og inter-
nasjonale nettverk, og slik bygger de 
sine karrierer. Undervisningsplikten 
blir derimot i for stor grad oppfattet 
som nettopp en plikt. 

Sigurd Vildeåsen
Leder av Tekna-studentene

Forelesing

Erling Kjelstrup
Påtroppende samfundetleder

samFundet

Aktualiteten «Rødstrømper nå 
til dags» som tar opp dagens 
feminister skapte debatt i 
forbindelse med kvinnedagen 
8. mars.

Disse såkalte feministene på 
ytterste venstreside tør ikke 
ta tak i de virkelige problem-
stillingene mange kvinner står 
overfor i dag, som tvangsekte-
skap og kjønnslemlesting. De 
er mer opptatt av å konstruere 
et kunstig samfunn hvor vi alle 
bokstavelig talt skal være like. [...] 
Forøvrig vil jeg gratulere alle like-
stilte kvinner med dagen den 8. 
mars. Dere har de samme rettig-
hetene og mulighetene som oss 
gutta (og har hatt det i mange, 
mange år allerede). Benytt dere 
av dem!
Timmy T

Disse såkalte forståsegpåerne 
på feminisme, som Timmyen 
ovenfor her, klarer ikke sette 
seg inn i en annen virkelighet 
enn den de selv lever i. Og fordi 
de fleste og mest sutrete kriti-
kerne av feminisme er menn 
(surprise!), blir et av deres 
problemer at de kun vurderer 
samfunnet fra et mannlig 
perspektiv. [...]
 Det stemmer overhodet ikke at 
kvinner har like rettigheter og 
muligheter som menn. Kvinner 
og menn blir vurdert ut ifra helt 
ulike kriterier. Et hverdagslig 
eksempel er kvinner som er selv-
hevdende og krevende, f.eks 
innen politikk, media og leder-
verv. Disse kvinnene oppfattes 
av menn som vanskelige og 
kranglete, mens selvhevdende 
og krevende menn oppfattes 
av menn som sterke og målbe-
visste. Dette påvirker helt ulikt 
kvinner og menns muligheter; 
det er greit og ønskelig at menn 
utfolder seg, mens kvinner 
må legge bånd på seg for å bli 
akseptert. Noe som kan skape 
sterke hindring for kvinner. Ett 
av maaaange eksempler på 
forskjellsbehandling. Like mulig-
heter? Not so much.
Nora

[...] Kvinner i Norge har full like-
stilling på papiret. Norske menn 
har ingen spesielle rettig-
heter som kvinner ikke har. Å 
påstå noe annet er løgn. Om 
kvinner i dagens Norge opplever 
kjønnsdiskriminering, så er det 
i fra enkeltindivider og ikke 
samfunnet som helhet. 
Timmy T

På underdusken.no

gjenger, arrangerende gjenger og UKA 
(som har andre etasje i Trafoen til evig 
tid, selv om de bare er én person når 
mars på ny nærmer seg) ble brukt som 
eksempler på overbooking. Samtidig 
dro jeg fram hvordan vi kan lære av 
den effektive romfordelingen UKA og 
ISFiT presterer. Selv om Samfundet ikke 
er en festival som disse to, skal ikke det 
hindre oss i å lære av dem.

For å skape litt større forståelse: 
Samfundet er åpent omtrent 15 uker 
per semester. Dersom SIT bruker fem 
fulle uker til hver av de to forestillingene 
et vanlig semester inneholder, hvilket er 
en uke lengre enn hva Haugland nevnte 
i sin kommentar, er det fortsatt fem uker 
igjen til andre arrangementer på Knaus. 
Hvorfor er det da ingen studenter fra 
utsiden av Samfundet som har vært på 
Knaus, med unntak av på konserter, 
de siste semestrene? Selvfølgelig er det 
flere faktorer som spiller inn, og som 

jeg har lært gjennom minae få uker som 
påtroppende leder, har SIT liten skyld i 
hvordan Knaus brukes.

Mitt hovedpoeng er her at romut-
fordringene på Samfundet er noe som 
påvirker flere enn bare de interne gjen-
gene på Huset. Ingen vet hva som er den 
beste løsningen, men jeg vet at det er 
dyktige mennesker som jobber med å 
løse problemet.

Det var overhodet ikke min intensjon 
å fremstille SIT som syndebukk, og jeg 
beklager at det var slik det kom frem i 
artikkelen. Jeg har lært mye i løpet av 
min korte tid som påtroppende leder, og 
jeg ser frem til alt jeg skal lære. Det beste 
kommer frem ved hjelp av godt samar-
beid og evnen til å se både hverandres 
kvaliteter og utfordringer. Som studenter 
i Trondheim må vi jobbe sammen, både 
med hverandre og med resten av byen, 
for å bevare vår posisjon som Norges 
beste studentby.

Tilsvar til SIT
( Arkivfoto: Øyvind Aak)

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.

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

Unnskyld
høre velmenende politikere benytte 
seg av den samme argumentasjonen 
som har blitt brukt til fordel for 
DLD, til i fremtiden å tale til fordel 
for utvidelser av direktivet i retning 
av nettsøk og innholdsregistrering. 
Slike forslag foreligger allerede fra et 
flertall i EU-parlamentet. Ved innfø-
ringen av DLD vil det også i praksis 
være umulig å definere en ny prin-
sipiell grense. DLD var siste skanse 
mot overvåkningssamfunnet, og jeg 
kan ikke annet enn beklage at Høyre 
ikke stod opp da det gjaldt som mest. 
Prat om tillit til enkeltmennesket og 
frihet vil fra nå av bare være tomme, 
retoriske floskler ribbet for innhold og 
troverdighet.

å bedrive forebyggende bevissikring, 
med det formål å kunne oppklare 
forbrytelser som ennå ikke er begått, 
av personer det ikke finnes noe 
grunnlag å kaste mistanke på, eller 
anse som potensielt kriminelle. Mitt 
eget parti vil nå endre grunnleggende 
på forholdet mellom oss som individer 
og samfunn, gjennom at frie, lovlydige 
borgeres bevegelser skal registreres 
og lagres i tilfelle vi skulle komme til 
å gjøre noe galt. Denne tanken kan 
aldri bli noe annet enn totalitær, og 
den strider således med alt jeg trodde 
Høyre var. Men der tok jeg altså feil.

Nå som DLD blir innført er det også 
grunn til bekymring for utvidelser i 
fremtiden. Vi vil mest sannsynlig 

Så har det skjedd: Høyre har sagt ja 
til Datalagringsdirektivet (DLD), og 
skal nå i politisk hestehandel med 
Arbeiderpartiet, hvor grunnleggende 
rettsstatsprinsipper blir gjenstand for 
kjøp og salg i bytte med et direktiv 
DDR verdig. At Høyre nå skal komme 
et stadig mer autoritært Arbeiderparti 
til unnsetning i en sak som bryter 
fundamentalt med hele vår ideologiske 
grunnmur, er for meg en ren tragedie. 

DLD legger i praksis opp til at 
staten nå skal pålegge teleselskapene 

Steffen Furberg Jensen
1. Viseforman Høyres Sturentforening i Trondheim

PolitiKK Elleve av våre stortingsrepresen-
tanter er motstandere av DLD, hvilket 
betyr at det er et reelt flertall mot 
direktivet på Stortinget. Dette vil dog 
ikke ha noen betydning da partiet etter 
all sannsynlighet vil stemme i blokk. 
Et klarere uttrykk for manglende 
respekt for grunnleggende demokra-
tiske prinsipper og kjøreregler er det 
sjeldent man ser i landets folkevalgte 
forsamling. 

Så derfor vil jeg, ærlig og oppriktig, 
be byens studenter om en ektefølt og 
innstendig unnskyldning for det som 
nå har skjedd. Jeg trodde Høyres loja-
litet først og fremst var hos det norske 
folk, ikke hos Brussel. Jeg tok visst feil 
der også.
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Nye landsmenn, kalde nordmenn
Veien inn til det norske samfunnet byr på mange utfordringer 
for Trondheims fremmedkulturelle studenter.

Det var en gang et scenemenneske...
Pelbo-vokalist Ine Hoem pleide å bryte publikums intimgrenser 
fra scenen.

Høy på VM
Hvert fjerde år går nasjonen inn i en kollektiv rus.

Foto: Eivind Sponga
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Hån mot norske prinsipper

Erling Hess Johansen
Utvekslingstudent fra NTNU 
til Birzeit University

sPrÅKstrid som tar avstand fra okkupasjonspoli-
tikken blir frarøvet sin akademiske 
frihet. Den anerkjente israelske histori-
keren Ilan Pappé, som holdt forelesning 
ved NTNU høsten 2009, har lenge vært 
positiv til en akademisk boikott av isra-
elske institusjoner. 

Han påpeker at israelsk akademia 
har valgt å rette seg etter statlig propa-
ganda, og legitimerer okkupasjonen 
framfor å rette et kritisk søkelys mot 
okkupasjonspolitikken. Pappé har 
selv blitt boikottet da han arbeidet ved 
Haifa-universitetet i Israel, hvor han 
mottok trusler og forsøkt jaget vekk 
fra jobben på grunn av sitt akademiske 
arbeid med å dokumentere den etniske 
rensingen av Palestina i 1948. 

Israelsk akademia er aktivt invol-
vert i å legitimere okkupasjonen ved å 
fabrikkere historiske fakta og forsyne 
den med våpenutvikling.

Håner norske  prinsipper 
Det sies at boikott ikke fungerer 
og at dialog er den eneste 
løsningen, men det blir ingen fred 
i Midtøsten før de grunnleggende 
maktstrukturene endres. 

Ved å utelukke boikott som virke-
middel aksepterer vi maktstrukturene 
innenfor okkupasjonens rammeverk. På 
denne måten lar vi israelsk akademia 
domineres av de som mener det er 
viktigere for universitetene å forsyne 
og legitimere okkupasjonen, enn å gjøre 
slutt på den. 

En akademisk boikott av Israel 
handler ikke om å redusere akade-
misk frihet. Tvert imot, så handler det 
om å sørge for at israelske akademiske 
institusjoner ikke blir redusert til 
instrumenter for statlig propaganda.

La oss ikke bruke akademisk 
frihet som en unnskyldning 
for å ikke gjøre noe, det er et 
hån mot prinsippet våre egne 
institusjoner er bygd på. Om 
akademisk frihet skal være det 
viktigste prinsipp for akademiske 
institusjoner, hvorfor ikke bistå 
palestinsk akademia i å kreve 
deres akademiske frihet?

Siden 2003 har nærmere 500 studen-
ter ved NTNUs samarbeidsuniversitet 
i Palestina, Birzeit University (BZU), 
blitt arrestert og fengslet av israelske 
militærstyrker. I 2007 ble lederen for 
studentrådet ved Birzeit arrestert, til-
talt av Israel for å tilhøre en «ulovlig 
organisasjon». Mange førsteårsstuden-
ter blir arrestert som en advarsel mot 
å delta i politisk arbeid. Studenter som 
nærmer seg avgangseksamen blir ar-
restert slik at de ikke får fullført gra-
den sin, og må gjenoppta store deler 
av studiene. De okkuperte områdene 
er underlagt israelsk militærlov, med 
den israelske hæren som lovgiver, på-
talemakt og dommer.

Økonomisk krise
Den økonomiske blokaden av 
Hamasregjeringen etter valget i 2006 
har drastisk redusert universitetenes 
økonomiske støtte fra de palestinske 
selvstyremyndighetene. Dette har 
ført til at ansatte i perioder har vært 
nødt til å halvere lønningene sine og at 
studenter rutinemessig må gå til streik 
fordi de ikke er i stand til å betale 
undervisningsavgiftene. Den knesatte 
økonomien til palestinske universitet 
begrenser muligheten til forskning og 
akademisk produksjon – alle univer-
sitetets ressurser går med til å drive 
undervisning.

Da Israel for noen år siden strammet 
inn visumpolitikken, mistet Birzeit halv-
parten av de ansatte med utenlandske 
pass. Det internasjonale utvekslingspro-
grammet for palestinske og arabiske 
studier har måttet forkorte semesteret 
til under tre måneder etter at 13 av 
studentene ved programmet ble nektet 
innreisevisum eller visumfornyelse av 
Israel i studieåret 2006/2007. I dag må 
utenlandske studenter og akademikere 
i beste fall klare seg med et tre måne-
ders turistvisum.

Daglig opplever studenter og 
akademikere å bli anholdt, avhørt og 
trakassert. Dette er bare noen få eksem-
pler på hvordan Israels okkupasjon 
knebler palestinernes akademiske frihet.

Støtter okkupasjonen
Israelsk akademia har valgt å støtte 
okkupasjonen, og akademikere i Israel 

SEND INN  
KRONIKKFORSLAG TIL
meninger@underdusken.no

(Illustrasjon: Håvard Karlsen)

Norske universiteter støtter israelske universitet på bekostning 
av palestinske, hvem er den akademiske friheten ment for?

Historien om da Samfundet-medlemmene startet 
plateselskap.
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søt jente på bussen kan jeg ikke snakke til henne. 
Vi må introduseres av venner, sier Luis litt oppgitt.

Luis’ oppfatning stemmer godt overens med 
andre internasjonale studenters. Skal vi stole på 
velferdsundersøkelsen til SiT fra 2009 synes 75% 
av studentene det er vanskelig å få norske venner. 
Den største utfordringen er det de oppfatter som 
«norsk reservert væremåte».

Leder Hilde Skeie for internasjonal seksjon ved 
NTNU pleier å fortelle nyankomne studenter at 
nordmenn er tilbakeholdne av natur. 

– Vi forklarer at hudfargen og språket deres 
ikke har noe å gjøre med at de ikke blir snakket 
til på bussen, sier Skeie.

«TEA TIME». Tegnspråk- og tolkestudent 
Rihan Halabi (25) er ikke internasjonal student. 
Hun er norsk statsborger, født og oppvokst i 
Oslo, med far fra Syria og mor fra Libanon. Selv 
om Rihan er norsk, deler hun og Luis mange 
av de samme oppfatningene og erfaringene om 
integrering.

 Vi møter Rihan utenfor hybelen hennes på 
Væretrøa. Det er en smilende jente som gleder 
seg til å teste ut «Tea Time»-konseptet med Under 
Dusken.

– Dere er de første som kommer på teselskap til 
meg, sier hun og plasserer journalist og fotograf i 
hver sin lenestol, før hun henger opp jakkene våre. 

Bordet er ferdig pådekket, og gjestmildheten 
er upåklagelig. 

«Tea Time» er en kampanje i regi av 
Antirasistisk senter, der norske muslimer oppfor-
dres til å invitere ikke-muslimer hjem på te. De 
har alle et ønske om å bidra til at en bredere og 
bedre forståelse og integrering av islam i det 
norske samfunnet.

– Responsen har vært overveldende, sier 
kommunikasjonsansvarlig Rune Berglund Steen 
i Antirasistisk senter.

I løpet av en knapp uke har senteret fått henven-
delser fra rundt tusen ikke-muslimer som ønsker å 
bli invitert på te, og et hundretalls muslimer som 
vil åpne hjemmene sine. 

STOlT MUSlIM. Teposene dupper i det nykokte 
vannet, og samtalen sporer inn på religion.

INTERNASjONAlE studenter trives 
godt i Trondheim. Det er hovedkon-
klusjonen i Studentsamskipnaden i 

Trondheim (SiT) sin helse- og trivselsundersø-
kelse, sier Velferdsdirektør Anders Stenvig i SiT .

Likevel påpeker Stenvig at utdanningsinstitu-
sjonene og SiT i Trondheim har store utfordringer 
i vente.

– Trondheim har flere internasjonale studenter 
enn Oslo, og er nå den byen i Norge med flest 
utvekslingsstudenter. Inkluderingsutfordringene 
våre blir stadig mer krevende, sier Stenvig. 

KUlTURKRÆSj. – Nordmenn er egentlig 
veldig greie, selv om de er vanskelige å bli kjent 
med, sier latinamerikaneren Luis Cabrera på 
godt engelsk.

Leiligheten til fjerdeårsstudenten ved 
masterprogrammet prosjekthåndtering (MSc 
Project Management) er ikke som en sedvanlig 
studentleilighet på Moholt. På det blankpolerte 
kjøkkenbordet er det ikke en brødsmule i sikte. 
Oppå kjøleskapet står brus, øl og vinflasker pent 
oppstilt. Luis, eller romkameraten fra Tyskland, 
har nok støv på hjernen.

 
VAlgTE NORgE. 27 år gamle Luis fra 

Ecuador tok med seg en bachelor i kofferten 
til Norge. Det var fascinasjonen for Europa, 
drømmen om en mastergrad, og anbefalinger fra 
venners venner som gjorde at Luis forlot hoved-
staden Quitos subtropiske høylandsklima til 
fordel for lang og kald, men vakker norsk vinter. 
Tidligere har Luis reist flere ganger til Europa, 
men aldri før i Skandinavia. 

– Det har vært vanskeligst å venne seg til været. 
Men nå går det fint, sier Luis. Han tar tak i kragen 
på den rutete bomullsskjorta for å poengtere at 
han ikke trenger å kle seg så varmt lenger. 

KAlDE NORDMENN. Luis kom inn på 
skoler i både Sverige, Tyskland og Norge, men 
valgte ingeniørstudiet ved NTNU. Synes han 
nordmenn har vært like kalde og vanskelige å 
venne seg til som det nordiske klimaet?

– Ja. Det vil si, jeg synes det er vanskelig å 
komme i kontakt med norske studenter. Ser jeg ei 

Det tar tid å bli kjent med nordmenn.
 

Luis Cabera, internasjnal  
masterstudent ved NTNU

STødig TypE: Norsken er ikke så 
stø, men skal vi tro Luis blir han 
stadig stødigere på skiene han 
har lånt seg fra SiT. 

–
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muslimer har blitt et problem, særlig de siste 
årene. 

– Det kan slå ut i praktiske konsekvenser for 
for eksempel en ung jente med hijab på arbeids-
markedet. Skepsisen fører til at noen ser deg som 
en fremmed uansett hvor velfungerende du er i 
det norske samfunnet, sier han. 

pARTYSTUDENTER. Hos Luis på Moholt 
bryter solen igjennom skydekket og utenfor 
leiligheten synliggjøres stadig større områder 
med brunt gress.

Den ivrige praten, det brede smilet og den 
høye latteren til Luis er alle tegn på at det er 
en utadvendt person som sitter på andre siden 
av kjøkkenbordet. Han forteller at han – som 
studenter flest – gjerne blir med en tur på byen 
hvis det ryktes om «a good party». Han nyter 
gjerne et par øl, men synes norsk drikkekultur 
er snodig. 

– Norske studenter drikker mye, og i begyn-
nelsen av oppholdet mitt hindret det store 
alkoholkonsumet meg noen ganger i å delta, 
sier Luis, en smule alvorlig.

SNODIg DRIKKEKUlTUR. Internasjonale 
studenter ser på norske studenters alkoholvaner 
med undring. Faktisk med en god del irritasjon, 
kommer det frem i SiT sin velferdsundersøkelse. 

Men også de som er født og oppvokst i Norge 
kan synes at drikkekulturen er merkelig. Av reli-
giøse og personlige grunner er Rihan avholds. Så 
hvordan opplever hun fadderukene og drikkekul-
turen blant Trondheimsstudentene?

– Jeg er ikke med på fester og var heller ikke 
særlig aktiv i fadderuken. 

Jeg har vært på Samfundet noen få ganger, 
men jeg har nok vokst litt fra det. Samtidig 
kjenner jeg også at jeg tar meg selv i å bli irri-
tert når folk blir så fulle at de ikke klarer å ta 
hensyn til andre. 

Rihan er enig i at studietiden er tiden for å 
være ute med venner og ha det gøy, men reagerer 
på mengden av alkohol mange konsumerer. 

– Jeg skjønner at mange vil ta seg et glass vin 
til maten eller et par øl med venner. Da kan jeg 
gjerne være med og drikke brus. Det er mer det 
at man drar på fylla hver helg jeg reagerer på. 
Jeg skjønner ikke at de orker, sier hun, 

– Islam og kristendommen har mye til felles, 
men det har ikke muslimer og kristne, sier Rihan. 

Mens mange kristne har det vi kan kalle 
barnetro og tar en tur i kirken i høytidene, prak-
tiseres islam på en helt annen måte, mener hun. 

– Muslimer er muslimer hele tiden. Det er ikke 
sånn at vi går i moskeen en og annen fredag, eller 
bare ved muslimske høytider. Muslimer er stolte 
av religionen sin, forteller hun. 

Rihan håper Tea Time kan være med på å gi 
et mer nyansert inntrykk av muslimer.

– Mange har feil inntrykk av muslimer. Noen 
blir jo påvirket av det de ser og hører i media. 
Kanskje er det slik med oss mennesker at det 
negative fester seg lettere i bakhodet enn det posi-
tive, undrer hun.

FORDOMMER. Som trondheimsstudent har 
ikke Rihan kjent fordommer mot muslimer på 
kroppen, men hun mener de finnes.

– Det avhenger av situasjonen man er i, men 
det er absolutt fordommer mot muslimer i Norge, 
sier hun.

Rune Berglund Steen sier at skepsisen overfor 

Vi forklarer at utseende og språk ikke er grunnen 
 til at det er vanskelig å komme i kontakt.

Hilde Skeie, leder for  
internasjonal seksjon ved NTNU

glAd i nORdMEnn: Luis Cabrera fra 
Ecuador synes det er trist at det skal 
være så vanskelig å slå av en prat med 
nordmenn.

nORSK MuSliM: – Mange 
reagerer, og blir nok litt  
avventende når de ser navnet 
mitt. Så oppdager de at jeg 
snakker flytende norsk – da 
blir jeg en av «dere», sier Rihan 
Halabi.

DÅRlIg HAlVÅRSINTEgRERINg. Luis tror 
at utvekslingsstudenter som reiser hjem etter et 
semester sitter igjen med et dårligere inntrykk enn 
langtidsstudentene som blir bedre kjent med den 
norske kulturen. Selv har han bodd på Moholt i 
snart åtte måneder og trives veldig godt, men han 
sier han definitivt skulle ønske han hadde mer 
kontakt med norske studenter.

– Det tar tid å bli kjent med nordmenn. I begyn-
nelsen var jeg mest med vennen min fra Colombia, 
så ble jeg bedre integrert med folk i klassen. Nå 
har jeg også noen norske venner, smiler Luis.

SiTs undersøkelse poengterer at de aller fleste 
internasjonale studenter får nye og nære venner 
i løpet av studieoppholdet sitt. Disse vennskaps-
båndene knyttes først og fremst med andre 
internasjonale studenter.

– Jeg tror det er lettere for de internasjonale 
studentene å bli kjent med norske studenter i skole-
sammenheng, sier internasjonal koordinator Mari 
Sandtrø ved HiST.

Sandtrø tror også at det er lettere for studen-
tene å integreres på HiST enn på NTNU, på grunn 
av klasserorganiseringen.

– På HiST har vi klasseromsfølelse, så her 
opplever vi at de internasjonale studentene blir 
godt kjent med de norske, sier Sandtrø.

HiST har dette semesteret 40 internasjonale 
studenter, i motsetning til NTNUs 2000.

 – Det nok er lettere for de internasjonale 
studentene på HiST å komme inn i det norske 
miljøet. NTNU har tross alt 2000 internasjonale 
studenter til enhver tid, sier Skeie. 

gHETTOFRYKT. – Det blir ofte til at de interna-
sjonale studentene vanker sammen. Vi må unngå 
at det blir en ghetto på Moholt, sier Sandtrø.

Skeie mener også at det er fare for en «ghetto-
fisering» på Moholt Studentby. 

Internasjonal seksjon prøver å få internasjonale 
studenter til å bo med norske, men økonomien 
til de inntreisende setter ofte en stopper for det. 

– De internasjonale studentene har veldig 
dårlig råd og Moholt er det rimeligste boligal-
ternativet, sier Skeie.

SpRÅKBARRIERE. På den pent oppredde 
sengen til Luis sitter hans colombianske kompis 

César og spiller Playstation. César snakker alle-
rede veldig godt norsk, mens Luis nøyer seg 
med noen få fraser. «Hvordan går det» og «takk, 
takk» brukes mye. 

– Da jeg kom hit var det ikke plass til meg 
på norskkurset.

 Skal man få plass må man melde seg på 
allerede før man kommer til landet. Til høst-
semesteret skal jeg derimot lære meg norsk, 
sier Luis.

Mange studenter ønsker seg bedre språkopp-
læring i norsk, selv om de går på internasjonale 
kurs, viser SiTs velferdsundersøkelse.

Rihan opplever i likhet med Luis det norske 
språket som sentralt. Hun har gjort seg egne 
erfaringer om hvor stor rolle norsk spiller.

 – Mange reagerer, og blir nok litt avven-
tende når de ser navnet mitt. Så oppdager de 
at jeg snakker flytende norsk og da blir jeg en 
av «dere» – da blir jeg norsk. 

Tekoppene er tomme. Tetiden er over. Vi 
takker pent for oss og setter kursen mot sentrum. 
Rihan kan glede seg til nye bekjentskap. Neste 
gjest kommer allerede om noen dager. UD

Skepsisen fører til at noen ser deg som en fremmed uansett 
hvor velfungerende du er i det norske samfunnet.

Rune Berglund Steen, kommunikasjonsleder i Antirasistisk senter
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Hun hilser, lemper av seg en tung ryggsekk, og 
slår seg ned i en lenestol. Pelbo-vokalist Ine 
Kristine Hoem har ankommet Brukbar, etter 

å ha unnagjort en bandøving – noen timer senere skal 
hun være til stede på en lydprøve på Dokkhuset. Enda 
litt senere er hun hovedattraksjonen på konserten 
Something Wonderful, en hyllestkonsert til jazzsan-
gerinnen Nancy Wilson, et prosjekt hun selv, som 
mangeårig Wilson-fan, har tatt initiativet til. 
– Det er egentlig for å få litt variasjon i den musi-
kalske hverdagen min. Det blir veldig mye Pelbo. 
Dette er et slags lite avbrekk. 

SCENEMENNESKE. For snart et år siden leverte 
Pelbo en heidundrende konsert under Øyafestivalen. 
Tuba- og trommedrønn fylte hver krok i lokalet på 
Blå i Oslo, og publikum var i ekstase. Siden første-
skiva Pelbo ble sluppet i mars i fjor har det tatt av for 
bandet. Den foreløpige suksessen ble nylig kronet med 
en nominasjon til Spellemannspris. Pelbo beveger seg 
mot større arenaer og større scener. 
– Hva om du ikke hadde vært musiker?
– Jeg tror nok at jeg uansett hadde gjort noe innenfor 
kunst. Jeg liker å kalle meg selv et scenemenneske. 
Hoem henviser til sin mors utsagn om at hun kunne 
ha gjort hva som helst, så lenge hun fikk stå på en 
scene.
– Jeg kunne vært skuespiller, jeg kunne vært danser – 
ikke at jeg hadde vært særlig flink til noen av delene, 
men motivasjonen min har vært å drive med noe 

kreativt. 
Drømmene om å bli dyrlege 
eller litteraturskribent er 
forkastet.
– Du har jo en god greie 
gående som det er. 
– Ja, foreløpig går det bra, så 
jeg tror jeg holder meg til det. 

EplET Og STAMMEN. 
Ines far er ingen ringere enn 
den prisbelønte forfatteren 

og lyrikeren Edvard Hoem. Hun leer ikke et øyen-
bryn når navnet hans nevnes – hun er tydeligvis vant 
til at han blir trukket fram i intervjusammenheng. Og 
det som for andre kan fremstå som et artig sammen-
treff, at både far og datter har skapt seg et navn på 
hvert sitt felt, er selvfølgelig mindre sensasjonelt for 
henne som har vokst opp med ham. Det er hoved-
sakelig intervjuspørsmål, som de hun utsettes for i 
øyeblikket, som har gjort henne mer bevisst på det. 

Hun sliter imidlertid med å ta stilling til hvorvidt hun 
har vokst opp i et såkalt kunsterhjem eller ikke. 
– Nei, det var egentlig ikke det. Eller, kanskje? 
Hun mimrer til barndommen. Da faren ville ut og 
se verden og samtidig få ro til å skrive, ble hun dratt 
med fra hjemmet på Grünerløkka til ettårige opphold i 
blant annet Firenze og USA. Hun har sett hele Europa 
gjennom et togvindu, men alt dette var hun for liten til 
å huske noe særlig av. Hun husker derimot påtvungne 
teaterforestillinger og en haug med jazzkonserter som 
hun den gang syntes var helt grusomme. Med kulturinte-
resserte foreldre har alt dette vært så naturlig for henne 
at hun aldri har fundert over det, men hun kommer til 
slutt til en konklusjon. 
– Jeg har vært omringet av musikk, litteratur og teater 
hele livet, så ja: Det var nok et kunstnerhjem, sier Hoem. 
Når vi trekker frem noen stereotype varianter av eksen-
triske kunstnere, påpeker hun imidlertid at de har vært 
en temmelig streit kunstnerfamilie. 

gAlSKApSMENTAlITET. Mange av hennes 
medstudenter er klar over at det gjerne venter en 
usikker fremtid som frilansmusiker i den andre enden 
av musikkstudiene. Likevel valgte hun å ta utdanningen 
ved jazzkonservatoriet. Det kan hun til en viss grad 
takke sin forfatterfar for. 
– Han har vært en inspirasjon til å tørre å kaste seg ut 
på frilanslivet. Dessuten har jeg arvet en stor arbeids-
lyst fra ham. Det kan nesten bli litt galskapsarbeid, noe 
som gjør at man fort sliter seg ut. 
Imidlertid anerkjenner Hoem at denne galskapsmen-
taliteten kan ha vært fruktbar. Pelbos stadig voksende 
suksess kan tross alt være et bevis på nettopp det. Når 
det gjelder motivasjonen bak arbeidet, trekker hun 
paralleller mellom seg og faren, som har levd ut forfat-
terdrømmen siden tjueårsalderen. 
– Han har stått på sitt, for ham var det ikke noe annet 
alternativ. Det er litt det samme for meg, det er ikke noe 
alternativ til å drive med musikk. Jeg kan ikke så mye 
annet. Jeg er interessert i mye annet, men ikke med den 
samme drivkraften. 
Drivkraft og Spellemann-nominasjon til tross: 
Musikerlivet er ikke altfor glamorøst ennå. 
– Jeg var raka blakk i hele januar, og i et par uker spiste 
jeg knekkebrød til alle måltider. Så kom strømregningen 
i tillegg. 

TUBABAlUBA. 
– Hva er greia med all tubaen, da? 
Kombinasjonen av tuba, og ellers bare vokal og trommer, 
er en ganske kuriøs sammensetning for en rockegruppe. 

Trekkes mot tubaen

TEKST: Atli Bjarnason  FOTO: Wanda Nathalie Nordstrøm

Til tross for Spellemann-nominasjon,  
må Pelbo-vokalist Ine Hoem likevel leve på knekkebrød.

Jeg var raka blakk i hele 
januar, spiste knekkebrød 

til alle måltider.
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at hun var i overkant konfronterende selv med 
konsertpublikummet. 
– Jeg kunne stå på scenen og se folk direkte inn 
i øynene, og noen opplevde at jeg brøt en intim-
grense. Så det har jeg vært veldig bevisst på: hvor 
mye skal man formidle? Jeg kjenner mange sangere 
som ikke vil ha rollen som bevisst formidler til 
publikum, men derimot foretrekker å skape et 
rom for seg selv. For meg fungerer det helt motsatt. 

STREITE STUDENTER. Om to måneder skal 
andreplata spilles inn, og til høsten står releasetur-
neen for tur. Det er fristende å se for seg at Pelbo gir 
seg hen til klassiske rockemyter på veien mot videre 
suksess, men Hoem stikker hull på de forestillin-
gene. Rasering av hotellrom har ikke forekommet 
ennå, og trolig ikke i fremtiden heller. 
– Vi i bandet har det til felles at vi er veldig streite. 
Vi tar kanskje to øl etter konsert, og dét er dét. 
Egentlig er vi en smule atypiske sånn sett, som 
et rockeband. Vi er jo konservatoriestudenter, det 
henger litt igjen. UD

en veldig fin samklang med vokal. Jeg tror min 
stemme passer godt til tubaklangen, det har i alle 
fall Peder sagt. Det er på en måte blitt et instru-
ment med en stereotype hengende over seg. Du ser 
liksom for deg en person som spiller ompa-tuba. 

INTIMgRENSESpRENgENDE. Selv om hun 
er omgitt av tubaer, håndterer hun dem ikke, bort-
sett fra når de er i den tunge tubakassen som hun 
hater å bære. Det er vokalist hun er, og vi gir henne 
i oppgave å beskrive hvordan hun fyller den rollen. 
– For det første opplever jeg at jeg er utadvendt. 
Jeg liker å formidle tekst. Det er viktig for meg 
at folk får en kontakt med meg på scenen. Jeg er 
tydelig på hva jeg vil, og setter nok ganske høye 
krav, både til meg selv og andre. Jeg tror det er 
det som driver meg framover, og kanskje også 
Pelbo framover. Pelbo er jo hjertebarnet mitt. 
Riktignok kan jeg kanskje være streng og ærlig i 
den grad at det kan oppleves litt overkonfronte-
rende noen ganger. 
På videregående fikk hun faktisk beskjed om 

Det er ikke noe  
alternativ til å drive med 

musikk. Jeg kan ikke  
så mye annet.

      RæggETi: UKE-revyen 79, 1979      E´dE´BER: UKE-revyen, 1983.      piRuM: BREdE SEil: Pirum, 1986.      pRinKipO: UKE-revyen 69,1969.      pEAcEMAKER: Per Husby Septett, 1976

      KRAFTROcK: Bl.a. Wannskrækk, Schlappe Waffla. 1980.      BOdEgA BAnd iV: Bodega Band, 1987.      iSEnKRAM: Isenkram, 1974.      BOdEgA BAnd iii: Bodega Band, 1977.

Den vakte selvsagt oppsikt og interesse da Pelbo 
først fanget musikkpublikummets oppmerksomhet. 
Kanskje til og med litt skepsis, før de beviste at det 
var tilstrekkelige midler for å skape et rikt lydbilde. 
Enda mer minimalistisk var Hoems foregående 
bandprosjekt Ine&Peder. Bandet besto kun av 
henne, samt tubaspiller og klassekamerat på jazz-
konservatoriet Peder Simonsen – riktignok ispedd 
noen elektronikaelementer. Hvorfor har Hoems 
musikkarriere vært så dominert av det, i popsam-
menheng, uvanlige instrumentet tuba? 
– Jeg tror det har med en hel del tilfeldigheter å 
gjøre. Jeg har jo spilt med Peder siden jeg gikk på 
videregående, og den tuba/vokal-duo-greia er et 
slags norsk jazz-fenomen. 
Etter at de slo seg sammen til Ine&Peder, møtte 
hun Pelbo-tubaist Kristoffer Lo og videreførte 
konseptet, før trommis Trond Bersu kom til og 
fullførte treenigheten. Så hadde Hoem plutselig 
to tubaband. 
– Tubaen er et veldig fascinerende instrument. 
Det har et register og en svingning i tone som gir 

Ine Kristine Hoem

FAKTA OM:r

Født 19. desember 1985 

Født og oppvokst på Grünerløkka i 
Oslo

Sammen med musiker Trygve Fiske

Utdannet ved Jazzkonservatoriet i 
Trondheim

Medlem i bandene Pelbo og 
Ine&Peder. Tilknyttet prosjektene 
Something Wonderful og Den blåaste 
natt

Spiller i Edgar 23. mars sammen med 
Oscar Grönberg Trio

Året er 1969. Led Zeppelin gir ut sin selvtitulerte debutplate. Elvis Presley 
treffer toppen av Billboardlistene for siste gang. Og mens verdens øyne er 
rettet mot nyheten om at George Harrison må fjerne mandlene, bestemmer  

studentene i Trondheim seg for å starte plateselskap.

TEKST: Markus Tobiassen  FOTO:  Eivind Sponga
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UKA-69 er under planlegging. UKE-revyen 
for året har fått navnet Prinkipo, men går 
foreløpig under dekknavnet Gaudamus. 

På scenen står blant andre Gustav Lorentzen, 
med Øystein Dolmen i forfatterkollegiet. Det er 
fortsatt ett år til de blir kjent som Knutsen og 
Ludvidgsen. Truls Gjestland er også på scenen, i 
sin fjerde UKE-revy. Seks år tidligere var han med 
da UKA-63 for første gang fikk lydfestet revysan-
gene og gitt dem ut på plate. Den gangen gjennom 
et eksternt selskap og som en del av humorserien 
Philips upopulære, produsert av den fortsatt unge 
og ukjente Rolv Wesenlund. 
Nå vil man gjøre ting selv. Det ligger i tiden. Ikke 
bare er slutten av 60-tallet eksplosivt for musikk 
generelt, men man står også midt i en bølge av 
revy-, teater- og humorforestillinger som blir tatt 
opp og gitt ut på plate. Forslaget om et eget plate-
selskap som skal produsere og gi ut UKE-revyens 
sangnummer faller i god jord og man får lovfestet 
at «Studentersamfundets plateselskap skal stå for 
produksjon og spredning av grammofonplater 
utgitt av Studentersamfundet i Trondhjem».

gjESTlAND AllIERER SEg MED Tore 
Planke, kjent under kallenavnet «Joker», fra 
Forsterkerkomiteen. De blir plateselskapets eneste 

medlemmer. Planke tar seg av det tekniske, mens 
Gjestland står for papirarbeidet. Etiketter, covere 
og plater må trykkes hver for seg, siden ingen i 
Trondheim kan utføre hele jobben. Den største 
utfordringen blir likevel å få lisens fra Nordisk 
Copyright Bureau, paraplyorginasjonen for blant 
andre dagens Tono, som skal ivareta artistenes 
og forfatternes rettigheter. 
For å få lisens må man stille en garanti på 5000 
kroner på en lukket konto. Store penger, når 
plateavgiften til sammenligning er på 9 kroner 
og en LP i gjennomsnitt koster 35 kroner. Men 
pengene blir skaffet til veie, og fjerde oktober 1969 
er Studentersamfundets Plateselskap lisensiert. 
Ranum musikkforretning og Tapir blir salgs-
lokaler. Ikke lenge etter står selskapets første 
utgivelse i hyllene: UKErevy Prinkipo. 

plATEN SOlgTE gODT nok til at selskapet 
kunne investere i en firebånds Revox opptaker. 
Det blir ny plate i 1971 og i 1973, og nå ser man 
også muligheten for å la andre artister tilknyttet 
Samfundet vise seg frem. Jazzorkesteret Bodega 
Band gir ut sin første av i alt tre plater, og Naboens 
Rockeband blir det første konvensjonelle fire-
manns rockeband som undertegner kontrakt 
med plateselskapet. 

hvor man parodierer Herbjørn Sørebø, en annen 
NRK-profil, som omtaler Heradstveits uttalelser. 
Platen blir plateselskapets tredje mest solgte utgi-
velse med 1935 solgte eksemplarer (offisielt). Bare 
UKE-revyen året før og året etter selger bedre. 
Sæmund Fiskvik går senere fra å være AKP 
(m-l)-er og sjef for marxist-leninist-bevegelsens 
plateselskap MAI, til å bli Spellemannsgeneral 
og direktør for opphavsretts-organisasjonen IFPI.

ÅRENE 1973-1975 markerer toppunktet 
for Samfundets Plateselskap. I takt med 
fallende oppslutning rundt både et politisert 
Studentersamfund og LP-spilleren, klarer man 
ikke å oppnå de samme salgstallene i årene som 

følger. Erstatninger for manglende gullplater blir 
imidlertid skaffet til veie. Samfundets Plateselskap 
deler ut sin egen platepris. Den tvetydige æren 
av å bli tildelt «Sponplaten» faller første gang 
på Strindens Promenadeorchester for 495 
solgte eksemplarer, med deres 1973-utgivelse. 

Grovt krenket av ny LP-plate
Verdens Gang 04.09.1974

R

blant annet for å ha skrevet boken på oppdrag fra 
sikkerhetstjenesten. Senere i storsalmøtet, under 
sitt eget foredrag, går han i strupen på bandets 
sangtekster og sier: «... det eneste jeg vil si meg 
enig med av det som har blitt sagt på scenen, er at 
man bør kjøpe boken min». Det Heradstveit ikke 
vet, er at alle storsalmøter blir tatt opp og lagret 
på mastertaper. Isenkram bruker opptakene av 
Heradstveit og legger dem inn i SIPO-balladen 
på sin selvtitulerte plateutgivelse samme år.

REAKSjONENE lOT IKKE VENTE på 
seg. Fjerde september 1974 lyder forsiden i 
Verdens Gang:
 «DETTE ER GROV LØGN. — Dette er grov 
løgn. Jeg føler meg injuriert og grovt krenket, 
sier Per Øyvind Heradstveit som ufrivillig 
er blitt «artist» på en venstrevridd LP om 
overvåkingstjenesten».
 Heradstveit går til Namsretten for å få stoppet 
plateutgivelsen, og vinner frem. Samfundets 
plateselskap må trekke tilbake utgivelsen, men 
da er lagrene allerede tomme. Ti år senere uttaler 
Sæmund Fiskvik i Isenkram til Klassekampen: 
– Det ga oss bare muligheten til å inndra opplaget 
og selge det svart. 
Man lager to nye versjoner, en sensurert og en 

I 1980 gir man ut samleplaten Kraftrock, med 
kommede rockestorheter som Schlappe Waffla og 
Wannskrækk, en symbolsk forløper til prosjekter 
som Trondheim Calling. Platen blir en av de siste 
produksjonene med eksterne artister. 

KASSETTEN TAR OVER på UKE-85 utgi-
velsen. Kassettens billige og frynsete rykte får 
mange til å rynke på nesen. Salget er på halv-
parten av hva det var ti år tidligere. Opprørte 
LP-lojalister protesterer og får gitt ut en LP av 
revyen i 1986. Det blir likevel siste gangen revyen 
gis ut på LP. Fra 1987 til 1991 blir det kun kassett-
utgivelser, før CD-en tar over i 1993. Da er det 
også kroken på døra for plateselskapet, etter i 
overkant av 40 utgivelser. Nye rettighetslover 
gjør det kontinuerlige bokføringsarbeidet opp 
mot NBC overflødig, og logoen til Samfundets 
Plateselskap ble det eneste som besto på de senere 
UKE-utgivelsene.
I dag har DVD-en for lengst tatt over 
UKE-utgivelsene, og Samfundets Plateselskap er 
lite mer enn et arkiv. I beste fall sitter det fortsatt 
en og annen raddis rundt omkring i Norge og 
hører på «Soga om Kark» og «SIPO-balladen». 
Og hvis ikke fikk Forsterkerkomiteen i alle fall 
en båndpptaker ut av eventyret. UD

Kontraktene er enkle nok: Bandet kjøper X antall 
plater for en pris som dekker plateselskapets 
utgifter til produksjon. Eventuelle overskudd deles 
mellom band og plateselskap. Det blir ingen brak-
suksess og påfølgende verdensturne med hylende 
fanskarer for Naboens Rockeband, men som med 
de fleste av produksjonene ender det med et beskje-
dent overskudd.

BAlUBA OVER HElE lANDET blir det 
derimot året etter. I 1974 er Samfundet oppslukt av 
fraksjonering og kamp mellom ulike venstreradi-
kale fronter og de konservative. Mens styremakten 
på Samfundet svinger frem og tilbake mellom 
konservativt og venstreradikalt, er brorparten 
av det kulturelle som foregår på Samfundet, og i 
landet for øvrig, godt forankret på venstresiden. 
På scenen i Storsalen står Isenkram, en progressiv 
folkesanggruppe med blant andre Sæmund Fiskvik 
og Rita Vestvik. De framfører SIPO-balladen. SIPO 
var betegnelsen på «Sicherheitspolizei» og et popu-
lært kallenavn på Politiets Sikkerhetstjeneste (POT) 
blant ventstreradikale. I salen sitter Per Øyvind 
Heradstveit, konservativ NRK-programleder for 
debattprogrammet På Sparket og forfatter av 
boken Hemmelige tjenester - Etterretning, spio-
nasje og overvåking. I sangteksten beskyldes han 

Faksimile: Verdens Gang 04.09.1974.

Arkivfoto: Fotogjengen.
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Du vet det er VM når det omsettes mer blå Swix enn hasj i Oslo.

Høy på VM

FEMMIlA AVSlUTTES i samme stil som 
på mesterskapets første dag, med det gjeveste 
metallet i norsk favør. Gledesrusen fra den siste 
øvelse begynner å legge seg etter en rask tur innom 
expressen.se. Man må jo få med seg hvilket dyrisk 
klengenavn Sveriges mest forhatte person har fått 
i dag. Den grusomme tomheten tar så et langsomt 
kveletak og etterlater en klump i halsen. Er VM 
virkelig over?

NASjONAlFARgENE er igjen lagt i esken 
på loftet, Holmenkollen er ikke lenger den mest 
populære stasjonen på t-banen i Oslo og Northug 
har inngått en midlertidig våpenhvile med Sverige. 
Enten man elsker eller hater det, så er VM i 
nordiske grener ved veis ende for denne gang. 
Nasjonen sitter igjen noen gåsehud-øyeblikk rikere 
og mange effektive arbeidstimer fattigere. Men 
ikke minst er en ny landeplage av et spørsmål 
født: «Hvor var du da Northug bare rakk en halv 
Dæhlie-piruett i Holmenkollen?»

Ventetiden er over. Far tar turen opp på loftet 
for å finne frem det gamle VM-antrekket 
fra tiden da verdens utvilsomt mest kjente 

stavbrekk fant sted i ‘82. VM-kåte nordmenn blåser 
støvet av vikinghjelmene og ikler seg bjeller på lik 
linje med en usedvanlig stor saueflokk på sommer-
beite. Det er kun nå, i det nærmeste Norge har 
vært unntakstilstand siden krigen, at sitater som: 
«Har litt vondt i halsen» og «Jeg får lyst til å gå 
naken inn i smørebua» pryder forsidene i de store 
avisene. Fjernkontrollen har ikke ligget så rolig 
på stuebordet siden «Grevinnen og Hovmesteren» 
ble sendt lille julaften. For sjelden er det mindre 
uenighet om hva som skal vises på tv i de norske 
hjem.

HANSKEN ER KASTET overfor våre naboer 
i øst. Brått står maktbalansen i hele verden og 
vipper mellom to små land i Norden. Utstyrt med 
masseødeleggelsesvåpen i form av sylskarpe utta-
lelser gjennom media og skismøring som selv ikke 

Wikileaks har oppskriften til, er Norge godt nok 
rustet til å motstå et hvert angrep fra Söta Bror. 
Så får vi bare krysse fingrene for at de ikke bruker 
sitt mektigste våpen og stenger hovedkilden til 
alkohol og bacon i områdene sørøst for Mjøsa, 
nemlig Svinesund. Skjer dette, er det ingen annen 
utvei enn å gi bort Skavlan i byttehandel.

SOM SNøFNUgg i en vinterstorm florerer 
det med live-oppdateringer fra de store mediene. 
Hele det yrkesaktive Norge står stille og nett-tv 
til moderkanalen tar opp kampen mot Facebook 
når det gjelder antall besøkende. Samtidig kontrer 
de mest iherdige fjesbrukerene med å være heste-
hodet foran VG-live når det gjelder oppdateringer 
fra dagens løp. Gjerdalens kamp for å holde ryggen 
til svensken feier alle andre nyheter av banen. 
Man kan virkelig føle engasjementet til skriben-
tene gjennom pc-skjemen, så da får det ikke hjelpe 
at «Kowalczyk» ikke er det letteste etternavnet å 
stave for en stakkars journalist i VM-rus.

TEKST: Christoffer Hagen  illustrasjon: Kristine Hovemoen Solli
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En upolert type

Kunsthall-prosjekt kritiseres
Faggruppen Kultimathule beskyldes for sløsing og inkompetanse

Student med makaber bokdebut
Novellesamling med døde Gløshaugen-professorer var veien inn i bokbransjen

Søker sannhet i fiksjon
Forfatter Unni Drougge skriver om mer enn kjendishysteri 

Kultur
John Olav Nilsen er noe det streite Musikk-Norge alltid har manglet, 
mener vår anmelder.

Foto: Eirik Indergaard
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Kulturpuls – lest og hørt

«NRK skjuler seg bak at Berserk-seriene i utgangspunktet ikke er samproduksjon, 
men at de foretar et forkjøp for en «symbolsk sum» og dermed får retten til seinere 

å bruke Andhøys materiale. »

Produsent og regissør Stig Andersen om NRKs ansvarsfraskrivelse etter Berserk-tragedien til Klassekampen.

I slekt med drama
En undersøkelse gjort av Norsk Skuespillerforbund 
viser at 31 prosent av fast ansatte skuespillere har 
foreldre i samme profesjon. Lederen Agnete Haaland 
i Skuespillerforbundet tror det handler om en større 
aksept for yrkesvalget. 
– Å ha foreldre som er skuespillere kan nok åpne 
noen dører, men det er ikke nok til å holde dem åpne, 
sier Haaland til Aftenposten. 
Lederen, som er datter av den avdøde skuespilleren 
Anne Gullestad, hadde selv en barndom der teater 
var en naturlig del av hverdagen.

Rekord av Trekant-klager
– Den typiske klagen går gjerne på programinn-
holdet, som i tilfellet med Trekant. Det førte til 8000 
registrerte klager, sier leder Gro Stenvik for NRKs 
publikumservice til Aftenposten.
Året 2010 ble et rekordår for krigkastingskanalen 
med tanke på klager, der 29 prosent av alle henven-
delser var negative tilbakemeldinger. Bortsett fra 
Trekant, var det flere som klagde på musikk som 
bakgrunnsstøy under programmer. Stenvik forteller 
at det kan komme opptil 500 henvendelser på en dag.

Tarantino til sak  
over papegøyebråk

Quentin Tarantino har gått til sak mot sin nabo, Alan 
Ball. Bakgrunnen skal være Six Feet Under- og True 
Blood-skaperens papegøyer lager så mye bråk at Taran-
tino ikke får arbeidsfred. I søksmålet beskrives papegøy-
enes kakling som «forferdelige, pterodactyl-aktige skrik», 
og Tarantino skal ha blitt plaget av dem i sju-åtte timer 
om dagen siden 2009. 

Wannskrækk er tilbake
Trondheimsbandet Wannskrækk skal gjenforenes, og 
spiller i år både på Øyafestivalen og Pstereo. 
– Vi hadde faktisk dette bandet på ønskelista allerede til 
den første Øyafestivalen i 1999, men det tok altså noen 
år før vi klarte det, skriver festivalen i en pressemelding.
Wannskrækk sprang ut av punkbevegelsen i Trondheim, 
og la på mange måter et grunnlag for norsk rock. Bandet 
platedebuterte på samlealbumet Kraftrock i 1980, som 
ble innspilt live på Knaus.

68
... millioner kroner er delt ut til norske 

prosjekter fra EUs kulturprogram

Kongens nye nabo
Til sommeren skal kulturministeren ha avgjort hvem 
som får flytte inn i kunstnerboligen, Grotten, etter 
Arne Nordheim. Musikeren Mari Boine er en av de 
aktuelle kandidatene. 
– Man skal kanskje være beskjeden og ikke ytre sånt. 
Men blir jeg spurt, flytter jeg inn med en gang, sier 
artisten.
Av Dagbladets lesere ble Boine foreslått som den 
fremste kandidaten, grunnet hennes lange fartstid i 
bransjen og samiske bakgrunn. 

Eno til svenskene
Musikkmagasinet Eno, som bare har gitt ut tre utgaver, 
skal nå lanseres i Sveige. 
– Allerede da vi slapp første nummer i august 2010, mer-
ket vi interesse fra svenske lesere som ville ha fatt i bladet, 
sier redaktør Eirik Kydland i en pressemelding.
Som en følge av den svenske etterspørselen bestemte 
redaksjonen seg for å øke opplaget av den tredje utgaven 
med 500, til 3500 totalt. 
– Sverige er storebror både når det kommer til popmusikk 
og musikkjournalistikk, så at svenskene faktisk oppsøker 
oss, forstår hva vi driver med og ønsker å lese ENO, føles 
jo som en ære, sier Kydland.
Musikkmagasinet ønsker å vekke entusiasmen ved å 
skrive og lese om musikk, «i en tid der musikkjournalis-
tikken har blitt redusert til blodfattig forbrukerjournalis-
tikk for et produkt som stadig færre kjøper»

MIN ANBEFALING

Skuespiller ved Trøndelag Teater
Kristofer Hivju

Hva er ditt kulturelle bidrag til 
Trondheim?
Jeg kommer meg ned på Trøndelag 
teater og gjør det jeg kan for å få 
trøndere til å gråte og le uansett 
om det regner eller sykdommer 
holder meg fast. I tilegg har jeg fått 
laget noen filmer her i et spirende 
filmmiljø.

Hvordan kan Trondheim forbedres 
som kulturby?
De som skaper noe, kan skape mer. 
Og de som ser på, kan se hardere 
og oftere.

Hvis du hadde en million kroner å 
gi til et kulturelt formål, hva ville du 
brukt det på?
Meg selv. Helt klart. Og så hadde 
jeg laget kultur verdt milliarder.

Anbefal tre kulturopplevelser, 
sjanger velger du fritt.
Gå på konsert på Rabarbra på 
Bakklandet - det er alltid stemmn-
ingsfult. Se en god Hollywood-film 
med gråtegaranti. Se et stykke på 
Trøndelag teater som noen har 
sagt er bra. Stol på folket. 

Av: Hilde Ørbo
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strategi for å oppnå økonomisk stabilitet. Som debu-
tant blir det for dumt å gjøre seg avhengig av nevnte 
etterhåndsstøtte.

Uttalelser som at regissøren hadde et kall for 
å lage film blir mer og mer vanlig som forsvar for 
høye lån. Idealistisk sett er sikkert slike uttalelser 
veldig inspirerende, og betyr i praksis at alle kan 
lage film i Norge. På lang sikt kan det derfor best 
beskrives som en tankeløs og banal innføring av 
den amerikanske drømmen.

Norske filmskapere, som ønsker å lage film uten 
offentlig støtte, må begynne å vurdere modeller som 
ikke bare følger deres visjoner, men også er økono-
misk forsvarlige. I filmmagasinet Rushprint kunne 
man i januar lese et intervju med filmprodusent 
Ted Hope som beskrev et nærmere samarbeid med 
publikum som en mulig løsning. Hope trakk fram 
barns kreative evne til å utvikle og forbedre film-
karakterer i lek, og satt det i sammenheng med en 
større inkludering av fansen fra regissørens side.

Problemet med en slik inkludering sier seg 
egentlig selv. Regissøren må inngå kompromisser. 
Kompromisser som går på bekostning av ens egen 
kunstneriske visjon. Med andre ord vil nok ikke 
en slik ordning appellere til de mest kunstnerisk 
bevisste innenfor bransjen, som nevnte Giæver ofte 
blir beskrevet som. 

Samtidig finnes det også alternativer som ikke 
kompromitterer regissørens visjoner. Det finnes 
nemlig flere nettsider som tar høyde for at et samar-
beid med publikum er nødvendig for å debutere 
kunstnerisk. Begrepet crowdfunding opplever for 
tiden stor tilslutning. Nettsider som indiegogo.com 
og kickstarter.com lar folk over hele verden investere i 
filmteasere de liker godt. Investeringen påvirker ikke 
de kunstneriske ideene til regissøren, men tilbakebe-
tales i alt fra kredittering i rulleteksten til VIP-billetter 
på verdenspremiereren. 

Poenget er at det finnes nye økonomiske fremgangs-
måter der ute, og uavhengige norske regissører må 
få øynene opp for dem. Uavhengighet handler om 
å ta egne grep, og det kan virke som at x antall år 
med statlig støtte har gjort oss usikre i møtet med 
mulighetene som nå finnes. En gjennomtenkt regissør 
løper ikke til banken for budsjett. En gjennomtenkt 
regissør bruker sine kreative evner både kunstnerisk 
og økonomisk.

Det lages film som aldri før i Norge, og tilbudet 
er større enn publikum greier å fordøye. For å skille 
seg ut i mengden, og ikke ende opp som en «one-hit-
wonder», gjør norske regissører lurt i å vurdere nye 
strategier for å havne på nett med publikum. Det er 
tross alt litt kjipt å debutere på titalls norske kinoer, for 
så, et par å senere, å havne på Luksusfellen på TV3. UD 

Private lån for å finanisere norske filmproduk-
sjoner har blitt en trend. 13 filmer uten offentlig 
støtte har premiere før sommeren. Av de private 
produksjonene som kommer i vår skyldtes mangelen 
på finansiering utenfra enten ønsket om kunstnerisk 
frihet eller mangelfulle prosjekter. Innenfor først-
nevnte havner én av årets mest kritikerroste norske 
filmer, Fjellet. Dessverre endte Fjellet opp som en 
publikumstaper, og filmen går dermed glipp av, i 
tillegg til nevnte forhåndsstøtte, den viktige statlige 
etterhåndsstøtten. I et intervju med Aftenposten 
hevder regissør Ola Giæver at dårlig besøkstall 
skyldtes VM og Oscar-utdeling. Og dette hadde 
man ikke forutsett?

Enda mer bekymringsverdig blir det når man 
ser på budsjetteringen av Fjellet. Ola Giæver har 
selv tatt opp flere hundre tusen kroner i privat lån 
for å lage filmen, og mange av skuespillerne har 
selv spyttet inn i produksjonen. Man skulle derfor 
tro at Giæver hadde lagt opp en bedre planlagt 

Fremtidens regissør
... løper ikke til banken for å lage film.

Martin T. Johannessen
Kulturjournalist

KOMMENTAR

(Illustrasjon: Åshild Mikalsen Egelid)
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Asgeir H. 
Midthaug
Kulturjournalist

En kunsthall skal være et hus 
med skiftende utstillinger 
som driftes uavhengig av 
profitthensyn. Den skal være 
kunstfaglig fundert, snarere 
enn politisk og økonomisk. 
Kultimathule brukte tre år 
på et utviklingsprosjekt der 
hovedmålet var å definere 
hva en kunsthall skal være 
og hva den kan gjøre for 
Trondheim. Denne defini-
sjonen er det imidlertid ikke 
alle som enes om.

ArtScene Trondheim (AST) 
ønsker et etterlengtet hus 
for internasjonal samtids-
kunst, mens kommunen har 
snakket om en bærekraftig 
flerbrukshall der arkitektur 
og andre uttrykksformer 
også skal være representert. 
Kunstmiljøet fråder, og det 
med rette. Kompromissløshet 
er viktig når det gjelder dette 
prosjektet. Om man ønsker 
kunsthall må man la kunst-
hall være kunsthall, og ikke 
en tannløs middelvei. Bedre 
med ingen kunsthall enn 
middelmådig kunsthall.

MiST har nå overtatt 
prosjektet. På AST sine nett-
sider går diskusjonen omtrent 
slik: AST sier at økonomiske 
ambisjoner vil resultere i en 
innholdsløs hall. MiST svarer 
at dette er selve forutset-
ningen for å kunne stable en 
slik hall på beina. Feil, sier 
AST, drift kan opprettholdes 
uten å gjøre kunstneriske 
kompromisser, kunstnere er 
flinke til å snu på krona.

Dette er ikke nye ord. 
Kulturbevilgninger har blitt 
og vil forbli preget av slike 
interessekonflikter.

Kommunen har vektlagt 
idéutvikling og konkretisering 
i sine utredninger. Involvering 
av fagmiljøet er en forutset-
ning for at slikt arbeid skal 
ha noen som helst verdi, 
siden det er herfra man må 
hente ideene. Nå ser det 
ut til at tre år med arbeid 
og mange kroner forkastes, 
kanskje involveringen kunne 
vært bedre. Kunstsosiolog 
Dag Solhjell sier det godt. 
«Ingen vellykket kunstinsti-
tusjon er blitt til på politisk 
initiativ eller politisk styrte 
utredninger.»

KOMMENTAR
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- Kultimathule - et spill for galleriet

Dysset neD: Redaksjonsleder Per Kristian Nygård i ArtScene Trondheim ønsker å holde debatten om kunsthall i offentligheten.

Hovedkritikken til Kultimathules 
initiativ har ligget i mangel på forank-
ring i fagmiljøet.

– Gjennom hele prosessen har inn-
spill fra fagpersoner blitt ignorert, 
dersom det ikke passet bestillingen 
fra kommunen og fylket. Kultimathu-
le var et spill for galleriet, sier Nygård. 

Han mener det er betenkelig at fle-
re av de samme som satt i faggruppa 
for Kultimathule, igjen har blitt satt 
til å utarbeide prosjektet. 

– Kultimathule var en ineffektiv 
gruppe som manglet en idé og klare 
visjoner for hva en kunsthall skulle 
være. Nå har man innsatt mange av 

600.000 kroner på kunsthall-prosjek-
tet. Rådgiver Kjersti Lerseth i Trond-
heim Kommune, har tatt aktivt del i 
Kultimathule-prosjektet. 

 – Jeg tror et hvert utviklingspro-
sjekt som er så omfattende vil koste, 
så jeg har ingen problemer med å for-
svare pengebruken. sier Lerseth.

Ineffektiv gruppe
Artscene, som har vært en aktiv bi-
dragsyter i kunsthall-debatten. er av 
de som mistet tilliten til prosjektet. 

– Det har vært for mye prat, og for 
lite resultater, sier redaksjonsjef Ny-
gård.

– Kultimathule var et kontraproduk-
tivt prosjekt. Man har kastet penger i 
dass, som kunne vært brukt til sårt til-
trengte kunstformål, sier redaksjons-
leder Per Kristian Nygård i nettporta-
len Artscene Trondheim (AST). 

Prosjektet Kultimathule skulle 
legge til rette for en kunsthall i Trond-
heim. Det startet som et treårig for-
prosjekt, initiert av politikerne, og 
ledet av fylkeskommunen og kom-
munen. Etter sluttrapporten ble levert 
i januar i fjor, har Museene i Sør-
Trøndelag(MiST) tatt over ansvaret 
for prosjektet gjennom en styrings-
gruppe ledet av Suzette Paasche. 

 Det har vært mye misnøye tilknyt-
tet Kultimathules rapport, som har 
ført til at flere av byens kunstnere har 
mistet tilliten til prosjektet. 

– Paasche har skissert at man be-
gynner på scratch, så det må jo bety at 
man begynner på nytt. Kultimathule 
har samlet brukt over fem millioner 

fra fylket og kommunen på svært lite. 
Hovedparten av pengene er fra utvi-
klingsarbeidet rundt en kunsthall, 
sier Nygård. 

Fem millioner kroner skal fordeles 
på fem delprosjekter, der kunsthall er 
et av dem. Nygård mener at det heller 
ikke forelegger noen konkrete resulta-
ter for de andre delprosjektene.

Kommunen opplyser, i motset-
ning til Nygård, om bare å ha brukt 

de samme som hadde en finger med 
i spillet, sier Nygård. 

Han mener at når man nå begyn-
ner på nytt viser hvilken fiasko Kulti-
mathule har vært. 

– Det vil være rart om ikke denne 
uforsvarlige pengebruken får noen 
form for konsekvenser for de som ini-
tierte den, sier han.

 Rådgiver Lerseth poengterer at 
Kultimathule var en fase med idéut-
vikling, der man jobbet sammen med 
å samle inn materiale og definere en 
kunsthall.

– Fasen man er inne i nå er konkre-
tisering, sier Lerseth.

Hun har ingen sterke formeninger 
om tilliten i fagmiljøet har blitt svek-
ket.

– Jeg tenker at så lenge det er en 
interesse for en dialog og planer for en 
kunsthall, så er det det som teller, sier 
Lerseth.

Nye møter
I kjølvannet av en kritisk artikkel 
skrevet av AST, kalte direktør Suzette 
Paasche ved MiST inn til et møte med 
Artscene Trondheim, som redaksjo-
nen avfeide. 
Redaksjonens sjef Nygård mener det 
er viktigere å ha en offentlig diskusjon 

enn private møter og telefonsamtaler.
– Grunnen til at vi avfeide det pri-

vate møtet med Suzette Paasche var at 
vi ønsket å holde debatten i offentlig-

heten, og heller ikke ville komme med 
gratis rådgiving. Jeg har inntrykk av 
at de forsøker å dysse det ned, men det 
er feil å gjøre nå, forteller Nygård.

Direktør Suzette Paasche avfeier 
påstandene.

– Det er faktisk vanlig å ringe å 
snakke sammen på telefon i arbeidsli-
vet. Det jeg spurte om var om Artsce-
ne ønsket et møte med meg alene og 
ikke med de tidligere deltakerne i 
prosjektet. Det er noe annet – ikke 
privat, men i kraft av min funsksjon, 
sier Paasche.

MiST-direktør Paasche ønsker nå 
å starte med blanke ark, og inviterer 
til en ny runde, og hun ønsker å gå i 
dialog med kunstmiljøet.

Redaksjonssjef Nygård mener det 
er bra at man begynner på nytt, men 
frykter overstyringen som fant sted 
under Kultimathule. 

– Prosjektet var underlagt mange 
føringer fra kommunen og fylket.

Suzette Paasche bekrefter at det 
igjen vil bli lagt føringer fra øvre hold, 
men poengterer at dette er naturlig.

– At vi skal jobbe med å få til en 
kunsthall i Trondheim er besluttet av 
Trondheim kommune – det er altså 
politisk forankret i et bystyrevedtak. 
Da er det ikke så merkelig at det ligger 
føringer fra kommunen på det arbei-
det som skal gjøres, sier hun. UD

Faggruppen Kultimathule 
kritiseres for uforsvarlig 
pengebruk på utvikling  
av kunsthall uten  
resultater. MiST, som 
overtar prosjektet, møter 
allerede kritikk

Det vil være rart om  
ikke denne uforsvarlige 
pengebruken får noen 

form for konsekvenser for 
de som initierte den

Per Kristian Nygård 
redaksjonsleder i AST

TEKST:  Hilde Ørbo og Karianne     
 Ommundsen 
FOTO:  Christina  Undrum Andersen

KUNSTHALL

Kultimathule består av en gruppe 
fagpersoner fra ulike kunstinsti-
tusjoner som har utarbeidet en 
plan for en ny formidlingshall for 
kunst og kultur i Trondheim.

Kultimathule brukte til sammen 
5.3 millioner kroner på utarbei-
delsen av fem forprosjekter.

Kultimathule-prosjektet eies av 
Sør-Trøndelag fylkeskommune 
og Trondheim kommune med 
støtte fra ABM-utvikling.

Modellen til Kultimathule har 
blitt kritisert fordi den blant 
annet ikke inneholdt en egen 
kunsthall for samtidskunst.

Ettersom det var stor uenighet 
om konklusjonen i rapporten, er 
det uklart om man skal forkaste 
den og begynne på nytt, eller 
videreføre noe av det man kom 
fram til i Kultimathule-prosjektet.

Kultimathule ble påbegynt i 
2006, og sluttrapporten ble 
levert i januar 2010.

Kultimathule

FAKTA OM:K

Jeg tenker at så lenge 
det er en interesse for en 
dialog og planer for en 
kunsthall, så er det det 

som teller
Kjersti Lerseth 

rådgiver i Trondheim kommune
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Yrkeslivets svarte får

Nå vil forskerne komme 
til bunns i musikerens 
myteomspunnede  
tilværelse med sex, drugs 
og rock´n´roll.

– Det er jævlig mange idioter som 
tror at det ikke er noe jobb, men da tar 
de feil, fastslår artisten.

Høyt prestasjonspress
Stipendiaten mener at musikeryrket 
skiller seg fra en vanlig kontorjobb 
ved at de er under et konstant presta-
sjonspress fordi de er i søkelyset.

– Å være en artist foran et publi-
kum er ikke som den tradisjonelle 
kontorjobben, hvor en på en dårlig 
dag kan jobbe for halv motor uten at 
noen observerer det, forklarer han.

Musikeren Sundli mener fornuften 
avgjør hvor godt musikerne takler 
hverdagen. Selv berømmer han sin 
tidligere manager for sunne verdier, 
og innrømmer at bandet var heldig 
som hadde et slikt utgangspunkt, for 
en musikers hverdag er full av fristel-
ser.

– Det er mye usikkerhet, stor til-
gang på rus og utrolig mye festing, 
sier Sundli.

Helsetilbud for musikere
Musikerne er kjent for psykiske lidelser 
og misbruk av både alkohol og dop, 
men også fysiske yrkesskader er en 
gjenganger hos aktive musikere.

– Gitarister står eksempelvis spesielt 
i fare for å utvikle muskel- og skjelett-
skader, noe som er et av flere eksem-
pler på viktigheten av bransjespesifikk 
kunnskap, påpeker Vaag.

Resultatene fra forskningsprosjektet 
skal senere brukes til å utvikle et hel-
setilbud for norske artister gjennom 
Norsk Underholdningsmedisinsk Insti-
tutt. Foreløpig foreligger det få tilbud 
for underholdningsbransjen, men Vaag 
trekker frem IMinds psykologtjeneste 
og Norsk Underholdningsmedisinsk 
Institutts kurs. 

Musikeren Sundli reagerer sterkt 
på at det skal utvikles helsetilbud for 
musikkbransjen, og mener at musiker-
tilværelsen skal være hard.

– Det skal ikke være streit. Man kan 
ikke styre musikere som man styrer un-
ger på klatrestativ, fastslår Sundli. UD

– Det er en høy prosentandel av nor-
ske musikere det går til helvete for, 
forklarer artisten og låtskriveren 
Sveinung Sundli.

1. mars startet doktorgradsstipen-
diaten og psykologen Jonas Vaag opp 
et forskningsprosjekt i samarbeid med 
NTNU, Helse Nord-Trøndelag, Musi-
kernes Fellesorganisasjon og Norsk 
Underholdningsmedisinsk Institutt. 
Prosjektet skal avdekke helsetilstan-
den i musikkbransjen, med vekt på 
psykisk helse og arbeidsmiljøforhold 
hos musikere.

– Dette er et felt som er lite utfor-
sket på norsk basis, forteller stipendia-
ten Vaag.

De skal gjennomføre 4500 un-
dersøkelser blant medlemmer av 
Musikernes Fellesorganisasjon for å 
sammenligne musikerne med under-
søkelser om andre yrkers levekår.

Et reelt yrke
 Etter Vaag startet prosjektet har til-
bakemeldigene vært utelukkende po-
sitive.

– Man har nok ikke tenkt så nøye 
over at dette er et reelt yrke, på lik lin-
je med mitt og ditt. Dette handler også 
litt om holdninger, sier Vaag.

Mytene rundt musikernes hverdag 
er mange, men de yrkesrelaterte ska-
dene er sjelden satt i fokus. 

Musikere er beryktet for deres hel-
seskadelige livsstil, men Vaags fors-
kningsprosjekt vil kunne avdekke om 
dette kun er myter, om kunstnerne er 
dømt til en tung livsstil eller om det 
kommer av psykososiale årsaker. 

– Jeg går verken inn for å ta et opp-
gjør med mytene, eller for å bekrefte 
de, poengterer Vaag. 

 Musiker Sveinung Sundli bekref-
ter at mange av mytene rundt musike-
re er sanne. Han understreker videre 
at det å være artist er hardt arbeid.

BeKrefter myter: Artist Sveinung Sundli mener de fleste myter om musikere er sanne.

OBserverer: Guri Sørumgård Botheim synes bergensdebatten er interessant og tror Trondheim kan lære av vestlendingene.

TEKST:  Janne Camilla Braathen
 jcbra@underdusken.no
FOTO:  fotogjengen

FORSKNING

Man har nok ikke tenkt 
så nøye over at dette 

er et reelt yrke.
Stipendiat Jonas Vaag ved NTNU
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Lærer av sinte bergensere
Mens skjellsordene  
fyker rundt litteraturhuset 
i Bergen tror man  
i Trondheim at det er 
mye å lære av debatten.

byen og det er litt synd, sier Sørumgård 
Botheim.

Forfatter Marte Huke er også enig 
i at det burde vært en slik arena for 
littaratursamfunnet. En forfatterskole 
hadde også falt i smak hos Huke.

– Trondheim har ikke en 
forfatterskole, noe som finnes både 

i Bergen, Oslo 
og Tromsø. En 
for fat terskole 
r e k r u t t e r e r 
skrivende til 
regionen, og får 
forfattere til å 
bli.

Et av målene 
med litteraturhuset vil være å få 
studentene til å bli i byen ved å gjøre 
Trondheim mer spennende å bo i. 
Sørumgård Botum vil også at det skal 
bidra med en følelse av å være hjemme.

Negativt fokus
Forfatter og dramatiker Frode Sander 
Øien synes debatten i Bergen gir et 
unødvendig negativt fokus til et så 
flott tiltak som et litteraturhus er for 
samfunnet.

– Forskjellige grupper har ulike 

særinteresser, og prøver alltid å få 
slike store prosjekter dratt i sin retning. 
Jeg synes slike særinteresser er helt 
uinteressante, og gir det å skape noe så 
bra som et litteraturhus et negativt fokus, 
sier Øien.

Han mener det ikke er tvil om at 
et litteraturhus i Trondheim vil bidra 
til et bredere kulturtilbud og et rikere 
samfunn. De planlagte litteraturhusene 
har fått kritikk for at biblioteket egentlig 
kunne blitt brukt til samme formål. 
I Trondheim er derimot biblioteket 
formell eier av litteraturhusprosjektet. 
Bibliotekssjef Berit Skillingsaas Nygård 
i Trondheim ser ikke på litteraturhuset 
som noen trussel. 

– Trondheim er jo en liten by, så det 
er helt nødvendig å samarbeide, sier 
Skillingsaas Nygård. 

Leder Sørumgård Botheim mener det 
er vikig at alle blir hørt

– Vi har satt opp en arbeidsgruppe hvor 
blant annet forfatterne er representert 
ved Trøndersk Forfatterlag. Det er 
veldig viktig å opprettholde kontakten 
på grasrotnivå, sier Sørumgård Botheim.

Arbeidsgruppa skal også løse 
eventuelle konflinkter som måtte dukke 
opp.  UD

Det omstridte litteraturhuset på 
vestlandet har høstet mye kritikk, 
blant annet på grunn av prosjektlederen 
Kristin Helle-Valle som er blitt beskyldt 
for å være inkompetent innenfor 
miljøet.

– Det er veldig interessant å følge 
med på tingene som skjer. Vi kan 
lære av den debatten, sier leder Guri 
Sørumgård Botheim ved Midt-norsk 
forfattersenter, som også er nåværende 
prosjektleder for litteraturhuset i 
Trondheim. Hun mener at debatten 
i Bergen, som blant annet omhandler 
finansiering, er med på å synliggjøre 
mangler og stridstema.

– Da kan vi unngå at det skjer her, 
sier Sørumgård Botheim.

Å unngå at det skjer det samme i 
Trondheim er også en av grunnene til 
at startfasen har vært så tidkrevende. 

Det var i 2008 forslaget om et 
litteraturhus i Trondheim ble fremmet 
av Trøndersk Forfatterlag. Det kan virke 
som om prosjektet 
har stått på stedet 
hvil, i motsetning 
til det tilsvarende 
prosjektet i Bergen. 
De har imidlertidig 
fått bevilget 
200.000 kroner 
fra stiftelsen Fritt 
Ord, som skal finansiere en stilling 
som prosjektleder.

– Vi trenger selvfølgelig mer, sier 
Sørumgård Botheim.

Store visjoner
Den store visjonen for litteraturhuset 
er at det blant annet skal inneholde en 
scene med plass til ca 150 tilskuere, som 
kan bli brukt som en litterær arena for 
arrangement eller andre som måtte 
ønske det. 

– Hittil finnes det ikke noe slikt i 

BILDeteKst: Bildetekst lorem ipsum dolor sit amet.

TEKST:  torunn Otnes
 totnes@underdusken.no
FOTO:  Øyvind Aak

LITTERATURHUS

Trondheim er jo en 
liten by, så det er helt 

nødvendig å samarbeide
Berit S. Nygård
Bibliotekssjef
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Likkista full av professorer 

DeBUtAnter: Studentene Mathias Samuelsen og Erik Meling Sele har begge fått en fot innenfor i bokbransjen.

bra, men mye dritt også. Om jeg skul-
le gi ut bok måtte alt være på høyden 
med de beste. Jeg skrev flere historier 
og prøvde på nytt og da fikk jeg napp!

Tidsklemma
Mathias Samuelsen er i avslutningsfa-
sen av en mastergrad i litteraturviten-
skap på Dragvoll og debuterte med 
diktsamlingen «Utredning om treng-
sel» i 2009. Samuelsen forteller at skri-
vingen er en hobby, og at man må være 
disiplinert for å være forfatter ved siden 
av studiene.

– Det går greit å planlegge teksten 
og studere samtidig, men selve skrivin-
gen er vanskelig å gjøre ved siden av 
studiene. Det blir til at jeg jobber dob-
belt så hardt med studiene en uke og 
deretter med tekstene mine neste uke. 

Samuelsen får ikke tid til å skrive 
nå som deadlinen for masteren nærmer 
seg. Det samme gjelder Erik Meling 
Sele.

– Jeg har ikke skrevet noe siden 
august, men jeg har en lang liste med 
idéer jeg skal begynne på når eksame-
nene er forbi. 

Meling Sele er ikke sikker på om 

bruke en god porsjon humor i novel-
lene sine. 

– For å vekke NTNU-ansattes in-
teresse kan jeg legge til at både en 
professor i kjemi og en i mekanikk får 
gjennomgå.

Mye bra, mye dritt
Meling Sele forteller at han aldri har 
lest mye, men at en novellesamling av 
Roald Dahl som han leste for et par år 
siden var det som startet det hele. 

– Jeg ble så fascinert av disse histo-
riene. Da jeg leste novellene skulle jeg 
ønske at det var jeg som hadde skrevet 
de. Det var da jeg begynte å skrive litt 
på egenhånd. 

Den unge forfatteren sendte inn 
noen av novellene sine til mannebla-
det Vi Menn, men fikk ikke svar.

– Mailen min hadde visstnok hav-
net i junkmailen deres, så da jeg ende-
lig fikk svar to måneder senere hadde 
jeg nesten glemt hele saken. 

Sele fikk flere og flere av novellene 
sine på trykk i mannebladet. Etter å 
ha gitt ut en del for Vi Menn sendte 
han historiene sine til Juritzen.

– Jeg fikk svar at det var veldig mye 

– Jeg er så fascinert over skruppel-
løse mennesker uten samvittighet. 
Mine historier er nokså makabre.

Erik Meling Sele er 23 år gammel 
og beskriver seg selv som en planleg-
gingsfreak. Han går fjerde året på 
Bygg- og miljøteknikk, men er også 
forfatter. I april debuterer han med 
sin første bok, novellesamlingen Lik-
kisten. 

– Av forlaget er de beskrevet som 
krimnoveller, men det er ikke typis-
ke detektivhistorier. Novellene hand-
ler om vanlige mennesker som hav-
ner i uvanlige situasjoner. Personlig 
liker jeg å kalle dem røverhistorier.

Sele forteller at selv om histori-
ene er nokså makabre prøver han å 

han vil fortsette å skrive etter bokde-
buten sin.

– Man må være realistisk. For min 
del kommer det litt an på mottakelsen 
jeg får for denne boka. Jeg er veldig 
spent, sier han. 

For kommende forfattere
Meling Sele mener man bør sette seg 
lave mål for å bli forfatter.

– Å starte med å skrive en roman 
kan være vanskelig. Kanskje du har 
skrevet to hundre sider før du oppda-
ger at det bare er dritt. Å skrive novel-
ler kan være en kort og enklere begyn-
nelse.

Samuelsen mener nøkkelen til en 
god tekst er å samarbeide med andre.

– Det lureste man kan gjøre er å få 
tips og å få andre til å lese tekstene dine 
og utveksle erfaringer. Det er ingen 
som skriver noe helt alene. 

Samuelsen råder forfatterspirer til å 
møte opp på skrivekurs.

– I Trondheim har de noe de kaller 
Skriveforum Midt-Norge. De har kurs 
en gang i halvåret hvor det er etablerte 
forfattere som hjelper nykommere. 
Dette kan være til stor hjelp. UD

Trondheimsstudent 
debuterer som forfatter 
med femten røverhistorier

TEKST:  Lars fredrik Lund Godbolt
 lgodbolt@underdusken.no
FOTO:  Wanda nathalie nordstrøm
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Unni Drougge søker sannhet gjennom fiksjon når hun skal skrive om det som irriterer henne mest: media og menn.

teKst: Ingrid Anna Teigen  fOtO: Christina Undrum Andersen

Fakta via fiksjon
Unni Drougge er kjent for å være en 
krass samfunnsdebattant i Sverige, og 
hun forteller at hun synes det er svært 
vanskelig ikke å ta opp det som hun ser 
på som misforhold i samtiden.

– Litteratur er til for å komplisere. 
Mye av det som kommer ut i dag er vel-
dig overflatisk, og forenkler menneske-
lig samspill. Det er synd, for som forfat-
ter har du muligheten til å bevisstgjøre 
leserne, og utdype det som ikke funge-
rer i samfunnet. Romanen er i tillegg et 
utmerket middel for å gjøre dette, fordi 
du da kan integrere disse forholdene 
med en handling, og dermed gjøre de 
mer tilgjengelige.

Drougge kommer inn på at hun 
begynte sin skrivekarriere som journa-
list, men at hun anså det som menings-
løst fordi «avisene ikke var interessert 
i sannheten». Etter hvert som hun eta-
blerte seg som skjønnlitterat erfarte 
hun at jo mer fiktivt det hun skrev om 
var, jo nærmere sannheten kom hun.

– Dagens journalistikk preges av en 
sykelig personfiksering. Det det skrives 
mest om er kjendisenes privatliv, og 

hvordan en bør arrangere sitt eget liv 
og utseende etter malen deres. Vi lures 
til å tro at dette er viktig, selv om det i 
virkeligheten er totalt uvesentlig.

Feminismeforræderi
Hun forteller at hun selv har vært ut-
satt for dette, og flere ganger følt at hun 
har blitt redusert til en kropp i media, 
noe hun mener i langt mindre grad er 
et problem for menn.

– I intervjuer med menn er det me-
ningene og visjonene deres som vies 
plass, mens kvinner er nødt til å by på 
intime sider ved seg selv for å i det hele 
tatt bli omtalt. Det som likevel er mest 
bedrøvelig er at vi aksepterer å bli re-
dusert på denne måten.

Drougge mener dette kommer av 
at mange kvinner i dag har gitt opp 
feminismen. De har erfart at det ikke 
nytter å være kranglete, og at det 
mest bekveme er å tekkes menn, både 
hjemme og i offentligheten. Jeg merker 
hvordan Drougge nærmest lyser opp. 
Hun begynner å snakke raskere, og det 
er tydelig hvor mye dette temaet enga-
sjerer henne.

– Vi har lært oss at vi skal stå tilba-
ke, og har utviklet akkurat de samme 
egenskapene som en slave. Hvis du 
bare er omgjengelig, og gjør som sla-
veeieren ønsker, slipper du ubehage-
ligheter.

Drougge sier hun godt kunne ha 
snakket om dette hele kvelden, men at 
hun er så grusomt røyksugen. Vi blir 
enige om å avslutte, og akkurat i det 
hun går legger hun til:

– Og etterpå skal jeg ut og drikke!
UD

Den svenske forfatteren Unni Drougge 
har nettopp avsluttet sitt foredrag om 
hvordan menn og kvinner framstil-
les ulikt i media, på minifestivalen 
Gender Now, når jeg skal snakke med 
henne. 

– Vi får gå et sted det er mer rolig.
Drougge ser på meg og ler. 

– Ja, det ljuder bra.
I innlegget sitt har hun poengtert 

hvordan kvinners utseende alltid kom-
menteres i intervjuer. Jeg må innrøm-
me at jeg skammet meg litt der jeg satt. 
For med en gang hun kom inn begynte 
jeg å spekulere på hvordan jeg skulle få 
beskrevet henne, uten å nevne hvordan 
hun har kledd og sminket seg, og hvor-
dan hun beveger seg mens hun snak-
ker. For Drougge har en særegen stil 
og hun framstår feminin på en sterk og 
samtidig likegyldig måte.

Vi finner til slutt et lite kott vi kan 
dele med alle pizzaeskene som har blitt 
bestilt til festivalens siste dag. Det er 
bare én stol i rommet, og før jeg rekker 
å si at jeg kan hente en til, har Drougge 
satt seg på bordet. 

– Du kan bare ta stolen, sier hun.

vIL BevIsstGJØre: Forfatter Unni Drougge mener litteratur er til for å komplisere.

Alder: 54 år

yrke: Forfatter

Aktuell med:  Romanen  
Bluffen

Anbefaler i vår: Bråk til du 
blir hørt!

 Unni Drougge
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Skrevne skiller
Kan man med rette kalle noe for kvinnelitteratur og noe for mannelitteratur, 
eller pirker man i sår som ikke er ment å åpnes igjen ved å bruke slike ord?

– Så man kan kanskje si at vurde-
ringskriteriene noen ganger favorise-
rer mannlige forfattere.

Kvinner vinner litteraturpriser, 
men kan man ut i fra dette påstå at de 
har oppnådd likhet? 

– Leser du et intervju i avisen med 
noen som skal velge ut sine beste le-
seropplevelser, så nevner nesten alle 

menn kun mannlige forfattere. Det er 
påfallende, påpeker Andersen. 

Hun mener mange er sinte på in-
timitetstyranniet, de vil ha samfunns-
tema og politiske analyser. 

– For mye handler om den enkel-
tes smerte og fremmedgjøring og så 
videre.

Når menn som Knausgård begyn-
ner å skrive om intimitet og hverda-
gen med alkoholiserte foreldre, er 
det godt noen kvinner også går over 
til mer universelle temaer. Andersen 
trekker her fram Sofia Oksanen, som 
i sine bøker berører storpolitiske tema 
for å få de mannlige lesernes opp-
merksomhet. 

Mannebøker 
Hvis det ikke er noe stort skille mel-
lom litteratur skrevet av kvinner og 

– Da gikk det som det gjør i et hvilket 
som helst annet fag. Så snart det kom-
mer mange kvinner, mister det sin 
status, og så blir faget mindre interes-
sant for menn, uttalte den danske for-
fatteren Hanne-Vibeke Holst til avisa 
Klassekampen tidligere i vinter.

Skillet tegnes for bøker ført i pen-
nen av kvinner, og antyder tradisjo-
nelle kjønnsroller i det litterære land-
skapet. 

– Det gamle skillet mellom littera-
tur skrevet av mannlige og av kvinne-
lige forfattere ble av Virginia Woolf 
beskrevet som at menn og kvinner 
skrev forskjellig fordi de hadde helt 
ulike erfaringer, forteller professor 
Britt Andersen i allmenn litteratur-

vitenskap ved NTNU.  Hun mener si-
tuasjonen i dag er en helt annen, siden 
kvinners og menns erfaringer, særlig 
i vår del av verden, ikke lenger er så 
ulike.

Andersen trekker fram Karl Ove 
Knausgård som eksempel på en 
mannlig forfatter som i dag har nær-
met seg det som tidligere var definert 
som kvinnelig litteratur: intimsfæren.

Tema intimsfæren
– Når Knausgård skriver om in-
timsfæren blir det hausset opp av en 
samlet kritikerstand, og skaper debatt 
i aviser, radio og tv. Det skrives lange 
artikler i litterære tidsskrifter om for-
holdet mellom fiksjon og fakta og så 
videre, som om det var noe helt nytt 
som skjedde da virkeligheten ble så 
påtrengende i en litterær tekst. 

Andersen mener at dette handler 
om  kriteriene som legges til grunn 
når man bedømmer litteraturen. 

TEKST:         marte Jønland
        majon@underdusken.no
ILLUSTRASJON:  Anna Klara samuelsson

KULTURTEGN menn, hvorfor har Bjørn Erik Niss fra 
Danmark sett seg nødt til å starte et 
eget forlag for menn, Herreværelset?

– Der er en særlig åpenlys mangel 
på «mannebøker» innen skjønnlittera-
turen, mener Niss. 

Når forlag og bokhandlere følger 
pengene og retter sine utgivelser og 
markedsføring mot kvinnene er det 
temaer, hvor målgruppen er dominert 
av menn, som enten slett ikke behand-
les eller kun behandles useriøst. 

Herreværelset gir ut bøker som 
omhandler maskuline temaer og pre-
senterer mannlige figurer som det er 
lettere for menn å kjenne seg igjen i. 
Er litteratur blitt for feminint?

– Som mannlig leser går man jo 
gjerne etter å lese om mannlige figu-
rer som strever med de samme proble-
mene ved å være mann som en selv. 
Det vil si maskulinitet, farsforhold, 
kjønnsroller, selvforståelse og lignen-
de.

Kanskje leter menn etter den 
samme enkle, steriotype underhold-
ningen i Herreværelsets mannebøker 
som kvinner leter etter i den såkalte 
husmorpornoen. 

Prestisje
I debatten rundt et kjønnsdelt bok-
marked  får kritikere pepper for å 
bruke ord som «kvinnelitteratur». Har 
flere kvinnelige forfattere innen litte-
raturen ført til lavere prestisje, slik 
Holst påstår?

– Det er i utgangspunktet tem-
melig høy prestisje knyttet til littera-
turfeltet, så jeg vil tro dette er et for-
bigående fenomen sier forfatter Brit 
Bildøen.  Hun mener at det er lett å gå 
i oppgåtte spor, og at vi derfor må an-
strenge oss for å inkludere kvinnelige 
forfattere på lik linje med de mann-
lige. I hennes verk Litterær salong har 
hun slått et slag for å vise at kvinner 
og menn skriver like orginalt og godt. 

– De siste hundre år har gitt oss så 
mange sterke kvinnelige forfattere at vi 
ikke har lov til å overse dem lenger. 

Bildøen ønsker å framheve at alle de 
ti kvinnene hun skriver om i sitt verk 
er «forbaska gode», uten at de nødven-
digvis har noen andre likhetstrekk som 
kan kalles «kvinnelige». 

– Jeg tror den nye forfattergenerasjo-
nen som nå stormer fram vil være med 
på å rette opp denne skjevheten som vi 
mer etablerte forfattere maser om, sier 
hun.

Overproduksjon av bøker
Professor Sissel Furuseth ved Institutt 
for nordistikk og litteraturvitenskap 

ved NTNU er heller ikke enig i at det 
var kvinnenes inntreden i litteraturen 
som førte til et eventuelt prestisjefall. 

– Det er nok snarere den generelle 
overproduksjonen av bøker som har 
ført til et eventuelt statusfall, og ikke 
det at kvinner etter sigende har over-
tatt markedet, sier Furuseth. 

Heldigvis er det ikke lenger slik at 
det bare er det mannlige blikket som 
teller og gir prestisje. 

Utdanningsnivå og den generelle 
dannelsen hos leseren og kritikeren er 
vel så avgjørende. 

Kanskje har ikke debatten som 
raser om et kjønnsdelt bokmarked så 
mye kjøtt på beina som det har virket 
som i media.

– Så lenge spørsmålet fortsatt stil-
les bidrar journalister, forskere og an-
dre til å opprettholde – eller kanskje 
enda verre: gjeninnføre – et skille mel-
lom «kvinnelitteratur» og «mannslit-
teratur» mener Furuseth. UD

De siste hundre år 
har gitt oss så mange 

sterke kvinnelige 
forfattere at vi ikke har 

lov til å overse dem 
lenger. 

Forfatter Brit Bildøen
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En jævla bra gjeng
hovedpersonen på scenen perfekt. For 
mens John Olav er den ekstatiske og 
engasjerte på scenen, er medlemmene 
i gjengen de som balansere galskapen, 
og ydmykt sjarmerer folkemengden. De 
lar John Olav være i sentrum, slik det 
skal være når et band har en såpass 
utagerende vokalist.

Rent musikalsk er John Olav Nilsen 
& Gjengen veldig skranglete. John 
Olavs vokal kan vel ikke beskrives 
som pen, og gjengen hans spiller ikke 
akkurat perfekt. Det som er gøy er at det 
likevel, på en merksnodig måte, høres 
både pent og perfekt ut. Det er nemlig 
såpass gjennomført upolert, og ballader 
som «Ikkje Fåkk Med Kjærligheten» og 
«Diamanter og Kirsebær» nyter godt 
av vokalisten skjøre vokal, mens rocka 
låter som «Hull i Himmelen» tjener 
svært mye på simpel 80-talls synth. 
Bedre blir det når disse sangene frem-
føres på en scene, da det upolerte bilde 
blir enda mer forsterket live. Og enda 
litt mer ekte blir det når man faktisk 

ser John Olav, i bar overkropp, skrike 
inn i en mikrofon.

Ærlig talt er det vanskelig å trekke 
fram noen sanger som ikke fungerte 
i Storsalen denne dagen, og begrepet 
«god stemning» oppsummerer egentlig 
best helheten. Faktum er at John Olav 
Nilsen og Gjengen har et såpass solid 
repertoar at man aldri kjeder seg. Det 
skjer aldri at man tenker at neste låt 
kun er fyllmateriale. Jeg ble derfor 
usikker når bandet avsluttet, og man 
i tradisjon tro ropte på mer, om det 
i det hele tatt faktisk var mere? De 
har vel spilt alle de gode låtene sine 
allerede? Neida, bandet er plutselig 
tilbake på scenen, og fyrer så i gang 
låta «En Gang Til», for så å følge opp 
med sommerhitten «Ti Ganger Tusen». 
Det vil ingen ende ta, og når siste sang 
avsluttes er forhåpentligvis majoriteten 
av publikum frelst. 

Ikke engang den største hipster-
hater hadde blitt skuffet over John Olav 
nilsen & Gjengens konsert på lørdagen.

Storsalen er stappfull. Det er voldsom 
konkurranse om å havne rett foran 
scenen. Forventninger om en bra kveld 
skal snart innfris. For John Olav Nilsen 
& Gjengen skuffer sannsynligvis aldri. 

Fra sekundet John Olav tripper 
opp på scenen oppstår det bajastil-
stander blant publikum som er svært 
få band i Norge forunt. Tilfelle er at 
den hipsterkledde gutten på scenen er 
en fyr det streite Musikk-Norge alltid 
har manglet. En fyr som hele tiden er i 
ett med musikken, en fyr som er dønn 
ærlig, en fyr som lyser av skjørhet og en 
fyr som tusentalls norske ungdommer 
identifiserer seg med. Like upolert som 
musikken han lager. Mannen er i ferd 

med å bli et ikon. Er det rart at man da 
blir engasjert?

Til tider ble dessverre engasjementet 
litt i overkant, og det eneste negative 
som er verdt å nevne fra lørdagens 
konsert er at publikum til tider ble litt 
for hysteriske. Videre er det viktig å 
påpeke at promillen ikke gikk over i 
idioti. Intensiteten på scenen virket å 
fungere som et speilbilde på publikum, 
og de oppmøtte danset og sang med. Det 
er så deilig når publikum flyter med 
på notene!

Man må heller ikke glemme at John 
Olav også hadde med seg sin vante gjeng 
til Samfundet. 

En gjeng som supplementerer 

JOHn OLAv nILsen & GJenGen – stUDentersAmfUnDet – 12 mArs 
TEKST:  mArtIn t. JOHAnnessen    marjoh@underdusken.no 
FOTO: eIrIK InDerGAArD

KOnsert

renskårede begeistring. I begge de nevnte bildene 
brytes nyansene av svart, hvitt og grått opp av at 
mennesket delvis er i akvarellmalte farger. Begge 
de to mennene har på solbriller – ser de sine egne, 
konstruerte utgaver av naturen, eller ser de kanskje 
naturen akkurat slik man bør se den?

Ikke alle bildene behandler myter og mystikk 
gjennom surrealistiske motiv. Kulltegningene 
«Untitled California» og «Into The Valley Of The 
Moon» portretterer vill og vestamerikansk natur, 
der skogslandskap, innsjøer og tømmer svøper 
inn menneskene i stille omgivelser. Verkene viser 

et gjenkjennelig bilde av tiltrekkende, amerikansk 
villmark, men er bokstavelig talt delvis snudd på 
hodet, noe som utfordrer myten om naturens ro.

Etter å ha beveget seg langs det lille visnings-
rommets fire vegger, står tittelen Tell me what to 
swallow tilbake som en beskrivende fellesnevner 
for utstillingen. Det er mye der ute vi aldri vil forstå, 
men hvorfor ikke forsyne seg av det med glupsk 
fantasi og glede likevel?

stødige streker og nysgjerrighet for det 
ukjente ligger til grunn, i surrealistisk utforskning 
av mytologi, natur og mennesker.

Når man trer inn i lille Galleri Blunk, trer man samtidig 
inn i et rom avgrenset fra virkeligheten. Natur, 
mennesker og myter smelter sakte sammen på 
veggene. Ingri Haraldsen kunne lett druknet i massen 
av blyanttegnere med forkjærlighet for surrealisme 
og mytologi, men klarer å tilføre noe eget gjennom 
sin egenartede utforskning av «det ukjente».

I de fleste bildene bindes levende og merkverdige 
organismer sammen med mennesker, eller mennes-
keskapte objekter, slik som tannhjul eller hus. Det 
befriende med bildene til Haraldsen er at de ikke 
fremstiller verken natur eller sivilisasjon som noe 
truende eller ondt – symbiosene preges av nysgjer-
righet og en behagelig, rolig strek. Det er noe ukjent 
der ute som vi ikke forstår, men det er ikke nødven-
digvis skremmende, det kan vel så gjerne være en 
trygghet i det å vite at det finnes noe større enn oss.

Fascinasjonen for den snåle naturen kommer 
også mer direkte til uttrykk i noen av bildene. I 
«My Singing Bird» sprudler en fyldig mann over 
en surrealistisk blanding av plante og dyr som han 
holder i en snor, mens i «Squirrel Monkey» holder 
en annen gledesfylt mann en liknende skapning i 
armene. Sistnevnte kan minne om både Knut Jørgen 
Røed Ødegaard og Elling, både av utseende og i sin 

Det du ikke vet 
har du ikke vondt av

Tell me whaT To swallow – InGrI HArALDsen – 
GALLerI BLUnK 
TEKST:  sveInUnG WåLenGen sveinungwa@underdusken.no 
FOTO:  eIrIK InDerGAArD

UtstILLInG

Laksetallerkenen viser seg å være en smakfull 
kombinasjon. Hysa synes sashimibitene er mystisk 
tjukke, men at de smaker godt. Japansk øl hører selv-
følgelig med, men kelneren unnlater å opplyse om at 
det koster 84 kroner for en flaske med 0,33 liter edle 
dråper. Hysa sparer den tangsurrede lakserullen til 
sist, fordi hun synes den ser litt tørr ut. Det viser seg 
å være riktig. Lakserullen må tygges omhyggelig og 
besynderlig lenge, før den glir ned i magen til Hysa. 
Nå siste bit er tatt, klapper Reka seg på magen for 
å understreke at maten falt i smak.

– Vi må jo ha dessert, sier Reka. 
Til dessert bestiller Hysa en sjokoladetrio, mens 

Reka bestiller pasjonsfrukt og hvit sjokolade, som 
koster 85 kroner per stykk. Da er det litt skuffende 
at siste rett bare serveres i mengder som passer to 
drikkeglass. Hysa smaker på sjokoladetrioen til Reka, 
og konstaterer fornøyd at hennes egen var best. 
Lagene med tre typer sjokolade er nemlig ikke noen 
enestående gastronomisk opplevelse, men pasjons-
frukten gir en fruktig balanse til den hvite sjokoladen. 
Desserten ble fortært i et tempo som gjorde at Reka 
ikke fikk knipset noe bilde, men rent visuelt var ikke 
dessertglassene mye å skryte av. 

sushime byr på fisk i alle regnbuens farger, 
men farer med overpriset øl og uhyrlig små 
desserter. 

På jakt etter et måltid bestemmer Reke og Hysa 
seg for å oppsøke nye farvann. Med tomme mager 
ankommer de restauranten Sushime, hvor de bare så 
vidt får klemt seg inn på et bord for to. Det lille lokalet 
rommer ikke mange, men flere har funnet veien hit 
denne regntunge ettermiddagen. Innredningen i den 
nylig åpnede restauranten er så enkel at man får 
inntrykk av at den er vært særlig gjennomtenkt. 
Reka ser på menyen og bestemmer at de skal spise 
«Laksetallerken og Rainbow». Servitøren nikker og 
lover å ta med en flaske vann, som aldri kommer 
til å nå fram til den uttørkede Hysa. 

På bordet plasseres snart et fargesprakende 
fat, riktignok ikke i alle regnbuens farger, men 
med makiruller surret i tunfisk og laks med crab-
sticks og avocado. Reka er spesielt fornøyd med 
tårnet av ingefær og wasabi som følger med. Hun 
kommenterer hvor merkelig det er at crabsticks ikke 
inneholder krabbe, idet hun tar seg en rainbow-rull. 
Regnbuefatet byr også på nigiri-biter med rød og 
hvit tunfisk, samt noen biter av laks som Reka og 
Hysa må krangle om. 

Rull med stil

sUsHIme - BeDDInGen 1
TEKST: HysA hysa@underdusken.no  
FOTO: reKA
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Trondheim Spektrum: På antikk- og 
samlemesse kan du kjøpe fine gamle 
ting. 
Nidarosdomen: Gå på oppdagelses-
ferd i Nidarosdomen.
Byscenen: Bandet, The Wombats, 
som for noen år siden gjestet Knaus, 
som et lite uoppdaget band, har nå 
oppnådd internasjonal suksess, og 
gjester Byscenen. 
Dokkhuset: Unni Boksasp Ensamble 
spiller groovy tradisjonsmusikk med 
håndplukkede musikere. 

SØNDAG 27. MARS
Samfundet: BigBang spiller opp til 
ekstrakonsert i Storsalen.
Statsarkivet Dora: Panter Tanter 
produksjonen Reisen i fangenskap – 
Circus Konzentrazani. 

TIRSDAG 29. MARS 
Samfundet: Fotogjengen gir deg 
et innledende kurs i knipsing på 
Selskapssiden. 
Verkstedhallen: Avant Garden 
presenterer stykket The Precision of 
Freedom av Benality Dream.
Nova: Cinemateket presenterer 
Viscontis film Døden i Venedig fra 1971. 
En fersk utgave av Under Dusken vil 
være å finne i stativene.

Trondheim Folkebibliotek: Nordens 
dag arrangeres på biblioteket. 

TORSDAG 24. MARS
Samfundet: Dans i Storsalen med 
levende orkestermusikk og jazztoner.

FREDAG 25. MARS
Samfundet: Musikkquiz i Edgar tester 
dine kunnskaper i populærmusikk. 
New York-rapper og legende Nas 
spiller i Storsalen, en kveld du ikke kan 
gå glipp av. 
Bandet Chrome Hill spiller americana 
og støyrock på Knaus. 
Blæst: Ida Maria spiller i anledning av 
albumet Katla. 
Olavshallen: Trondheim 
Symfoniorkester spiller Mahlers 
mektigste.
Trøndelag Teater: Premiere på 
musikalen Rock´n´roll Wolf på 
Hovedscenen. 

LØRDAG 26. MARS
Samfundet: Øystein Greni gjester 
Storsalen med BigBang. 
DJ duoen Sound Sun Pleasure spiller 
det beste fra rockens historie, blant 
annet psych, garage og soul på 
Selskapssiden. 
Knauskoret inviterer til konsert på 
Selskapssiden.
Jakob Håkon Band kalles Stavangers 
svar på bergensbølgen, og synger på 
egen dialekt. 

TIRSDAG 15. MARS
Samfundet: Samfundets Intern 
Teater viser stykket Hjem kjære hjem 
på Klubben.

ONSDAG 16. MARS
Samfundet: Test dine kunnskaper 
om populærkultur med Tirsdagsquiz 
i Edgar. 
Improshow arrangert av 
Kulturutvalget i Klubben legger opp 
til å rope ut stedsnavn.
Jazz og vinkveld, denne gangen uten 
jazz, med LillelørdagLive i Edgar.
Rockheim: Som vanlig arrangeres 
gratis onsdagskonsert med bandet 
Heavy med tall 

TORSDAG 17. MARS
Samfundet: Kjellerbandet spiller 
konsert på Edgar og fremfører 
Natalie Coles tolkninger av farens 
materiale med vokalistene Linnea 
Dale og Stian Orø Moen. 
I en konkurranse om å delta på Hove 
festivalen har fem band blitt plukket 
ut til Hove Band Battle, der publikum 
får sjansen til å heie frem en vinner.
Blæst: Det finske bandet 22 
Pistepirkko spiller skranglete musikk 
denne kvelden.
Olavshallen: Trondheim 
Symfoniorkester presenterer Elgar 
Cellokonsert.
Nova: Cinemateket presenterer 
dokumentarfilm fra Eurodok.
Dokkhuset: Trondheimssolistene 
satser kammermusikalsk med 
gjestemusikere.

FREDAG 18. MARS
Samfundet: Tese dine kunnskaper 
i populærmusikk med Musikkquiz i 
Edgar. 
Åge Aleksandersen og Sambandet 
inviterer til trønderfest i Storsalen. 
Bandet Hope I Die Virgin spiller 
emosjonell rock med undertoner 
melankoli. 
Byscenen: Motorpsycho entrer 
endelig byscenen for fullsatt konsert.
Blæst: Lukestar spiller opp til 
konsert i forbindelse med den nye 
plata Taiga
Verkstedhallen: Trondheim Metall 
Fest gjestes blant annet av Purified 
In Blood og Torch. 

LØRDAG 19. MARS
Samfundet: I regi av Styret skal 

lederen for verdens største Star Trek-
organisasjonen gjeste festmøtet, 
Zergling & phaser fights. 
St. Patricks day feires på etterskudd 
i Daglighallen hvor det blir stilriktige 
dekorasjoner, drikke og musikk. 
Bandet Kakkmaddafakka spiller på 
Klubben denne kvelden med en 
flott suppe av punk, ska, indie og 
dixiejazz. 
Unggutten Einar Stray spiller på 
Knaus i forbindelse med albums-
lippet Chiaroscuro
Blæst: Elvira Nikolaisen gjester 
scenen og presenterer materiale 
produsert av bror Emil.
Dokkhuset: Mathias Eick Group 
spiller på Dokkhuset Scene. 
Byscenen: Mari Boine, som har 
tatt en Bob Dylan, fremfører nytt 
materiale.  

SØNDAG 20. MARS
Samfundet: Søndagsfilmen 8 1/2 av 
regissør Federico Fellini omhandler 
en kunstner i krise. 

MANDAG 21. MARS
Samfundet: Skeptikeren og illu-
sjonisten James Randi kommer til 
Samfundet 21. mars. Kanskje kan 
han avmystifisere noen paranormale 
fenomener for Storsalen.
Avant Garden: Det holdes 
workshop under navnet Expanding 
Matter, som er åpent for dansere, 
arkitekter og kunstnere.
Sverreborg: Kunnskap om et kultur-
minne er en utstilling produsert av 
Rørosmuseet. 

TIRSDAG 22. MARS
Samfundet: Tirsdagsquiz på 
Edgar tester dine kunnskaper i 
populærkultur. 
3B: Nina og Stine viser hvordan 
tarmskylling gjør deg skjønn. 

ONSDAG 23. MARS
Samfundet: Kveldens Excenteraften 
har tema Hva er virkelighet med 
innleder Truls Wyller, som er 
professor i filosofi. 
Oscar Grönberg Trio spiller med Ine 
Hoem på LillelørdagLive på Edgar.
Dokkhuset: Verdenskjente Angelique 
Kidjo fra Benin gjester scenen. 
Rockheim: Gratis onsdagskonsert 
som vanlig med Jan Strupstad ned 
band. 

Kultur-
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Det kjedsomme, vanepregede, 
og eksistensielt ensomme livet til 
hipstergenerasjonen er tema i Lao 
Lins roman Ut og stjæle fra Amarican 
Apparel. Romanen er semibiografisk 
og handler om Sam, en ung forfatter, 
som bruker tiden sin på å jobbe på 
en veganresturant, chatte, sove og 
snakke med venner om det daglig-
dagse og intetsigende, alltid med en 
iskaffe i hånden. På leting etter avveks-
ling og innhold skifter han hyppig ut 
venner og innleder stadig nye forhold. 
Tidvis stjeler han, uten egentlig å ha 
noen grunn til det, og selv om han 
ikke ønsker å bli oppdaget, gjør han 
ingenting for å unngå det.

Sams liv er gjenkjennelig for de 
fleste. Handligen i romanen er realis-
tisk, og språket er hardt og ekte. Selv 
om den er både interessant og tanke-
vekkende, blir boken likevel etter hvert 
ensidig og monoton. De informative 

Det tar litt tid å lese American Apparel, og tidvis er det også verdt det.

Ut og stjæle tid

Dønn ærlig og vakker musikk fra en musiker i verdensklasse. 

Lusekofter og kakao-duft i luften. 
Antikvariatet, tidligere Rabarbra, er 
en koselig plass. Denne kalde kvelden 
er lokalet fullt av mennesker i alle 
aldre, men lite tyder på at de er her 
for konserten. Alkoholikerne pilser 
i hjørnet sitt, rødstrømpene disku-
terer politikk i det andre, en familie 
har fotovisning i det tredje. En herre-
mann i femtiårene reiser seg fra et 
av bordene og går frem til noe som 
ser ut som et tilfeldig valgt hjørne 
av lokalet. Hjørnet er ikke opplyst og 
den rufsete herremannen tar frem en 
eldre gitar fra en gitarkasse som ser 
like bereist ut som ham selv. Dette må 
være Mark Gregory, han jeg er her for 
å høre på. Artisten finner en krakk og 
begynner å stemme gitaren sin. Mark 
Gregory bosatte seg i Trondheim for 
mange år siden og har i en årrekke 
jobbet med kjente trønderske artister 
som Chronicles, Åge Aleksandersen, 
Marthe Valle og Cadillac. I fjor kom 
han med debutalbumet sitt. Denne 
artisten må det være mer til enn hva 
antrekket og stemningen antyder, 
tenker jeg. Og det er det. Du hører 
med første slag på gitaren at mannen 
vet hva han driver med. Gregory 

behandler gitaren som om den er 
en naturlig forlengelse av ham selv, 
og hans grove, men likevel myke, 
stemme akkompagnerer gitaren med 
velvalgte ord. Øyeblikkelig tenker jeg 
på Bob Dylans viser, på Neil Young 
eller James Taylor. Mark Gregory viser 
seg som en visesanger av rang. Den 
ene sangen etter den andre over-
beviser meg og publikum. På en 
plass som Antikvariatet er det lett at 
publikum begynner å skifte oppmerk-
somheten fra artisten og over til ølen 
eller selskapet sitt. Det er ikke slik 
med Gregory, han fanger oss med 
en gang. Eieren på stedet ser at jeg 
er imponert og løper bort til bordet 
mitt – «Han har spælt med aill dem 
store – men han spæll itj for pæng». 
Mark Gregory virker kun interessert 
i å formidle det han har skrevet. Det 
er koselig i Antikvariatet, men jeg har 
ingen tvil om at Gregory kunne tatt 
betalt for å fylle større lokaler enn 
dette. Alt ved artisten virker dønn 
ærlig, og det gjør de allerede sterke 
tekstene setter enda dypere spor. For 
vi sitter og ser en gammel vagabond 
formidle sin livshistorie på en nydelig, 
sårbar og følsom måte. Hatten av. 

Upløyd Mark

Stein Torleif Bjella er visesangeren 
fra Øvre Ål, de tause menns tals-
mann. På sitt nyeste album Vonde 
visu står han naken og vrenger 
innsiden ut. Han er en livskraftig 
mann som søker seg mot de store 
følelsene, ofte de vonde følelsene. 
Der det gjøres plass til lykke og 
romantikk er det båret frem av en 
sårbarhet man vanligvis ikke hører 
slike følelser skildret med. Et sted på 
veien må han ha møtt melankolien, 
lyset i hans liv.

Den ene visa bygger på den 
forrige og får den til å vokse. Det er 
meningsløst å høre visene enkeltvis, 
sammen tegner de et tydelig bilde 
av Bjella, likesom en roman ville 
gjort det. Vi lærer om undertrykt 
sosialiseringsbehov, destruktive 
forhold og demoner fra fortiden. 
«Eg kalla upp satan i unge år. Det 
har eg fått svi for der eg går.»

«Tvangsgutan kompani» er en 
selvrefleksiv vise om den voldsomme 
trangen til å gå kunstens vei, skrive 
viser. Trangen er altoverskyggende, 
det finnes ingen alternativ. Mot kaos 
skal han sloss, for å få et lite pust av 
kosmos. I neste vise er nederlaget 
allerede et faktum. Lytteren må selv 
fylle inn tomrommet. Ingen av de 
store ordene han bærer på lar seg 
uttrykke. Kunsten er fånyttes. Som 
kunstner er han mislykket.

Bjella blottlegger denne gjenkjen-
nelige følelsen av utilstrekkelighet, 
men det betyr ikke at han er util-
strekkelig. Han er derimot, med sine 
meningstette og vakre viser, landets 
fremste låtskriver og visesanger. 
Veiene er korte fra melankoli til lykke i 
tekstene hans. Å gå det vonde i møte 
kan ofte springe ut i det gode. «Det 
kan bli tungt når det tvinga seg fram. 
Det kan bli vondt å bli fri med sang.»

På hallingmål synger Bjella dunkelt om livet, uten å tippe over  
i selvmedlidenhet.

Vonde viser

vOnDe vIsU - steIn tOrLeIf BJeLLA - OH yeAH! / 
TEKST:  AsGeIr HOvDeLIen mIDtHAUG
 amidthaug@underdusken.no  

PLAte

Ut OG stJæLe frA AmerICAn APPAreL – tAO LIn 
– CAPPeLen  / TEKST:  InGrID AnnA teIGen 
ingrite@underdusken.no  

BOK

mArK GreGOry – AntIKvArIAtet – 11. mArs/ 
TEKST:  LArs freDrIK LUnD GODBOLt lgodbolt@underdusken.no  
FOTO:  sILJe KrAGer

teGneserIe

beskrivelsene av isolasjon og betyd-
ningsløshet trekkes ut i det uendelige, 
og jeg savner å kunne lese om hvordan 
det preger Sams selvoppfattelse og 
indre liv. Det er selvfølgelig et virke-
middel at dette er overlatt til leseren, 
slik at en selv kan kjenne på Sams 
kjedsomhet, men det blir for mye, 
ennå boken er aldri så kort. Den tretti-
ende gangen det i løpet av ti sider sies 
at Sam har kjøpt seg en veganmuf-
fins, får du lyst til å legge den fra deg.

Lins ironiske tilnærmelse til 
fenomenet «hipsteri» er underhol-
dende. Det glipper også gjennom 
små øyeblikk av virkelig skjønnhet 
mellom all ensformigheten i Sams 
liv, noe som hever boken. Alt i alt er 
Ut og stjæle fra American Apparel en 
skarp og oppsiktsvekkende bok, selv 
om en må legge den fra seg, og plukke 
den opp igjen et par ganger.
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Gud, vis myskunn.
Domo arigato.

SIT satser på blodferskt 
drama for å sette påtrop-
pende Samfundet-leder på 
plass.

– Stykket heter «Den skallede lille gutten», 
og skal settes opp på Knausloftet fra i morgen 
av og ut semesteret, sier nyutnevnt leder 
av Krakilsk Råd, Gudleik Grønnsvans, til 
Spitposten.

– Er det en referanse til Erling Gjerstad 
Kjelstrup? Har ikke han ganske bra med hår?

– Dette er et typisk eksempel på ting dere 
lineær-tenkere i media aldri kommer til å 
forstå. Vi bruker her en metafor for hvor naken 
og ufruktbar Samfundets framtid vil bli hvis 
ikke vi i Studentersamfundets Interne Teater 
får lov til å bruke alle husets rom samtidig til 
enhver tid.

Grønnsvans klør seg i barten, og legger 
til at de vurderte å sette opp stykket på 
bakscenen for å tvinge Samfundsmøtene til å 
fatte seg i korthet.

– Men så dro vi på befaring på Knausloftet, 
der publikum må sitte på huk på utrygg 
betong og risikerer å ramle ned i Knaus og 
forstyrre potensielle ikke-teater-arrange-
menter som Styret eller LØK eller hvem det nå 
enn er måtte ha booket. Da kan de angre på at 
de talte oss, selveste SIT, imot!

Et svare rom-uvesen
Utfallet er bare et av mange i striden 

mellom nyvalgt leder Kjelstrup og SIT i løpet 
av de siste ukene, etter at Kjelstrup i denne 
spaltens bilag tidligere har sagt seg kritisk til 
teaterets rombruk.

– Sist uke okkuperte vi Strossa i fem døgn, 
men det var dessverre ingen som la merke 
til det. Derfor må vi ty til hardere lut, sier 
Grønnsvans, mens kostymesjefen sminker 
ham inn med krigsmaling.

Stedet er Trafoen, festningen som 
forpaktes av lederen for SITs seniorskvadron, 
Truls Gjestland. Gamle UKE-plakater henger 
på veggene.

– Her dreier det seg om selve SITs iden-
titet, brummer Krakilsk Råd-lederen, mens han 
marsjerer fram og tilbake foran Prinkipo og 
Kissmett.

– Hvis ikke vi får lov til å henge rundt som 
Spøkelser her på huset, hva skal det bli av 
oss da? Skal vi gå tilbake til drama- og EMIL-
studiene våre, kanskje?

En til
To dager senere har SIT ennå ikke vunnet 

fram.
– Stykket er nesten ferdig, men vi får ikke 

øvd, klager Grønnsvans.
– Nå har vi gått til det skritt å ikke digge 

Kjelstrup i det hele tatt. Ikke så mye som 
en smule. Han må eventuelt klare seg med 
selvdigging.

Spitposten møter den vordende lederen 
på nøytral grunn på Fengselstomta

– Kjelstrup, hva er din kommentar til denne 
seneste utviklingen?

– Hæ? 

... at Arbeidsutvalget ved 
Studenttinget NTNU har en målset-
ning om å være omtalt minst én 
gang i hver utgave av Drittblekka 

...at lykke til, sier bare vi

...at finnes det ikke viktigere ting 
i verden?

...at apropos viktige ting, ikke fyll 
bensin på fredag!

...at dropp gateprotest, facebook-
protest er inn!

...at vi har i alle fall skaffet én 
omtale

...at Sandtrøen burde vært sendt 
til Japan for å lære om om PR

...at der snakker vi PR-eksperter 
der

...at all PR er god PR?

...at apropos Japan, Märtha vil 
sende engler dit

...at apropos ikke-god, den nye 
Yåplett-yoghurten søkks

...at Søppel-lefsa har mottatt 
yoghurt-bestikkelser

...at vi lar oss gjerne bestikke, vi

...at stikk, stikk, støt, eh...

...at spesielt når det er snakk om 
mat

...at yoplait--shåplet-shøshmø

...at dæven, Håkon Hansen Junior 
ligner på spermdonoren

...at apropos sperm; Pirum

...at vi har hørt om speed-
dating, men nå har vi også vært på 
speed-debatt

...at debattleder Gjærum prata 
som et olja lyn

...at det imidlertid var mest om 
seg selv

...at Zappa er den deiligste i 
verden

...at rest in peace elskede, elskede 
Zappa

...at forresten, R.I.Ps er gay

...at apropos, Pirum

...at Samfundets Plateselskaps 
klassiker «Dag Erik Pedersen - 
Gatelangs» har tidenes kuleste cover

...at Dag Erik var nede med gata 

...at han er en mer troverdig gate-
gutt enn Jesse Jones

...at realness

...at Yodi er kulere enn Yoda

...at ingen slår Yogi

...at illustratørene har fått seg fast 
kontorplass

...at håper de har det fint i glass-
buret sitt

...at engleekstremister

...at du lukter godt

...at pirum lukter bål, pølse og 
sure sokker

...at det har skjedd noe!

...at ring meg ASAP!

...at seriøst

...at bussvitenskap er for pedofile

...at det trenger ikke bety noe, vi 
er jo kunstnere

...at fløtemys er bedre enn G35.

...at så det.
UD

Teatralsk feide

Ukens nyhetsøyeblikk: 
Märtha og hennes hærskare av engler idet de redder Japan fra undergang, og før de blir nominert 
til Nobels Fredspris for dåden. Kina har signalisert at de vil boikotte prisutdelingen. 
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“Dag Erik Pedersen er helt 

ute og sykler! 2/7 gir.” 

- Egon Holstad, 1982
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BakTanker

et bedre 
menneske
Jeg har alltid fått høre at jeg går for fort. Før 
eller siden ender jeg alltid opp i front, med 
resten av følget pesende etter. Om noen tror 
jeg ser på dette som et problem får de tro 
om igjen. Jeg har tvert imot vært litt kry av 
evnen til å vandre gjennom byen med lange 
og hurtige steg. Ikke på en sånn vraltende 
kappgang-måte, med halv hofteforsyvning 
og tunga på haka, men målrettet, raskt og 
elegant. Man unngår også enkelt å bli den 
skumle tungpustede forfølgeren som lusker 
bak deg på mørke høstkvelder. 

Jeg hadde nettopp enkelt passert et par 
søndagsgjengere på vei opp en bakke da 
hun dukket opp ut av ingenting. Før jeg fikk 
summet meg var hun halveis forbi. Små, men 
fryktelig raske steg. 

Jeg måtte akselerere. Fort! er man først 
bak har man tapt retten til å passere. Gatas 
lov. et par raske steg og ... krise! Vi gikk nå 
side om side, i nøyaktig samme tempo. Å 
bli forbigått er flaut, men det er ingenting 
verre enn å havne side om side med en vilt 
fremmed person i samme tempo på et fortau. 
Hva ville folk tro om oss? Familie? kjærester? 
Mormonere?!

Hun merket det hun også, men igjen kom 
northug-rykkene samtidig fra oss begge. 
Fortsatt nektet noen av oss å annerkjenne den 
andre, annet enn gjennom anstrengte blikk ut 
av øyekroken. nå var vi ute av komfortgangen 
og godt på vei mot den frastøtende kappgang-
looken. Forbipasserende begynte å løfte 
øyenbrynene og se seg over skulderen som 
i et stumt kollenbrøl, mens asfalt og grus ble 
til snø og løyper, sekunder ble til evigheter.

Så plutselig endret noe seg, der vi suste 
side om side, fastlåst i en strid bare én av oss 
kunne vinne. Glansen av å være først, fremst 
og raskest var ikke lenger så gylden som før. 
Illusjonen forsvant og det stumme brølet 
stilnet. Tilbake var to svette, tungpustede 
og utilpasse mennesker.

Jeg bestemte meg for å heve meg over 
slike barnslige konkurranser og lot henne 
forsvinne av gårde i horisonten. 

Hun var uansett over 80 og med minst 
en halv fot i graven. Jeg ville snart få min 
revansj.

Sukram 

Fotograf: Lisa Landvik

Bilder fra medarbeidere i under duskenØYeBLIkk
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