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

Under Dusken arbeider etter reglene i Vær 
Varsom-plakaten for god presseskikk. De som 
føler seg urettmessig rammet av omtale i 
avisen, oppfordres til å kontakte redaksjonen.
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Vil ha 
sykestipend
Det finnes ingen faste 
støtteordninger for syke 
personer som ønsker å 
studere.
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Seiler
under falskt flagg

Sist måned skrev statsråd for forskning og høyere 
utdanning Tora Aasland på sin blogg at regjeringen 
fortsatt jobber målbevisst for at studenter skal ha 
mulighet til å studere på heltid. Tanken er at studen-
tene skal være i fulltidsjobb med studiene, men 
Kunnskapsdepartementet (KD) blir gniene med en gang 

det kommer til å gi studentene de vilkårene andre norske 
arbeidere har. Som du kan lese på side 11 i dette nummeret, 
kan ikke statssekretær Kyrre Lekve i KD garantere for at de 
vil fortsette med ordningen med deltidssykemeldinger for 
studenter. Departementet er dermed ikke villige til å gi studen-
tene et gode resten av arbeidslivet drar stor nytte av. Det er 
imidlertid bare toppen av isfjellet. 

Tross den rødgrønne regjeringens stolthet over at de har 
konsumprisindeksjustert studiestøtten, er ikke veksten på 
langt nær like stor som i resten av samfunnet. Som Aasland 
skriver: «Det er viktig at studentene ikke blir sakkende akterut.» 
Regjeringens egne tall viser imidlertid at gjennomsnittsnord-
mannen hadde 4,3 prosent lønnsvekst i 2011. Studentene satt 
igjen med en støttevekst på under halvparten, rett i overkant 
av 2 prosent. Det betyr at studentene går tilbake i forhold til 
resten av landet, selv om Aasland gjennom fine formuleringer 
får den skarve økningen på 1720 kr til å virke imponerende. 
Det er ikke mye å være stolt av.

Realiteten rundt de stakkarslige økningene er at om lag 60 
prosent av alle studenter jobber ved siden av studiene. Det er 
det samme tallet som i 2005, og deltidsjobbene er akkurat like 
omfattende. Aaslands påståtte målbevisste arbeid for heltids-
studenten ser ikke ut til å ha hatt noen effekt.

Det bekymrer imidlertid ikke Aasland stort. «Jeg mener 
ikke det er et problem at studenter jobber noe ved siden 
av studiene. Arbeidserfaring er en god ting å ha med seg, 
enten det er fagrelevant eller bare gir en smak av det virkelige 
liv. Problemet oppstår først når arbeid går utover studiene,» 
skriver hun. Selvmotsigelsen bør være opplagt for de fleste. 
Hvorfor kjemper Aasland for heltidsstudenten når hun mener 
dagens arbeidsmengde er uproblematisk? Man kan ikke være 
heltidsstudent med deltidsjobb  uten å arbeide langt mer enn 
hva som er akseptabelt i henhold til norsk lov. Overtid er greit i 
eksamensperioden, men forventer Aasland at studentene skal 
jobbe vesentlig mer enn resten av befolkningen? Det synes 
å være den naturlige slutningen av Aaslands argumentasjon. 
Alternativt kan man se Aaslands kamp for heltidsstudenten 
for hva den er: Et billig poeng fra en regjering som ikke har 
mye å skryte av når det kommer til utdanningspolitikk.
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er negative til dette – begrepet «helsearbeider» represen-
terer ikke mangfoldet i utdanningene. En fysioterapeut 
er ikke en barnevernspedagog, og det er bedre om vi 
beholder de forskjellige spesialitetenes styrker, enn at 
vi skal gjøre de mer like med et påskudd om «å øke 
samhandling og tverrfaglig samarbeid». 

Det hele virker som en utspekulert måte å nå 
bemanningskravene som stilles ved de ulike helsein-
stitusjonene, ikke ved å øke antallet folk med riktig 
kompetanse, men heller ved å utvanne kompetansebe-

grepet så mye at det ikke har mening lenger. Det er et 
paradoks at vi i et land hvor arbeidsplassene skriker 
etter mer spisskompetanse nå skal gjøre de forskjel-
lige utdanningene og yrkene mer generiske. Vi burde 
heller styrke de forskjellige profesjonenes identitet, og 
gjøre de mer attraktive å studere.

Mye av hensikten bak samhandlingsreformen 
er å forbedre helsetilbudene i kommunen, men den 

Illustrasjon: Allan Ohr

ignorerer selve årsaken til at så få vil arbeide der. 
I en undersøkelse gjort blant sisteårs sykepleier-
studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag svarte 90 
prosent at de ikke kunne tenke seg å jobbe på syke-
hjem. Ute i praksis har studentene sett sykehjemmene 
fra innsiden, og at det fører til at ni av ti studenter sier 
at de ikke vil arbeide der må tas på alvor. Når de har 
sett hvor underbemannet og nedprioritert kommu-
nehelsetjenesten er, er det ikke rart at de senere ikke 
vil jobbe der. 

Det er ikke utdanningene som må endres for å få 
folk til å jobbe i kommunen, det er institusjonene selv 
det må tas fatt i. Man ser gang på gang at studenter i 
praksis fungerer som ekstra arbeidskraft, rett og slett 
fordi de må. De forskjellige kommunale helsetjenes-
tene må styrkes fra bunn av, og det kan ikke gjøres 
uten å øke midlene de får. De må gjøres til arbeids-
plasser hvor folk faktisk vil arbeide, uansett profesjon.

 Å løse hele bemanningsproblematikken ved å si 
at det ikke har noenting å si hvilken utdanning du 
har, bare du har en utdanning, virker som en despe-
rasjonsmanøver fra regjeringens side. I stedet for å 
viske ut profesjonsforskjellene burde man heller gjøre 
det mer attraktivt å arbeide i kommunehelsetjenesten. 
Å bygge luftslott uten bemanning og midler er ingen 
måte å møte syke mennesker på.

Som en tsunami er eldrebølgen på vei til å skylle over 
våre sykehus og sykehjem. Tall fra Statistisk sentralbyrå 
viser at 16 prosent av befolkningen vil være over 67 år 
i 2025, og vi vil ha en kvart million nordmenn over 80 
år. Mange av disse vil trenge helsehjelp av forskjellig 
grad, og det er beregnet at hver fjerde av dagens 
ungdom vil være nødt til å jobbe innenfor helseve-
senet for å dekke dette behovet. I et forsøk på å demme 
opp for flommen lanserer nå regjeringen nye tiltak for 
å styrke helseutdanningene. De ulike yrkesgruppene 
som jobber innenfor helsevesenet er imidlertid ikke 
positive til endringene.

Kontroversen stammer fra de yrkesnøytrale titlene 
som benyttes i den nye stortingsmeldingen «Utdanning 
for velferd», og i Samhandlingsreformen som ble innført 
fra 1. januar i år. I stedet for «sykepleiere», «vernepleiere» 
eller «fysioterapeuter» snakkes det om det samlede 
begrepet«helse- og velferdsarbeidere». Det foreslås at 
førsteåret av de forskjellige helseutdanningene i stor 
grad skal gjøres like. Det er forståelig at fagforbundene 

Luftslottet som sprenges
Regjeringens forsøk på å reformere helseutdanningene bommer fullstendig på mål.

Ni av ti sykepleierstudenter sier at 
de ikke kunne tenke seg å jobbe på 

sykehjem.

Bård Jahnsen
Journalist

KOMMENTAR

Nyhet 3
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Universitetsfornøyde
Universitetsstudenter er mer fornøyde med undervis-
ning og veiledning enn høyskolestudenter. Dette kommer 
fram i en undersøkelse gjennomført av Nasjonalt organ 
for kvalitet i utdanningen, som har tatt for seg hvordan 
studenter og ansatte oppfatter studiekvaliteten ved sine 
læresteder.
– Jeg er litt overrasket. Tradisjonelt har høyskolen 
vært mer knyttet opp mot utdanning enn universite-
tene, som har hatt et sterkere fokus på forskning, sier 
leder Kim Kantardjiev for Norsk Studentorganisasjon 
til Dagsavisen.
 Han forklarer resultatene med at høyskolene har satset 
tungt på bachelorgradutdanninger de siste årene, og at 
disse ikke har blitt prioritert av staten.
– Etter vår mening er disse utdanningene avspist med 
for lite ressurser til både forelesninger, seminarer og 
veiledning av studenter, sier han.

 
hendt:

UD FOR

25 ÅR SIDEN
Eg håpar alle 
ynskjer seg 
eit godt liv. 
Er karriere 
oppskrifta 
på eit slikt 
godt liv? 
Mitt svar 
må bli nei. 

Den krev for mykje energi og 
tid – vår mest dyrebare ressurs. 
Kvar vert det av tida til sosialt 
samvær (familieliv), latskap, im-
pulsreiser, variasjoner – fortsett 
sjølv!?
Spørs om ikke Ole Brumm lever 
betre enn karrieristen og pug-
ghesten?

75 ÅR SIDEN
Og nå vil 
gutta ha 
psykologi, 
antakeligvis 
fordi de 
skjønner 
at det er 
et fag de 
må ha som 
ingeniører 

og arkitekter. Og det vilde være 
nokså jevlig om de ikke skjønte 
det nå - opriktig talt. (...) Jeg til-
lot mig å skrive i min bok: «Det 
er dog dypt å beklage at et fag 
som psykologi, som nå må be-
traktes som helt grunnleggen-
de, og ikke som en spesialitet, 
overhodet ikke doseres ved 
Norges tekniske Høiskole».

10 ÅR SIDEN
– I dag er 
det plural-
isme som 
kjenneteg-
ner den 
postmod-
erne tilstan-
den. Det er 
ikke enten 

eller. Det finnes folk som er til-
hengere av non-figurativ kunst 
uten at de støtter seg til Gasset, 
påpeker Borgersen. (...)
– De som liker den abstrakte 
og non-figurative moderne 
kunsten er de mer geniale enn 
de som ikke liker slik kunst?
– Definitivt ikke. Men i dette 
sosiale spillet blir kunsten en 
måte å fortelle hvor avansert og 
genial du er. Se bare på språket. 
Enkelte pynter seg med et 
språk som er fullt av fremme-
dord, sier Borgersen.

«For Kvinnefronten er det slik at kvinnene som deltar i porno eller prostitusjon ikke er våre 
motstandere.»

Rekordmange ingeniører
Norge produserer flere ingeniører enn de har gjort på 
ti år, viser tall publisert av Kunnskapsdepartementet. I 
2011 gikk 6056 ferdigutdannede teknologi- og ingeni-
ørstudenter ut av norske universiteter og høyskoler. Til 
sammenlikning var det for fire år siden 5005 studenter 
som fullførte den samme utdanningen.
– Problemet ved mange studiesteder har til nå vært 
mangel på studenter, og ikke mangel på studieplasser. 
Nå ser det endelig ut til at interessen for ingeniør- og 
andre realfag er i ferd med å ta seg opp igjen, sier fors-
knings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i 
en pressemelding. 
Ingeniørmangelen har innhentet en aldrende yrkesmasse, 
og NAV anslår at norsk industri i dag mangler rundt 16 
000 ingeniører.

99,4 %
... av alle bygg- og anleggsarbeidere i 

Norge i 2010 var menn.

Dette har 
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Line Schou og Torill Nustad i Kvinnefronten kommer med et stikk mot Kvinnegruppen Ottar sitt krav om å legge ned Pro Sentret, et 
hjelpesenter for prostituerte.

Vil beholde folk
– Ungdom fra kriserammede land i Sør-Europa 
søker om opptak på høyere utdanning i Norge. 
Og vi bør ta imot dem, sa forsknings- og 
høyere utdanningsminister Tora Aasland på 
Internasjonaliseringskonferansen i Oslo forrige uke. 
Det skriver Uniform.
Konferansen er et samarbeid mellom universitetene i 
Norge og Senter for internasjonaliseringskonferansen. 
Der kom statsråden med sine spådommer for hvordan 
finanskrisen vil påvirke framtidens internasjonale 
utdanning. Hun trakk fram arbeidsløsheten blant 
ungdom som et viktig problem.
– For Europa er det en tragedie at vi ikke kan sette 
folk i arbeid og utvikle Europa videre. Vi ser ennå 
ikke alle konsekvensene av dette her i landet, men 
finanskrisen i Europa vil også få følger for Norge, sa 
Aasland.

De ansvarlige for den daglige driften av NTNU reagerer 
på hvordan NTNU enten fyller opp lagerrom eller kaster 
kontormøbler som ikke blir brukt av de ansatte.
– Det er frustrerende at vi må kaste så mye som er i 
god stand. Men når institutter flytter er det ofte nytt 
som gjelder, sier driftsleder Tony Eriksen ved NTNU 
til Universitetsavisa.
Dersom lagrene ved NTNU blir overfylte, tvinges 
universitetet til å kaste møblene på grunn av regler for 
brannsikkerhet. 
– Vi stusser over at det kjøpes så mye nytt hele tiden, 
sier Eriksen.
En del av de ubrukte møblene blir imidlertid gitt bort 
til frivillige organisasjoner, bedrifter og privatpersoner.

Vil ikke 
kaste ubrukte møbler

Feil ved kreditering
I fjerde utgave av Under Dusken 2012 ble omslagsbildet 
feilkreditert. Fotografiet på det nummerets forside er tatt 
av Helene Mariussen.  
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TEKST:  Simen Andreas Jensen
 Magnus Christoffersen

FOTO:  Mona Melanie Lindseth

LINJEFORENINGER

Ved Dragvoll er man misfornøyd med at linjeforeningene ved Gløshaugen styrer 13 av 
14 studentkjellere på Moholt. Nå foreslå at kjellerne skal fordeles jevnere.

Vil inn i kjellervarmen

– Vi syns det er veldig urettferdig at 
Dragvoll kun har én kjeller, og dette 
har vært et stort irritasjonsmoment for 
oss. Linjeforeningene ved Gløshaugen 
har de fleste ressursene, og derfor er 
det ingen fra Dragvoll som søker om 
kjellerplass, sier leder Julie Schwabe 
Strand ved Primetime, linjeforeningen 
for medievitenskap.

Studentkjellerne ved Moholt er 
det sosiale samlingspunktet for en 
rekke linjeforeninger ved NTNU. 
Arealene eies av Studentsamskipnaden 
i Trondheim (SiT), men de leies av linje-
foreningene, som også har ansvar for 
driften av de 14 kjellerne ved student-
byen. Under den nåværende ordningen 
deler linjeforeningene ved Dragvoll 
én kjeller, mens linjeforeningene 
ved Gløshaugen har 13 kjellere til 
diposisjon.

Nå skal Velferdstinget (VT) vurdere 
hvorvidt dagens fordeling av linjefore-
ningskjellerne er rettferdig. I tillegg 
skal de se på om bruken av kjellerne 
som «festkjellere» er en riktig priori-
tering for SiT. 

– Man må ha en klar og rettferdig 
fordeling av arealer som kan brukes på 
en ansvarlig måte, sier bolig og idretts-
ansvarlig Eivind Rindal ved VT.

Urettferdig ordning
Linjeforeningene ved Dragvoll 
ønsker en omfordeling av kjellerne 
velkommen. 

– Vi er positive til forslaget og 
ønsker en egen kjeller. Kanskje kan 
vi med dette forslaget ta del i kjel-
lertradisjonen og bygge bro mellom 
Dragvoll og Gløshaugen, sier leder 
Trond Carlsen for Psykolosjen, linje-
foreningen for psykologi.

Leder Jirka Konietzny for Geolf, 
linjeforeningen til geografi hevder at 
dagens ordning er problematisk.

– Vi synes det er uheldig at det er 
en slik skjevfordeling mellom kjellerne, 
sier Konietzny. 

Primetime-leder Schwabe Strand 
ser for seg en løsning hvor linjefore-
ninger fra de samme instituttene deler 
kjeller.

– Vi ønsker større samarbeid 
mellom de ulike linjeforeningene. Vårt 
forslag er en eller flere instituttkjellere 

hvor ulike linjeforeninger kan samar-
beide om driften av kjelleren, sier 
Strand.

Tilbud til flere
Rindal ved VT hevder at de foreslåtte 
løsningene skal skape et bedre tilbud 
for alle studentene. 

 Foreløpig er det ikke kommet noen 
endelig løsning, men et av forslagene er 
å opprette såkalte kjellerkonsesjoner. 

– Den muligheten går ut på at man 

www.underdusken.nowww.underdusken.no
9

Studentkjellarane er meint å 
vere sosiale samlingspunkt for linje-
foreiningar ved NTNU. At alle dei 
ulike foreiningane ikkje kan få kvar 
sin kjellar er opplagt, då det er 
for mange foreiningar. Det same 
kan ikkje seiast om at Gløshaugen 
skal ha tretten av fjorten kjellarar. 
Dragvoll skal vere ein likeverdig del 
av NTNU, og Velferdstinget (VT) skal 
representere Dragvoll på lik linje 
med Gløshaugen. Ei jamnare forde-
ling av kjellarane vil difor vere å ta 
Dragvoll-studentane på alvor.

Det er på tide at diskusjonen 
kring kjellarane på Moholt kjem 
på dagsorden. At studentar frå 
Gløshaugen ikkje ynskjer ei endring 
er forståeleg, men dei må tåle 
debatten. Det er eit faktum at omlag 
halvparten av studentane ved NTNU 
studerer på Dragvoll, likevel har 
dei berre ein kjellar til disposisjon. 
Linjeforeiningane har tradisjo-
nelt eit mykje sterkare fotfeste på 
Gløshaugen, og slik sett kan ein 
argumentere for at dagens ordning 
er på sin plass. Dragvoll kjem no 
etter, med oppretting av fleire nye 
linjeforeiningar, og større aktivitet. 
Målet bør vere å utvikle eit godt 
samarbeid mellom foreiningane, 
ikkje berre av di ein i dag er nøydd 
til å dele ein kjellar, men av di det 
er eit godt utgangspunkt for både 
sosial og fagleg utvikling – noko 
Dragvoll sårt treng.

Kjellarsjefane er bekymra for kjel-
larane si framtid når saka no skal 
opp. Ein kan spørje seg om dei er 
mest redde for å miste eigne kjel-
larar til Dragvoll-studentar, eller 
endring av bruken i seg sjølv. At 
løysinga skal vere å la kjellarsjefane 
sjølve arbeide fram ei løysing internt, 
er uansett ikkje godt nok når ein 
veit at nesten alle er Gløshaugen-
studentar. Det er vanskeleg å 
sjå for seg ein objektiv og rettvis 
diskusjon når 13 av 14 kjellar-
sjefar kjem frå Gløshaugen. Det er 
Studentsamskipnaden i Trondheim 
som eig arealet, og såleis har VT full 
rett til å ta opp saka på ein open og 
demokratisk måte.

Ein kan snakke om ei urettferdig 
fordeling, men om linjeforeinin-
gane ved Dragvoll ikkje tek sjansen 
dei no får, bør det heller ikkje kome 
endringar. Studentkjellarane er ein 
bonus som skal vere verdt å kjempe 
for. Det tener ingen å få det servert 
på eit sylvfat.

KOMMENTAR

Dragvollvåren

må søke om rett til kjellerareal, og med 
dette vise til de målene man har for 
tilbud til studentene, sier Rindal.

Han understreker at det ikke er 
noe ønske om å begrense friheten til 

linjeforeningene, men at de må kunne 
vise til at de har et godt tilbud for 
studenter, og overholder de reglene 
som er satt for kjellerne. 

– Mange frykter store endringer 
og konsekvenser for kjellerne sine, 
men for å få det bedre må man ofre 
for fellesskapet, sier Rindal.

Uventet forslag
Omfordelingsforslaget skaper bekym-
ring for linjeforeningene som i dag 

disponerer kjellerne på Moholt. De 
frykter omstrukturering og en utvis-
king av lange tradisjoner og tilhør-
lighet. Kjellersjefene Mira Feiring fra 
nanoteknologis linjeforening, Timini, 
og Petter Tran fra Aarhønen, linjefo-
reningen for bygg- og miljøteknikk er 
representanter for kjellerstyret. De 
forteller at henvendelsen fra VT kom 
uventet. De er bekymret for kjellernes 
framtid. 

– Det var ingen forvarsel på brevet 

vi fikk fra Velferdstinget. I etterkant 
har det vært mange møter hvor repre-
sentantene har tatt opp kjellernes 
skjebne og hvordan vi skal stille oss 
til denne henvendelsen, sier Tran.

Topptung beslutning
Kjellersjefene gir uttrykk for at de 
skulle ønske at de var mer involverte 
i saken. De synes VT har styrt saken 
for mye ovenfra, og stiller seg skeptiske 
til selve saksbehandlingen. 

KAROLINA  
GJELLAND  
LID
Journalist

BEKYMRET:  Representantene Petter Tran og Mira Feiring for linjeforeningene som i dag har kjellere ved Moholt studentby reagerer på hvordan Velferdstinget har behandlet den kommende omfordelingssaken.

– Høringsnotatet vi fikk fra VT var 
noe diffust. Brevet var skrevet på en 
merkelig måte og det kom ikke tydelig 
fram noen begrunnelse for hvorfor 
saken var tatt opp, sier Feiring. 

Hun tilføyer at kjellerstyret skulle 
ønske at de var blitt mer involvert i 
saken, og synes VT har styrt saken for 
mye ovenfra.

Innad i linjeforeningene har saken 
vekket stort engasjement og interesse.

– Det handler ikke om problemer 
med driften, det går snarere på at vi 
føler eierskap til kjellerne. Det ville 
være rart å flytte lokaler. Da ville noe 
av tilhørigheten forsvinne, sier Feiring.

Åpne for samarbeid
– Jeg er i utgangspunktet ikke negativ 
til et samarbeid. Vi er åpne for dialog 
og å finne en løsning. Vi skal ikke sitte 
på toppen av student-Trondheim og 
være sjef over studentene, sier Feiring. 

Hun synes det er forståelig at andre 
linjeforeninger ønsker kjellere, men 
hun er skeptisk til VT sin høring.

– Det er mulig å få en kjeller slik 
som vi gjorde ved linjeforeningen for 
nanoteknologi, der vi jobbet aktivt og 
skapte stort engasjement for å få en 
kjeller, sier Feiring.

Tran legger til at problemer med 
kjellerne bør løses internt mellom 
kjellersjefene.

Positiv til kjellerne
Vurderingene rundt hva som skal skje 
med kjellerne på Moholt er foreløpig i 
startsfasen. Rindal håper på en løsning 
som kan gagne flertallet.

– Jeg forstår at linjeforeningene er 
redde for å miste kjellerne sine, men 
dersom de viser til fornuftig aktivitet 
og de opprettholder et godt tilbud, skal 
de ha rett til å ha en kjeller, sier han. 

Rindal legger til at kjellerne er 
viktige sosiale tilbud og at de gir posi-
tive ringvirkninger blant studentene, 
men at det fortsatt er mulig å skape 
bedre ordninger, og bedre fordeling 
av kjellerne.

– Man må stokke om på kortene så 
man får en bra totalpakke for studen-
tene, sier Rindal.

Leder Ola Magnussen Rydje for VT 
påpeker at avgjørelsen om kjellernes 
framtid fortsatt er åpen. 

– Jeg forstår bekymringen fra de 
ulike kjellersjefene. Samtidig vil jeg 
legge vekt på at ingenting er bestemt 
ennå og jeg oppfordrer alle studenter 
til å komme med forslag og delta i en 
demokratisk prosess, sier han. UD

For å få det bedre 
må man ofre for 

fellesskapet. 
Eivind Rindal, Velferdstinget
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for studenter som ikke kan studere på 
fulltid.

– Ved studieretninger som krever 
100 prosent obligatorisk oppmøte er det 
umulig å ta studiepoeng for studenter 
som sliter med fravær på grunn av 
sykdom, mener han.

Så vidt han vet er det ingen studenter 
i Trondheim som benytter seg av 
det midlertidige tilbudet om gradert 
sykestipend.

– Jeg tror det er fordi det er få som 
har kjennskap om tilbudet, sier Rydje.

Håp uten løfter
 Leder Kim Kantardjiev i NSO har god 
tro på at myndighetene skal videreføre 
stipendordningen. 

– Vi har ikke registrert noen gode 
argumenter for at det ikke skal innføres. 
Dette er et godt og sannsynligvis lite kost-
bart tiltak, samtidig som det er i tråd med 
alt annet som gjøres med sykefravær fra 
regjeringens side, sier Kantardjiev.

Han forteller at det er bred oppslutning 
for ordningen blant landets studenter.

– Lokaldemokratiene som har disku-
tert det, og både studentdemokratiene 

Både Norsk Studentorganisasjon (NSO), 
Velferdstinget (VT) i Trondheim og LO 
etterlyser en permanent sykmeldings-
ordning for studenter som på grunn av 
sykdom ikke studerer på fulltid.

– Man sitter rett og slett skikkelig i 
klisteret med dagens ordning, sier leder 
Ola Magnussen Rydje i VT.

Han synes det er problematisk at 
man ikke har en stipendordning for de 
som ønsker å studere til tross for at de 
er hemmet av sykdom.

– Nå er det slik at man som student 
enten må være helt frisk eller helt ufør. 
Dersom man sliter med angst eller har 
en sykdom, men ønsker å studere og for 
eksempel klarer å ta 15 studiepoeng i 
semesteret, må man likevel søke om 
vanlig lån og stipend. Da blir man nødt 
til å stryke i fag, miste studiepoeng og 
etterhvert risikerer man å miste studie-
retten, sier han.

Midlertidig ordning
Ifølge Lånekassens regler står man i fare 
for å miste studiestøtten dersom man 
blir forsinket i studiet med 60 studie-
poeng eller mer. Organisasjonene ønsker 
en ordning for studenter som er lik den 
man i dag har i arbeidslivet. Med en 
såkalt gradert sykmelding kan man som 
arbeidstaker jobbe så mye man selv føler 
er mulig, men ta fri når helsen krever det.

Etter Utøya-tragedien i fjor innførte 
regjeringen en midlertidig ordning 
som gir studenter mulighet til å være 
deltidssykmeldt, og motta stipend fra 
Lånekassen. Til tross for bakgrunnen 
for innføringen, var ordningen ment 
å gjelde for alle studenter. Den skulle 
imidlertid kun være gjeldende i studie-
året 2011/2012. Det er denne ordningen 
studentorganisasjonene nå ønsker å 
videreføre.

Ingen i Trondheim
VT ønsker at også utdanningsinstitusjo-
nene har et ansvar for å legge til rette for 
studenter som blir påvirket av deltidssyk-
meldingsordningen. Rydje mener det er 
studier som i dag er svært problematiske 
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SYKMELDING

– MÅ TA ANSVAR: Leder Ola Magnussen Rydje i Velferdstinget mener at både myndighetene og utdanningsinstitutsjonene har en ansvar overfor studenter som ønsker å 
studere mens de er syke.

Landets studentorganisasjoner krever at studenter skal få lov til å bli syke uten å miste studieretten.

Sykmelder sykmeldingsordning

og velferdstingene støtter NSO i saken, 
sier han.

Kampanjen til tross, orga-
nisasjonene får ingen løfter fra 
Kunnskapsdepartementet (KD) om 
at deltidssykmeldingen skal gjøres 
permanent.

– Hvorvidt ordningen videreføres er et 
budsjettspørsmål som det ikke er mulig å 
si noe om i dag, sier statssekretær Kyrre 
Lekve i KD.

Få på landsbasis
Sykestipendet innvilges på etterskudd. Det 
vil si at de som har benyttet seg av det får 
godtgjørelsene i etterkant av sin sykmel-
dingsperiode. Derfor er det foreløpig for 
tidlig å si noe om hvor mange som har 
benyttet seg av tilbudet.

– Det er foreløpig svært få, anslagsvis 
færre enn ti, som har fått innvilget sykesti-
pendet etter den midlertidige ordningen. 
Søknadsfristen er seks måneder etter at 
undervisningsåret eller kurs er avsluttet. 
Vi forventer derfor at de fleste søknadene 
vil komme i løpet av våren, sier funge-
rende informasjonsdirektør Solbjørg 
Sørensen i Lånekassen. UD



KREV ENKELHEIT: – Dersom ein student vil dra på utveksling, burde han få heile opplegget lagt klårt, seier leiar Nils Magne 
Killingberg i Studentparlamentet. 

Det er langt færre som drar på utveksling frå Høgskulen i Sør-Trøndelag enn frå 
andre høgskular. Studentparlamentet kritiserer høgskulen for dårleg organisering.

– Møtast med negativitet

– Studentane får for lite informasjon, og 
det som finst er vanskeleg å få tilgang til. 
Resultatet er at mange studentar ikkje 
i det heile tatt veit at det er mogleg å 
dra på utveksling, seier leiar Per Magne 
Killingberg ved Studentparlamentet 
(SP).

Tal frå Database for Statistikk om 
Høgare Utdanning viser at Høgskulen 
i Bergen, som har færre studentar enn 
Høgskulen i Sør-Trøndelag (HiST), har 
hatt betydeleg fleire utvekslingsstu-
dentar enn HiST dei siste sju åra. 

Ifølge Killingberg er det altfor 
vanskeleg og byråkratisk for studentar 
å ta eit opphald i utlandet.

– Dersom ein student vil dra på 
utveksling, burde han berre måtte dra 
til ein rettleiar og få heile opplegget lagt 
klårt, seier han.

tilbakemeldingar seriøst, og at dei tar 
kritikken alvorleg.

– Dersom det stemmer at mange 
møter motstand i administrasjonen, er 
det veldig leit. Det er på ingen måte slik 
vi ynskjer at det skal vere, seier Andersen.

 HiST ynskjer at fleire studentar drar til 
utlandet, men høgskulen manglar finan-
siering frå Kunnskapsdepartemantet.

– På grunn  av manglande ressursar 
endar vi opp med lågare bemanning å 
bruke på utveksling enn andre høgskular, 
seier han.

Skal evaluere
Andersen påpeikar også at delar av 
forklaringa ligg i at HiST har ei over-
vekt av bachelorutdanningar som er 
nasjonalt retta.

– Ikkje alle studieretningar, som 
barnevern, passar like godt til utveks-
ling, seier Andersen.
HiST har no satt i gang eit prosjekt som 
skal evaluere kor viktig utveksling er for 
studentane, og få tilbakemelding på om 
det er noko som kan endrast. 
UD

– Møter motstand
Til hausten vil SP starte opp ein kam-
panje kalt Internasjonal Uke. Gjen-
nom kampanjen vil SP informere 
studentane om deira moglegheiter for 
utanlandsopphald. Ifølgje ansvarleg 
for Internasjonal Uke Ida Aas ved SP 
har HiST eit stort betringspotensiale 
innan utveksling.

– Studentar som har lyst til å dra 
utanlands møter mykje motstand i 
administrasjonen, og rapporterer at 
dei blir møtt med negativitet. HiST 
motarbeider ofte meir enn dei oppfor-
drar, seier ho.

Killingberg trekk fram informering 
i klassar og innpassing i studieplanane 
som viktig for å leggje betre opp til 
utveksling.

– Det bør vere ei pakkeløysing spesi-
fikt mynta på kvar enkelt studieretning, 
som gjer det enkelt å dra på eit opphald 
som passar for studenten, seiar han.

Manglar finansiering
Rektor Trond Michael Andersen ved 
HiST understrekar at HiST tar alle 
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– Må ha en kulturendring

Her gis det bevilgninger til spesifikke 
prosjekter hvor forskerne ikke har 
undervisningsplikt, sier hun.

Hun legger til at eksterne finansier-
inger er spesielt aktuelt for Gløshaugen.

– Gløshaugen har nære tilknyt-
ninger til næringslivet, og får blant 
annet midler til samarbeidsprosjekter 
med ulike bedrifter, sier hun.

– Handler ikke om status
Prorektor for forskning Kari Melby 
ved NTNU er ikke enig i student-
tingsrepresentant Haugens påstand 
om at forskning har høyere status enn 
undervisning.

– Når det ansettes stadig flere i rene 
forskerstillinger har det ingenting med 
status å gjøre, men med hvor pengene 
kommer fra. NTNU har et tungt utdan-
ningsoppdrag og skal gi forskningsba-
sert undervisning. Vi står ikke i en situ-
asjon der vi kan prioritere forskning 
framfor undervisning, sier hun.

Hun forklarer at universitetet er 
avhengig av den eksterne finansier-
ingen, ettersom dette utgjør en stadig 
større del av budsjettet.

– Det er et politisk ønske om at 
universitetene skal hente inn fors-
kningsmidler fra eksterne kilder. Vi 
belønnes for dette i finansieringen fra 
staten, sier Melby. UD

– En konsekvens av utviklingen med at 
det blir færre forskere som underviser 
kan bli at avstanden mellom studen-
tene og forskningen øker. Forskning må 
gagne undervisningen. Det er viktig å 
generere ny kunnskap til de som går 
ut i jobb, sier fag- og forskningspoli-
tisk nestleder Jon Mikkel Haugen ved 
Studenttinget (STi). 

Norske universiteter og høyskoler 
ansetter stadig flere forskere som ikke 
driver med undervisning. Dette viser 
nye tall fra Database for statistikk om 
høyere utdanning. De siste ti årene har 
antallet rene forskningsstillinger som 
postdoktorer og forskere med doktor-
grad økt med henholdsvis 215 og 156 
prosent. Stillinger som krever både fors-
kning og undervisning, som professo-
rater og amanuensisstillinger har til 
sammenligning økt med henholdsvis 
41 og 29 prosent.

Kulturproblem
Haugen ved STi mener det eksisterer 
en skjevfordeling mellom forskning og 
utdanning.

– Forskning har en mye høyere 
status enn undervisning i dag. Mange 
ansettes på grunn av fremragende fors-
kningsresutater, men ikke like mange 
blir belønnet for gode undervisnings-
kvaliteter, sier han.

Han mener det er viktig å jobbe for 
å vise verdien av undervisningsdelen.

– Det må helt klart skje en kultur-
endring for hva vi verdsetter, og insen-
tivordningene for forskning og under-
visning må stå i stil med hverandre, 
sier han.

STi vil nå arrangere et møte med 
rektoratet ved NTNU, for å diskutere 
muligheter for at vitenskapelige ansatte 
både skal kunne forske og undervise.

Ekstern finansiering
Leder Liv Berit Augestad i 
Forskerforbundet ved NTNU er 
bekymret for at det skal bli en 
mangel på vitenskapelige ansatte med 
undervisningsforpliktelser.

– Samtidig som studentmengden 
på NTNU øker, mangler universitetet 
ressurser til å ansette faste vitenskape-
lige ansatte, sier hun.

Augestad forteller at den sterke 
veksten i antall forskerstillinger skyldes 
økningen i eksterne finansieringer. 

– Eksternt finansierte forskerstil-
linger er en økende internasjonal trend. 
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MISLIKER UTVIKLINGEN: Leder Liv Berit Augestad i Forskerforbundet ved NTNU frykter at det skal bli et underskudd av vitenska-
pelig ansatte med undervisningsforpliktelser ved universitetet.

Stadig flere nyansatte forskere ved norske universiteter trenger ikke å undervise. 
Studenttinget og Forskerforbundet er bekymret over utviklingen.

Hvorfor valgte du akkurat dette 
studiet?
– Jeg var ikke sikker på hva jeg 
ville bli, så jeg søkte både på 
NTH og legestudiet. Svaret fra 
NTH kom først, og da valgte jeg 
det. Da vi skulle spesialiseres 
ble det teknisk kybernetikk, 
delvis på grunn av en meget 
karismatisk professor Balchen 
og at flere av kompisene mine 
valgte det samme. 

Hva er ditt beste studieminne?
– Faglig sett var det det å 
plutselig skjønne matematikk 
igjen, etter et år i fullstendig 
mørke. Etter den opplevelsen 
virket ingen fag «farlige» igjen, 
selv om resultatene varierte. 
De beste minnene har jeg fra 
tiden som aktiv i linjeforeningen 
Omega. Mange av oss holder 
sammen fremdeles og møtes på 
UKA annenhvert år.

Hva er ditt verste studieminne?
– Sannsynligvis sensuren 
på faget Mekanikk 1. Jeg var 
overbevist om at jeg hadde gjort 
en glimrende eksamen. Ferdig 
før tiden, rettet mange feil da jeg 
leste over – lett til sinns forlot 
jeg lokalet. Sensuren viste at jeg 
knapt sto, og feilene jeg rettet 
var slett ikke feil. Egentlig kunne 
jeg ingenting...tungt å bære for 
en selvoppnevnt verdensmester!

Hvordan var du som student?
– Starten var rotete, jeg trodde 
jeg kunne bruke samme metode 
på NTH som jeg hadde gjort 
på gymnaset – lese når jeg 
gadd. Det kunne jeg ikke. Ved 
starten av andreåret innførte 
jeg «bundet arbeidstid»: på 
skolen fra klokken åtte, hjem 
klokken fire. Ingen lesing 
utenfor de tidene, heller ikke i 
eksamensperiodene. Passet meg 
utmerket. Ellers meget sosial og 
aktiv i studentforeninger.

Har du noen råd til dagens 
studenter?
– Finn deres egen vei, det er 
ingen andre enn du som vet hva 
som passer for deg. Men det kan 
være lurt å ha som mål å fullføre 
innenfor rimelig tid. Å være i 
jobb er enda morsommere enn 
å studere!

Teknologidirektør i Kongsberg-
gruppen og sivilingeniør fra NTH

Sverre Gotaas

MIN STUDIETID

Av Jonathan Thorbjørnsen

1. Synast du HiST gjer 
nok informasjon om 
utveksling?
2. Kva bør HiST gjere for 
at det skal bli lettare å 
utveksle?
3. Har du planar om å ta 
eit utanlandsopphald i 
studiane?

Eva Gilstad, Bachelor i 
Bioingeniør

1. Nei, eigentleg ikkje. 
Det er misvisande at 
ein får inntrykk av at 
ein kan dra til eit vidt 
spekter av studie-

plassar, når det ikkje gjeld alle.
2. Det burde bli tatt opp i starten 
av semesteret, slik at ein får lengre 
tenketid.
3. Eg skal søke meg til København til 
neste vår.

Bjørnar Fugløy, 
Bachelor i 
Maskiningeniør

1. Det kunne vore 
betre, og det er 
vanskeleg å ha 
oversikt.

2. Det bør informerast meir i klas-
serom. Det er større sannsynlegheit 
for utveksling om ein får vite meir om 
prosedyra.
3. Eg har ingen konkrete planar i dag.

Helga Steinsvåg, 
Bachelor i Sjukepleie

1. Dei nevnte det ein 
gong i byrjinga av 
utdanninga, og eg 
forventer å få meir 

informasjon seinare.
2. Dei bør få eit meir variert tilbod av 
studiesteder, og fronte moglegheitene 
tidlegare.
3. Ja, det skal eg. Eg ville eigentleg 
til Midt-Austen, men det fins ikkje 
utvekslingsavtalar dit.

PÅ HIST4

Sebastian von 
Schwind, Bachelor i 
Elektroingeniør

1. Ja, informasjonen 
er lett tilgjengelig på 
nettsidene.

2. Det har eg ikkje tenkt noko over.
3. Eg vurderte ei stund å dra til 
München, men det blei ikkje noko av.
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Sinne for å vinne
«Tap og vinn med samme 
sinn,» heter det, men det 
kan se ut som vinnerne 
har vanskeligst for å holde 
bånd på seg.
Selv om mange klager på dårlige 
tapere, kan ny forskning tyde på at 
det er vinneren man bør passe seg for. 
Et forskningsprosjekt gjennomført 
av amerikanske og franske forskere 
viser at vinnerne av konkurranser er 
vesentlig mer aggressive enn taperne.

– Det virker som vinnere har en 
tendens til å trampe på taperne, de vil 
virkelig gni det inn. Kanskje føler de 
at de har rett til å gjøre som de vil med 
taperne, sier psykologiprofessor Brad 
Bushman ved Ohio State University.

Bushman, som var en av forskerne 
bak prosjektet, mener funnet kan ha 
brede samfunnsmessige konsekvenser.

– Det kan ha betydning for felt som 
forretninger og sport, sier Bushman.

Støyende vinnere
I forsøket ble det brukt enkle former 
for konkurranse. Deltakerne ble fortalt 
at de skulle konkurrere mot en ukjent 
motstander i et spill. Der skulle man 
i løpet av svært kort tid finne ut om 
det var et dollartegn blant en rekke 

figurer som dukket opp på en skjerm. 
I virkeligheten eksisterte ikke motstan-
deren, og hvorvidt den enkelte delta-
keren vant eller tapte var tilfeldig. De 
ble deretter fortalt at de skulle konkur-
rere mot den samme motstanderen 
igjen, denne gangen i en reaksjonstest. 
Denne gangen fikk forsøkspersonene 
mulighet til å bestemme hvor hardt de 

UNDER LUPA
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ville straffe motstanderen hvis de vant 
konkurransen.

– Deltakerne kontrollerte et horn 
som de kunne bruke til å straffe 
taperen med ubehagelig høy lyd. 
Tidligere forskning viser at dette er en 
tydelig indikator på aggresjon, ifølge 
forskningsrapporten.

Det viste seg at de som ble fortalt 

at de vant den første runden, straffet 
motstanderne med mye høyere og 
lengre tut enn taperne. Dette gjaldt selv 
om man fortalte deltakerne at ferdig-
hetene i de to spillene var urelaterte, 
slik at taperne ikke skulle påvirkes av 
dårligere selvtillit.

Tolererer ikke tapere
Psykologiprofessor Dominique Muller 
fra Universitetet i Grenoble forteller 
at vinnersituasjoner kan bringe ut det 
verste i folk.

– Vi lever i et samfunn som belønner 
vinnere, og som ikke liker tapere. Selv 
om vi til vanlig ikke utagerer mot 
taperne, kan maktposisjonen vinneren 
kommer i gjøre at man mister hemnin-
gene, sier Muller.

Nå ønsker han å finne ut om vinnerne 
er mer aggressive mot personer som 
ikke var med i konkurransen, og som 
derfor ikke kan betraktes som tapere.

– Det ville også være interessant 
å sett på hvorvidt tilskuere som selv 
ikke deltar i konkurransen også er mer 
aggressive mot taperne, sier Muller.

Professor Bushman har planer om 
å teste ut funnene i mer realistiske 
situasjoner.

– Vi kan for eksempel se på om 
opptøyer er mer sannsynlige etter seier 
eller tap i verdensmesterskapet i fotball, 
forteller Bushman. UD

donor i utgangspunktet ikkje er kompa-
tibel med mottakar, melder Reuters. Ein 
pågåande studie har hittil gjennom-
ført åtte organtransplantasjonar, der ein 
samstundes gjennomfører ei behandling 
med stamceller frå både donoren og motta-
karen. Målet er å få immunforsvaret til å 
godta båe beinmargane. På den måten kan 
ein unngå at pasienten må gå på farlege 
medisinar resten av livet for å hindre at 
kroppen støytar frå seg det nye organet.

Rasistisk Springsteen
Ei ny studie gjort ved universitetet i Minne-
sota påstår at mainstream rockemusikk kan 
gjere menneskjer rasistiske, melder NME. 
I studiet fekk studentar beskjed om at dei 
skulle vere med på å bestemme korleis 
pengar skulle fordelast innad på universi-
tetet basert på etniske grupper. Studentar 
som fekk høyre på artistar som Bruce 
Springsteen gav midlane i stor grad til andre 
kvite studentar, medan studentar som fekk 

høyre på meir etnisk blanda musikk fordelte 
midlane meir rettferdig. 

Kaffi gjer deg sterkare
Morgonkaffien påverke DNA-et ditt, viser 
ny forsking. Science Daily skriv at koffein 
på same måte som trening kan påverke 
DNA-et i musklane for menneskjer som 
er inaktive store delar av tida. Dei gene-
tiske molekyla i musklane vert endra etter 
berre eit par minutts fysisk aktivitet, og 

legg grunnlaget for vidare oppbygging av 
musklane. Forskinga tyder på at koffein 
har same verknad. Forskarane vil likevel 
ikkje anbefale å droppe treninga til fordel 
for kaffikoppen, men seier at inntak av 
koffein under trening kan vere med på å 
auke effektiviteten av treninga.

Organiske organ 
Det er mogleg å lure immunsystemet til å 
godta nye organ frå donorar, sjølv om ein 
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Det er ikke bare i Norge man lurer på om det kan bli for mange universiteter. I Tyrkia 
vil myndighetene ha minst ett universitet i hver by, mens Ukraina hadde nesten tusen 
universiteter for tre år siden.

Universitetsoverfloden

Da antallet universiteter i Ukraina i 
2009 passerte 900, lot ikke reaksjonene 
vente på seg. At landet skulle ha flere 
universiteter enn Frankrike, Tyskland, 
Italia, Polen og Belgia til sammen ble 
ansett som alt annet enn positivt. 
Ukrainas utdanningsminster uttalte 
at drastiske kutt var nødvendig for å 
hindre kollaps i utdanningssystemet. 

I Tyrkia er derimot situasjonen 
ganske annerledes. Mens Ukraina satte 
som mål å slå sammen eller fjerne en 
tredjedel av universitetene innen 2013, 
fører Tyrkia en motsatt politikk. De 
har nå som målsetning å etablere minst 
ett universitet i hver av landets 81 byer.

Aggressiv ekspansjon
Tyrkia har på kort tid gått fra svært 
få til mange universiteter. Mens de for 
tjue år siden hadde 54 universiteter, 
har de i dag 172. Professor og turkolog 
Bernt Brendemoen ved Universitetet 
i Oslo (UiO) mener den ekspansive 
utdanningspolitikken har flere uhel-
dige følger.

– Arbeidsledighet er generelt et 
problem blant unge i Tyrkia, og jeg 
har inntrykk av at det heller ikke er 
nok arbeid til de som tar høyere utdan-
ning. Som en konsekvens ser man høyt 
utdannede mennesker ta jobb som 
drosjesjåfører, sier Brendemoen.

Professoren mener imidlertid et 
høyt antall universiteter har både posi-
tive og negative sider.

– Utdanning i seg selv er abso-
lutt noe positivt – med flere univer-
siteter har også det allmenne kunn-
skapsnivået steget betraktelig. Dagens 
problemer er også en følge av dårlig 
organisering fra statens side, ettersom 
en bedre organisering av arbeidsmar-
kedet kunne gitt flere mennesker jobb, 
påpeker Brendemoen.

Mangler leger
Tyrkia teller i dag nesten 75 millioner 
innbyggere, og har den yngste befolk-
ningen i Europa. Bachelorstudent Selin 
Turgut ved Galatasaray Üniversitesi 
sier at hun hører om etablering av nye 
universiteter nesten hver dag. Hun 
mener selve systemet bør forandres.

– Selv da vi hadde få universiteter 
klarte man ikke å tilby bra nok utdan-
ningskvalitet. Dersom staten fortsetter 
å opprette universiteter i dagens tempo 
blir kvaliteten svekket ytterligere, 
ettersom vi mangler både ressurser 
og lærere, sier Turgut.

Hun trekker også fram legeman-
gelen i Tyrkia. Til tross for høy 
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Pupp på plakaten
Ein kvinneleg student ved 
universitetet i Oxford har gått 
nye vegar for å sanke stemmer 
i valkampen for å bli Union 
Librarian, melder The National 
Student. Med slagordet «I don’t 
hack, I just have a great rack» 
har Madeline Grant skapt stor 
diskusjon blant studentane. 
Den tidlegare modellen har 
vorte kritisert for manglande 
dømmekraft og objektivisering 
av kvinner. I sitt forsvar har ho 
uttalt at det var meint som satire 
på alvorsgrada i organisasjonen, 
men no har ho likevel fjerna alt 
brystrelatert frå kampanjen sin.

Frie universitet
Noreg kjem på andreplass 
når det gjeld akademisk 
sjølvstende i ei undersøking 
gjort av European 
University Association, skriv 
Universitetsavisa. Noreg skåra 
heile 97 prosent på skalaen for 
akademisk sjølvstende knytt 
til studentar og studieprogram 
ved universiteta. På førsteplass 
kom Irland, som skåra hundre 
prosent. På andre område i 
undersøkinga skåra Noreg 
dårlegare, særskilt når det gjeld 
økonomisk autonomi av di ein 
ikkje har moglegheit for å vedta 
skulepengar.

For sexy for filosofi
Den danske filosofiprofessoren 
Vincent F. Hendricks har 
skapt oppstandelse blant 
kollegaer etter at han deltok i 
ein biletserie med lettkledde 
skulejenter i uniformar, 
melder avisa Politiken. 
Amerikanske filosofar kallar 
bileta for mannssjåvinistiske, og 
øydeleggande for filosofifaget. 
Hendricks sjølv seier at dei 
er meint som ironiske, og 
har nytta dei til å reklamere 
for kurs ved universitetet 
i København. Biletserien 
vart tatt for mannebladet 
Connery i forbindelse med eit 
veldedigheitsprosjekt.

VERDA  
RUNDT

arbeidsledighet er det flere ledige 
arbeidsplasser innen legeyrket. 
Professor Brendemoen setter også 
spørsmålstegn ved dette.

– Som følge av mangelen får leger 
jobb nesten uansett, mens folk innen 
humaniora og realfag risikerer å stå 
arbeidsledige ettersom det ikke finnes 
jobber innenfor deres sektor, sier han.

Ukraina satser på kvalitet
Mens Tyrika ønsker å ekspandere,  gjør 
Ukraina drastiske tiltak for å redusere 
sin utdanningssektor. Målsettingen 
om å fjerne en tredjedel av universite-
tene får kritikk av fagfolk i landet, som 
frykter at nedbyggingen vil redusere 
Ukrainas utdanningpotensial og tvin-
ge dem til å sparke lærere.

Andrey Domres har tatt master ved 
et ukrainisk universitet som ble slått 
sammen med et annet. Han mener 
sammenslåingen var positiv, og at 
Ukraina bør satse på kvalitet framfor 
kvantitet.

– Jeg mener helt klart at Ukraina 
har hatt for mange utdanningsinsti-
tusjoner. En negativ konsekvens av 

LAND I VEKST:  Tyrkia har fått 118 nye universiteter på tjue år. Istanbul Üniversitesi er derimot et av de eldste og mest prominente universitetene i landet. (Foto: Henri Bergius)

I Ukraina er det et ønske om å ha 
en halv til én million mennesker 
per universitet.

Landet har ut i fra målet et tydelig 
overskudd av universiteter, med 
52 100 innbyggere per universitet.

Norge har 620 000 innbyggere per 
universitet.

Tyrkia har 440 000 innbyggere per 
universitet.

Unge i Tyrkia på 15 til 30 år utgjør 
hele 40 prosent av befolkningen.

I fjor søkte over 1,7 millioner 
studenter på tyrkiske univer-
siteter på kun 760 000 ledige 
studieplasser.

Kilder: University World News, 
www.burasport.com

FAKTA OM:N

dette har vært at høyere utdanning har 
mistet sin verdi, og en universitetsgrad 
har blitt et krav selv for jobber hvor det 
ikke trengs, sier Domres.

Han setter spørsmålstegn ved 
utdanningskvaliteten ved de mange 
universitetene.

– Antallet kompetente fagfolk 
virker å være konstant, uavhengig 

av antall universiteter. Inkompetente 
folk med utdannelse ser man derimot 
overalt, de som har en universitets-
grad, men svært lite innsikt i deres 
eget fagfelt, sier han.

– Ingen menneskerett
I Norge skaper fortsatt etableringen av 
nye universiteter debatt, nå aktuelt i 
forbindelse med Høgskolen i Oslo og 
Akershus sitt mål om å bli universitet 
innen 2014. Blant andre Bernt Hagtvet 
ved UiO har kritisert den norske 
universitetspolitikken for å prioritere 
kvantitet framfor kvalitet.

– Universitetspolitikk i Norge er 
distriktspolitikk. Ingen flere bør bli 
universiteter, og Agder og Stavanger 
bør legges ned, sa Hagtvet til Dagens 
Næringsliv i fjor.

 Professor Brendemoen mener at en 
restriktiv universitetspolitikk ville lønt 
seg både i Tyrkia og i Norge.

– Selv på dagens norske universi-
teter er kunnskapsnivået lavere enn hva 
det var før. Hvis høyskolene også skal 
bli universiteter vil denne nedgangen 
bare fortsette, sier professoren.

Med strengere utdanningspolitikk 
mener han Tyrkia kunne hatt en mer 
positiv utvikling.

– Selv om ikke alle får jobb, er 
landet bedre tjent med et høyere nivå 
på utdanningen enn det man ser i dag. 
Det er heller kvaliteten man bør satse 
på, utdanning i seg selv er jo ingen 
menneskerett, sier Brendemoen. UD 
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betyr at vi må tenke nytt, og satse på 
andre transportmidler. Dette kan for 
eksempel være buss eller bybane, slik 
de har gjort i Bergen. 

Hvordan er forutsetningene for 
å bygge ut et bybanesystem i 
Trondheim?

– Det er avhengig av hvilke forutset-
ninger vi gir den. Før andre verdenskrig 
hadde vi et trikkesystem i Trondheim 
som fraktet fire ganger så mange passa-
sjerer som hele bussparken i Trondheim 
gjør i dag. Den gangen hadde de ikke 
noe alternativ. Det går for eksempel 
mange busser i retning Dragvoll i dag, 
men det blir noe helt annet dersom man 
kan knytte det sammen med bane. Det 
er raskere, mer behagelig, mer forutsig-
bart, og generelt et tilbud med høyere 
kvalitet enn det man kan få på en buss. 

 I Norge har fraflytting fra distrik-
tene lenge vært et tema. Hvordan 
skal vi utvikle landet som helhet?

– En av årsakene til at vi nå 
har veldig stor byvekst i Norge er 

Befolkningsøkningen fører 
med seg et økt ressurs-
behov på mange områder. 
Hvilke aspekter har størst 
betydning for hvordan en 
by utvikler seg? 

– Det som i tillegg til 
landskapet så langt har vært 
bestemmende for hvordan 
byene har utviklet seg, er 
måten vi transporterer oss 
på. I middelalderen var 
byene veldig kompakte, da 
det ikke var mulig å bevege 
seg så langt. Man hadde stort 

sett valget mellom å gå eller bruke hest 
og kjerre. Når man nærmet seg 1900-
tallet fikk man en byutvikling basert 
på trikken eller toget. Dette gjorde at 
man fikk en mer lineær struktur, hvor 
byen strakte seg langs skinnegangene. 
Etter andre verdenskrig tok bilen over, 
og byene strakte seg ut over veldig store 
områder. I dag ser vi at denne utvik-

lingen er svært lite hensikts-
messig, fordi den tar 

så stor plass. Det 

– Vi er helt nødt til å bygge mer 
miljøvennlig. Alle nye hus kommer 
til å være hus med lavt energibehov 
som passivhus, null-utslippshus, eller 
kanskje til og med plusshus som gene-
rerer mer energi enn de forbruker selv. 
Utfordringen er hva vi skal gjøre med all 
den gamle bygningsmassen som vi ikke 
klarer å gjøre så energieffektiv. 

 Vi vil bo tettere i framtiden enn vi 
gjør nå, samtidig som 
vi vil ha et mangfold 
av ulike typer boliger, 
fra villabebyggelse til 
blokk og rekkehus. Når 
det kommer til materi-
aler har vi bygd trehus i 
tusen år, og det vil vi nok 
fortsette med. Samtidig 
vil mur og betong få en 
større rolle, fordi det har 
bedre egenskaper med 

tanke på brann og lydisolasjon. I de 
større byområdene vil vi antageligvis 

Statistisk sentralbyrå har regnet ut at 
folketallet i Norge runder fem milli-
oner mennesker 19. mars i år. Stadig 
flere av oss ønsker å bo i byene. Er 
forholdet mellom befolkningsvek-
sten og byveksten i takt, eller vokser 
befolkningen fortere enn vi klarer å 
bygge?

– Bybefolkningen vokser mye for 
tiden, og på verdensbasis tilsvarer det å 
bygge en by på størrelse med Bergen hver 
eneste dag for å holde tritt med utvik-
lingen. Det er en utfordring å utvikle 
byene i et så høyt tempo, og samtidig 
sikre en god nok bokvalitet. Det ser ut 
til at det i Norge er for få boliger til alle 
som ønsker å bo i en by. Hadde man hatt 
et mer balansert forhold mellom tilbud 
og etterspørsel, ville prisene vært lavere. 
Dette gapet blir større og større, og særlig 
i byene. Jeg må også være pessimistisk 
og si at jeg ikke tror at byene vil kunne 
innfri etterspørselen etter boliger.v

Gjør norske myndigheter nok for å ta 
grep om byutviklingen?

– Jeg synes ikke at de tar nok grep.

Problemene er nok større 
enn de overskuer per i dag. 
Det har vært en del utred-
ninger som sier at all ny 
byutvikling, med det 
transportbehovet befolk-
ningsøkningen medfører, 
må løses på andre måter 
enn ved privatbil. Det 
betyr at vi må bruke mer 
kollektivtransport, vi må 
sykle mer, og vi må gå 
mer. Årsakene til dette 
har med klimautfordrin-
gene å gjøre, men den 
viktigste grunnen er at det ikke er plass. 
Veinettet vårt tåler ikke den økningen 
av bilbruken som vi legger opp til i dag, 
og man måtte brukt enorme summer 
for å kompensere for dette. Derfor må 
vi finne andre løsninger, og det tror jeg 
ikke politikerne har tatt nok inn over seg. 
I Trondheim satser man mye på kollek-
tivtransport gjennom miljøpakken, men 
til tross for dette brukes det mer midler 
på bilen enn på bussen. 

Veinettet vår tåler 
ikke den økningen 
av bilbruken som vi 
legger opp til i dag.

Dag Kittang

Professor ved Institutt for 
byforming og planleg-
ging ved NTNU

Dag Kittang

INTERVJU MED

Vi blir flere og flere nordmenn. Det krever stadig mer av mijø og ressurser. Burde politikerne hatt et 
lynkurs i Sim City? 

Framtidsbyen

nettopp fordi vi har hatt stor bosetning 
i distriktene. Denne delen av befolk-
ningen er kanskje mer villig til å flytte 
på seg nå enn de var tidligere. Det er 
imidlertid ikke ressursgrunnlag for at 
hele befolkningen skal bo i byene, så 
det er begrenset hvor stor byutvikling vi 
kan ha. Likevel vil vi i en periode fram-
over se at de største byområdene som 
Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger 
vil ha en betydelig vekst. Det har med 
næringsutviklingen å gjøre, og i den 
sammenhengen vil mange service-
yrker velge å lokalisere seg i de større 
byområdene. 

Hvordan planlegger man byer i 
resten av verden? 

 – Det er store forskjeller i hvordan 
man bygger en by i USA, Norge og 
Asia. I USA har de først og fremst 
tenkt på hvordan man 

skal betjene byene med bil, mens man i 
de tette asiatiske byene er avhengig av at 
folk går eller sykler. Etter hvert har for 
eksempel byplanleggingen i Kina blitt 
mer og mer lik det man gjør i USA, med 
skyskrapere og store motorveier. Jeg tror 
de europeiske byene satser mer på kollek-
tivtrafikken enn de tradisjonelt har gjort 
i USA, hvor de ikke har prioritert det 
noe særlig. Ved å nedprioritere det får 
man problemer 
med trafikkav-
viklingen, og vi 
ser nå at det også 
skjer i en del asia-
tiske land. 

Hvilke type hus 
og bygg tror du 
vi vil bygge i 
framtiden? 

bygge høyere hus enn vi gjør i dag på 
grunn av mangel på arealer, men gene-
relt tror jeg ikke husene vil bli høyere. 

Det eksisterer mange visjoner 
om hvordan vi vil bo i framtiden. 
I science fiction-filmer ser man 
for seg at vi kommer til å bo i små 
kapsler. Hvor sannsynlig er det at 
slike visjoner vil bli realisert?

– På 1970-tallet eksisterte det en 
idé om noe de kalte «plug-in-city». 
Der kunne man ta med sin egen vesle 
bo-container fra en boligblokk og 
flytte den med seg til en annen by. 
Vi har imidlertid aldri sett dette bli 
realisert. Mitt inntrykk er at folk er 
rimelig konservative når det gjelder 
boliger. Vi er veldig tradisjonelle, og 
ønsker ikke store endringer i bomøn-
steret vårt. Det er heller ikke særlig 
store endringer fra kultur til kultur, 
eller fra den ene sosialøkonomiske 
gruppen til den andre. UD
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Gull av gråstein?

Flyttesjau og svevestøv

Ferdig med foredragene i 
Trondheim. Stas å få sjokolade 
og bok fra 1A på KVT:)
@MariaAmeli

“Du har de flateste titsa jeg 
har sett. Men de er fine da.” 
- @nilsmkilling gir meg en 
peptalk før kveldens møte i @
velferdstinget
@rydje

Faen! Jeg kjenner asbesten spiser 
hull i lungene. Farvel verden. 
#Dragvoll #NTNU
@langokalla

kvinne shchminne. Det rimer på 
vinne, også har vi godt minne. 
Og liker å være inne. Gode 
versjoner kan være vanskelig å 
finne.
@Rosenvingen

NEI!! JEG VIL IKKE TIL BERGEN! 
DET ER BLÅ HIMMEL I 
TRONDHEIM!
@tanjavean

Har hatt samtale med #ForVei 
og har fått ny motivasjon til 
studiene! Håper @NTNU ser 
hvor viktig dette tilbudet er for 
studentene! 
@Sauen

Jeg forventer en økning i jente-
andelen på NTNU med 100% når 
@NTNU slipper sitt nye studie-
program: Design og Miljø!
@langemyh

Fant akkurat ut at foreleseren 
min i Finansmarkeder, Egil 
Matsen, er hovedstyremedlem 
i Norges Bank, tøft! #respekt @
ntnu
@Vildasen

Er det et poeng med kjønns-
poeng? #lsnso
@ladetfot

Minner om Karrieredagen 
Dragvoll 14. mars klokken 10 på 
Dragvoll. Sjekk Facebook for mer 
informasjon
@PrimetimeNTNU

altså, fin idé med do på lese-
salen, men skal jeg tisse på 
det stilleste stedet i verden, 
hadde jeg foretrukket at det var 
LYDTETT #dragvoll
@Driveinbingo

Mann med sparkesykkel på gløs-
haugen kl. 22:45: “jeg skal stjele 
hardware og selge det på inter-
nettet” O.o
@Siriholtnaes

Swag, stilsikker og solid grep 
på publikum: @LidoLido leverte 
på Klubben i Trondheim i går. 
Believe the hype.
@EirikNatvik

urealistisk forespørsel om å skape gull 
av gråstein.
I utdanningssektoren snakker man 
for tiden mye om ingeniørmangelen 
og frafallet i ingeniørutdanningen. Å 
finne tiltak for å holde på ingeniørstu-
dentene virker meningsløst når man 
ikke engang har skikkelige lokaler å 
holde til i. Studentparlamentet arbeider 
for å sikre gode forhold for studentene. 
Dette er utfordrende når situasjonen er 
så dårlig at til og med studentpuben må 
tas i bruk som lesesal i eksamenstiden. 

Hvor skal man grave etter gull, da 
man blant annet mangler 500 milli-
oner til et nytt teknologibygg?

stadig uteblitt. Situasjonen ble enda 
mer prekær i sommer da det ble klart 
at avdeling for helse og sosialfag mister 
sine lokaler og må ut i midlertidige 
bygg. Midt oppi alt dette står studen-
tene igjen som en uskyldig tredjepart, 
og må leve med dårlige løsninger fram 
til økonomiske midler er på plass.

I høst var Kunnskapsdepartementet 
på besøk. Bestillingen var klar; mindre 
syt og flere suksesshistorier. For en 
utdanningsinstitusjon som holder til i 
gamle bryggerilokaler og kontorbygg, 
og som er sulteforet på basisbevilg-
ninger fra Kunnskapsdepartementet 
framstår dette for meg som en 

Mars betyr ikke bare vår. Synkront 
med snøsmelting og pollenvarsel 
starter også arbeidet med en politisk 
kabal. Kabalen som til slutt betyr forde-
lingene i statsbudsjettet for 2013. Dette 
vekker atter en gang håp om realise-
ring av campusplaner for HiST.

Ideen om nybygg på Kalvskinnet og 
en samlokalisering av HiST er ikke ny, 
og selv om man har hatt planene klare 
nå i snart 10 år, har midlene til bygg 

som studenter engasjerer oss for å få 
HiST til å revurdere sine planer. Det 
er selvfølgelig positivt at vi prioriteres 
og hjelpes fram, men slik planene er 
nå mener vi de virker mot sin hensikt; 
mot utvikling av TØH. Vi trenger plass 
og utviklingsmuligheter – og rom til å 
drive mange av de studentsosiale akti-
vitene som skolen vår er kjent for. Vi 
vil ikke at økte kostnader skal redu-
sere undervisningstilbudet vårt. Vi 
vil ikke at studenter i tiden etter oss 
skal lide helsemessig av at luftkvali-
teten er bekymringsverdig dårlig. Vi 
vil ha tilfredse studenter, mange nye 
søkere, og vi vil opprettholde den høye 
faglige standarden vi har ved TØH i 
dag. Ikke gi oss en løsning som er dårli-
gere enn den vi har – da er det andre 
som trenger hjelpen mer!

kjernevirksomheten: utdanning og 
forskning. Selv om lovnadene er at vi 
får en mer effektiv arealplan, kan vi 
vanskelig se at det forsvares å betale 
så mye mer for så mye mindre. 

Men vår største bekymring er likevel 
knyttet til de miljømessige tilstandene i 
Elgeseter Gate. Som et av Norges mest 
forurensede områder, er det i regule-
ringsplanen lagt ned forbud mot å 
benytte tomta til undervisningsformål 
for barn og unge under 18 år. Flere arti-
kler har denne vinteren fokusert på de 
ulovlig høye verdiene for svevestøv, og 
i Adresseavisa 9. november kunne vi 
blant annet lese at det var målt 102 
pm10 i Elgseter Gate midt på dagen. 
Dette er mer enn dobbelt så mye som 
Forurensningsloven tillater.

Det er altså ikke uten grunn at vi 

Det er liten tvil om at vi studenter på 
TØH er stolte av det vi har og det vi 
gjør. Så når noe ved skolen vår skal 
endres, er det en selvfølge at dette skal 
være til det bedre – eller ikke endres i 
det hele tatt. Når HiST ønsker å reloka-
lisere campus, trenger vi et alternativ 
som er bedre enn dagens TØH. Og der 
mener vi de foreløpige planene har en 
vei igjen å gå.

På campus Moholt disponerer 
TØH i underkant av 10 000 kvadrat-
meter, mens vi i nye lokaler får omlag 
8 000. For dette skal høyskolen 
årlig betale rundt 8 millioner mer, 
penger vi er redde blir hentet fra 

Jorun Reitan og Vegard Wahl
Studentforeningen ved TØH

FLYTTING AV TØH

Nils Magne Killingberg 
Leder Studentparlamentet ved Høgskolen 
i Sør Trøndelag

SAMLOKALISERING

Studentkvitter
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Sparer seg til fant

på tross av dokumentert suksess og 
skrikende behov. Denne situasjonen 
er akutt, og gjør at gode patenter risi-
kerer å bli liggende i skrivebordskuffen 
i stedet for å blomstre opp til nye verdi-
skapende selskaper. 

Invester i fremtiden nå
Sittende regjering har aldri hatt mer 
penger og snakker varmt om satsing 
på kunnskap i Norge. Dessverre er det 
mange fine ord og lite handling. Tvert 
imot har de rødgrønne nedprioritert 
investering i forskning og utvikling 
over flere år. 

Vi kan ikke la petroleumsinn-
tektene bli en hvilepute. Det er på 
tide med en investering i forskning, 
utdanning, såkornmidler og vekst-
fremmende midler som kan styrke 
vår konkurranseevne fremover. Det 
holder ikke å ønske det, vi må jobbe 
for det. Konserndirektør i Sintef Unni 
Steinsmo sa det rett ut. Lokalpolitikerne 
i Trondheim må drive lobbyvirk-
somhet i eget parti. Kunnskapsmiljøet i 
Trondheim er verdt å kjempe for.

Det er vanskelig å se motivasjonen 
for å fjerne gode ordninger i en tid der 
Norge har hatt historiske muligheter til 
å satse på forskning. Vi kan takke EU 
for deres rammeprogram og våre egne 
forskningsmiljøers evne til å skaffe en 
god andel av disse midlene. Det er en 
av årsakene til at enkelte forskningsmil-
jøer har klart å holde hodet over vannet 
under finanskrisen, for eksempel fors-
kning innen vareproduksjon. At EU 
ser verdien av norsk forskning kan 
likevel ikke unnskylde en manglende 
norsk evne til å investere i forskning 
og utvikling. 

Kapitaltilførsel
La oss gå videre til den andre viktige 
forutsetningen for at man skal kunne 
dyrke frem spennende innovative 
selskaper: tilgjengelig kapital. Med en 
skattepolitikk som favoriserer investe-
ring i bolig har såkornmidler fått ekstra 
stor betydning. Såkornmidler har vært 
av stor betydning for å kommersiali-
sere gode forskningsresultater og ny 
teknologi. Nå er det tomt for midler, 

Trondheim kan være stolt av et fantas-
tisk forskningsmiljø, nyskapende 
teknologibedrifter og innovative grun-
dere som tør å satse. Hver dag produ-
seres nye løsninger på kompliserte 
problemer, det jobbes med spennende 
innovasjoner og fremtidens konkurran-
sefortrinn skapes.

Sintef har blitt Nordens største 
uavhengige forskningsstiftelse og flere 
av de mest vellykkede selskapene vi har 
i Trondheim har sitt utspring derfra. 
Powell, Q-free og Nacre er tre av dem. 
Dessverre må denne suksessen sies å ha 
blitt til på tross av heller enn på grunn 
av gode politiske beslutninger. 

Manglende grunnstøtte
Det eksisterer to viktige forutset-
ninger for å lykkes: forskningsmidler 
og tilgang til kapital. Mens andre 
forskningsmiljøer får opp mot 30-40 
prosent i grunnbevilgninger får Sintef 

bare 6-7 prosent. Det gjør at Sintef blir 
mer avhengig av kortvarige oppdrag fra 
næringslivet og har redusert mulighet 
til å prioritere grunnforskning. Dette 
får igjen betydning for næringslivet. 
Det gir mindre fleksibilitet og tid til 
å satse på de gode, men ikke fullt så 
umiddelbare, innovasjonene som blom-
strer i forskningsmiljøet.

Fremtiden for en investering i norsk 
forskning ser heller ikke særlig lys ut. 
Et eksempel er at Forskningsfondet 
og gaveforsterkningsordningen ble 
lagt ned fra 2012. Fondet for fors-
kning og nyskaping hadde bred poli-
tisk støtte, og var et viktig bidrag for 
å sikre langsiktig finansiering av fors-
kning. Gaveforsterkningsordningen er 
en meget vellykket ordning der fors-
kningsbidrag fra private ble forsterket 
med tilskudd fra staten. Det er åpen-
bart at denne ordningen har gitt essen-
sielle bidrag til en rekke forsknings- 
og utviklingsprosjekter i Norge. Det er 
like åpenbart at ordningen har bidratt 
til bedre kommunikasjon mellom fors-
kning og næringsliv.

Illustrasjon: Evita Bergstad
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It is easier to fight for one’s prin-
ciples than to live up to them.  

Alfred Adler (1870-1937)

FORSKNING

Lokale politikere må kjempe for kunnskapsmiljøet i Trondheim.

Ina Roll Spinnangr
Leder av Trondheim Venstre
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– Det er fordi du er jente

Jannie Fimland
Bachelorstudent i stats-

vitenskap ved NTNU. 

LIKESTILLING

og pragmatiske enn de fleste mann-
lige studenter. Dette innlegget er ikke 
skrevet for å rakke ned på menn. Alt 
vi vil er å bli behandlet likt som dere. 
Jeg sier ikke at offentlig og privat 
sektor må bestå av 50 prosent menn 
og kvinner. Som to ulike kjønn har 
vi ulike interesser, og dette verdsetter 
jeg. Takk og pris for at vi er forskjel-
lige, bare tenk så kjedelig verden ville 
ha vært hvis alle var like dyktige i 
de samme tingene. Alt vi ber om 
er respekt, slik at vi, neste gang vi 
forteller deg om en positiv personlig 
erfaring hvor vi har fått til noe uten 
om det vanlige, ikke får høre at det er 
på grunn av vårt kjønn, men som en 
følge av at vi er smarte, talentfulle og 
har baller av stål.

Feminisme er definert i det Store 
Norske Leksikon som «...hvordan 
seksualitet definerer ens identitet, og 
hvordan dette kan endres». I dagens 
samfunn har utrykket feminisme mer 
eller mindre blitt et skjellsord. Hvis du 
skulle være så «uheldig» å kalle deg 
selv feminist, vil dine samtalepartnere 
umiddelbart trekke den konklusjon at 
du er medlem av Ottar, eller spørre 
om når du sist brant bh-en din. Dette 
er en vanlig misforståelse. 

Feminisme for meg, og de fleste 
andre kvinner, er at vi fortjener å bli 
behandlet på linje med menn. For 
eksempel lik lønn for likt arbeid og 
respekt på arbeidsplassen så vel som 
i sosiale sammenhenger. For de fleste 
er dette en selvfølgelighet, og i teorien 
vil nok de fleste nordmenn være enig 
i dette. Hvorfor er det da fyfy å kalle 
seg feminist, når det er nettopp dette 
ordets mening indikerer? 

Dessverre er hva som i teorien 
høres ut som en selvfølgelighet, ofte 
noe annet i praksis. Til hell for oss 
skandinaviske innbyggere har like-
stillingen kommet langt, og teori og 
praksis går som oftest hånd i hånd. 
For de som har våget seg ut over lande-
grensene her i nord, skal man ikke 
lengre enn sør for Danmark før dette 
bildet av likestilling mellom menn og 
kvinner får en annen betydning. Her 
er det viktig å konstatere hvordan like-
stilling blir definert i denne sammen-
hengen: likestilling er lik respekt for 
menn og kvinner på arbeidsplassen og 
i sosiale kontekster. Menn og kvinner 
er forskjellige, men like mye verdt. 

«Annerledeslandet»
Jeg har reist verden rundt, bodd i USA 
og bor for tiden i Frankrikes gastrono-
miske hovedstad Lyon. Her studerer 
jeg statsvitenskap på Science Po. 
Dessverre møter jeg de samme hind-
ringene hver gang jeg er ute og reiser: 
Mangel på respekt fra mine mann-
lige medstudenter, kollegaer, venner 
og bekjente. 

Det er spesielt på mine reiser i 
den vestlige delen av verden hvor 
dette stadig overrasker meg. Er vi i 
«annerledeslandet» Norge virkelig så 
forskjellige fra våre naboer i Europa? 
Når jeg har fått til noe, får jeg stadig 
høre at det bare er fordi jeg er jente. 
Dette høres kanskje vulgært ut, men 
dette skjer i virkeligheten hver eneste 
dag. Dette gjelder alt fra småting som 
interesser innen musikk, politiske 
diskusjoner, akademiske prestasjoner 
og arbeidserfaringer. 

Senest på selveste kvinnedagen, 
fikk jeg beskjed om at det ikke 
var noe problem for meg å stå på 
eksamen. Siden jeg er en søt jente, 
er alt jeg trenger å gjøre å prate litt 
ekstra sukkersøtt med professoren før 

eksamen hvor jeg forklarer hvor mye 
jeg beundrer faget og hvor mye jeg 
har lært, men at språket fortsatt er 
en stor utfordring. Kanskje hvis jeg 
spiller kortene mine riktig, altså viser 
litt hud i tillegg, kan jeg få avlegge 
eksamen på engelsk i stedet for fransk. 
Denne holdningen skremmer meg, i 
hvert fall når jeg som statsviter godt 
kan tenke meg å jobbe på en interna-
sjonal arbeidsplass.

Et spørsmål om likeverd
En ting er sikkert: Hvis vi tar en titt 
på statistikken ser vi at det er flere 
kvinnelige utvekslingsstudenter i 
Europa (EU og Norge) enn menn. 
Dette er bare én indikator på at kvin-
nelige studenter er mer selvstendige 
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Illustrasjon: Erika Eliasson Løkken

Er «feminisme» 
virkelig synonymt med 
BH-brenning og 
medlemskap i Ottar, spør 
kronikkforfatteren. 
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Hvem drepte 
bachelorgraden?
Siden innføringen i 2003 har aldri tilliten til bacheloren vært lavere enn i dag. Hvor gikk det galt? 
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gjerdet i påvente av hva andre i arbeidslivet 
vil foreta seg. Et par knappe måneder senere 
dukker den første negative oppmerksom-
heten opp under overskrifter som «Flere vil ha 

master» og «Utdanner seg til arbeidsledighet». 
Konturene av et varslet dødsfall. 

I 2004 kommer masterboomen. Ved 
Handelshøyskolen i Bergen øker søkertal-
lene ved de økonomiske retningene med over 
50 prosent. På NTNU opplever mastergrad-
programmene i allmenvitenskaplige fag en 
fordobling i antallet søkere. Økningen spås å 
fortsette videre mot det tidobbelte. Eksperter og 
kommentatorer er på pletten for å forklare. Det 
skjer for å matche arbeidslivets krav. Riktignok 
flere ganger med arbeidslivskilder i samme sak 
som sier de fortsatt ikke er ferdig med å evaluere 
innholdet i gradene. Næringslivet snur. Det 
samme gjør overskriftene.

www.underdusken.no
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Vi ansetter et 
betydelig antall personer 
med både bachelor- og 

mastergrader.
Traineekoordinator Anne -Berit Bratlie i Posten

ENHVER GOD KRIMROMAN peker forbi 
forbryteren og mot hvitsnippene i bakgrunnen. 
Næringslivet er alltid en god mistenkt. Strupte 
næringslivet bacheloren med for høye kompe-
tansekrav? Åpnet næringslivets omlegging for 
en nedgradering av bacheloren som selvstendig 
grad? Én ting er sikkert: Beskyldningene lever 
fortsatt.

– Både privat næringsliv og det offentlige 
har for høye kompetansekrav, sa leder Kim 
Kantardjiev i Norsk Studentorganisasjon (NSO) 
til Under Dusken senest 22. november 2011.

Han er ikke den første studentlederen til å 
si nettopp det. 

Forklaringen er dårlig kjennskap til 
innholdet i gradene. Påstanden er forlok-
kende, hva vet egentlig mellomledere og ledere 
i bedrifter som selv er utdannet langt forut for 
Kvalitetsreformen om innholdet i dagens utdan-
ning? Tidligere E24-kommentator og nyansatt 
kommunikasjonsrådgiver Elin Ørjasæter i det 
internasjonale PR-byrået Burson-Marsteller er 
ikke i tvil.

– Selvfølgelig har de liten kunnskap om 
dagens utdanning. 

Uttalelsene om bachelorens stadig lavere 
status i arbeidslivet har fått gjenklang hos de 
framtidige arbeidstakerne. Kjærstin Berntzen 
tar master i historie, og mener som flere andre at 

SOM SÅ MANGE BARN var bacheloren 
et resultat av tilfeldigheter. Som med så 
mange andre graviditeter begynte det hele 

på en fest. Sorbonne-universitetet fylte 800 år 
og den franske utdanningsministeren fikk en 
vag idé om å markere med «noe europeisk».

Frøet var sådd. Vage intensjoner vokste til 
grandiose tanker om internasjonalt samar-
beid og standardisering av høyere utdanning 
i Europa: et felles gradssystem. Ett land ble til 
tre. Tre ble til tjueni, som senere skulle bli til 
førtiseks. Den største utdanningsrevolusjonen 
i nyere tid var et faktum. 

I NORGE BLIR bacheloren båret fram av 
Kvalitetsreformen. Det blir en kaotisk fødsel 
når norske myndigheter bestemmer seg for å 
innføre reformen over natten. Ingen skal tro 
at Norge ikke er reformvillige. Knapt noen 
er ivrigere. Likevel vedkjenner ikke alle seg 
hverken nyfødt (bachelor, master og ph.d.) 
eller mor (Kvalitetsreformen). Økenavnet 
«Kvantitetsreformen» henger med fra dag én, 
og sivilingeniører, lærere og flere profesjons-
utdannelser tviholder på sine gradssystemer. 

For bacheloren begynner det likevel godt. I 
september 2003 viser en arbeidslivsundersøkelse 
at bedriftene fortrekker bacheloren framfor 
storebroren masteren. Mange sitter likevel på 

bacheloren mer er en forberedelse til masteren.
– Selv om jeg har hatt lyst til å ta master har 

jeg et inntrykk av at graden er en nødvendighet, 
at bacheloren ikke er like mye verdt, sier hun. 

DAGENS NÆRINGSLIV TAR i 2005 en 
ringerunde rundt blant storkonsernene for å 
forhøre seg om kompetansen som kreves fra 
arbeidslivet. Resultatene slås opp under tittelen 
««Må» ta master». Det virker opplagt, draps-
saken er oppklart. Arbeidslivet sto bak, om 
det var med overlegg eller ikke spiller ingen 
rolle. Men så gjennomfører vi en ny ringerunde 
i Norge 2012. 

Landets åttende største arbeidsgiver, Posten 
Norge AS, kjenner seg ikke igjen i anklagene 
arbeidsgiverne får rettet mot seg.

– Vi ansetter et betydelig antall personer 
med både bachelor- og mastergrad. Mastergrad 
blir ikke nødvendigvis sett på som en fordel 
da det finnes mange stillinger der de vil bli 
vurdert som overkvalifiserte, sier traineekoor-
dinator Anne-Berit Bratlie i Posten.

Rekrutteringsmønsteret deles av resten av 
selskapene. Framfor å orientere seg kun etter en 
gruppe utdannede har arbeidsgiverne tilpasset 
det formelle kompetansekravet etter komplek-
siteten av stillingen.

– Ved ansettelser av kjemikere til laborato-
riene krever vi masterutdanning. Til stillinger 

i administrasjonen etterspør vi oftest personer 
med bachelorgrad, sier HR-offiser Line 
Fjelddalen Eik i Jotun.

Også studentene har ulike opple-
velser av bachelorgradens egenverdi. Med 
bachelor i elkraftteknikk ved Høgskolen i 
Sør-Trøndelag (HiST) har Stian Engen hatt en 
helt annen opplevelse av arbeidsmarkedet for 
bachelorutdannede.

– Samtidig som jeg fullførte bacheloren ved 
HiST, søkte jeg tre jobber. Ved påsken stod jeg 
igjen med to jobbtilbud, hvorav Voith Hydro 
var én av dem. Det er her jeg jobber i dag, sier 
Engen, som nå er ansatt prosjektingeniør.

Også Ingvild Hoel Rise, som går sisteåret 
på en bachelor i statsvitenskap, deler oppfat-
ningen om at bachelorgrader gir greit innpass 
i arbeidsmarkedet. 

– Bachelor gir muligheter på lavere nivå, 
sier hun. 

Gjennomgående ansetter noen av Norges 
største arbeidsgivere i stor grad fra begge grads-
nivå. Norges største finanskonsern, DNB, retter 
i stedet pekefingeren videre mot akademia.

– Skoler er nok ikke så raske med å legge 
om som det næringen er, sier rekrutteringssjef 
Glenn Menkin i DNB.

I JUNI 2005 SKRIVER Under Dusken på 
lederplass at «masteren er den nye bacheloren». 

Siden 2004 har Norge også fått to nye univer-
siteter. Inflasjon i utdanningen er et populært 
tema. 

Året etter kommer den første store evalue-
ringen av kvalitetsreformen. Rapporten fra UiO 
hevder at kvaliteten på de lavere utdanningsgra-
dene har gått ned etter at man har gått fra en 
fireårig cand.mag., til en treårig bachelorgrad. 
En av grunnene er at studentene ikke leser mer 
for å kompensere for det året som ble fjernet. I 
tillegg kritiseres utdanningsløpene for å være 
for tynne og dårlig tilpasset arbeidslivet. Den 
siste delen av kritikken deles riktig nok mellom 
både bacheloren og storebroren mastergraden. 
Har manglende akademisk næring og arbeids-
relevans ganske enkelt sultet bachelorgraden 
ihjel?

Tanken om et utdanningssystem som er lite 
tilpasset arbeidslivet finnes også i hodene til 
dagens studenter. 

– Jeg kunne ønsket meg noe mer praktisk 
læring i bacheloren, sier den tidligere ingeni-
ørstudenten Engen.

Synspunktet deles av statsvitensskapstu-
dent Ingvild Hoel Rise som mener at man 
med hell kunne innført mer casearbeid og 
lignende. Masterstudent i historie Kjærstin 
Berntzen mener også at man kan se nærmere 
på bacheloroppgaven.

– Jeg kan tenke meg at en større 

UT AV SKAPET: Kim Fangen sammenlikner det å være 
åpen som hiv-positiv med å komme ut som homofil.

GRADSTANKER: Hvordan formes studenetenes inntrykk av at 
bacheloren er en blindvei i arbeidslivet og lite annet enn en...

... forbredelse til høyere grader, som oppfattes som 
eneste sikre vei ut i arbeidslivet. 

Illustrasjoner: Håvard Karlsen 

Bedrifter foretrekker kortere utdannelse Alle vil ta masterFlere vil ha master Master et plussUtdanner seg til arbeidsledighet Alle skal ta mastergrad "Må" ta en master Alle skal ta mastergrad En verdiløs Bachelor? Har master i dag blitt et 'must'? Flere vil ha master Bachelorgrad gir ikke jobb Får ikke jobb med bachelor - Tre års utdanning holder ikkeBachelorgrad er ikke nok på arbeidsmarkedet Bachelorgrad i bakevjen– Legg ned bachelorgraden 8 av 10 studenter: Bachelor er ikke nokBedrifter foretrekker kortere utdannelse Alle vil ta masterFlere vil ha master Master et plussUtdanner seg til arbeidsledighet Alle skal ta mastergrad "Må" ta en master Alle skal ta mastergrad En verdiløs Bachelor? Har master i dag blitt et 'must'? Flere vil ha master Bachelorgrad gir ikke jobb Får ikke jobb med bachelor - Tre års utdanning holder ikkeBachelorgrad er ikke nok på arbeidsmarkedet Bachelorgrad i bakevjen– Legg ned bachelorgraden 8 av 10 studenter: Bachelor er ikke nok
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bacheloroppgave kanskje vil gjøre en bachelor 
mer arbeidsrelevant, sier hun.

VAR DET AKADEMIA selv som sviktet? 
Druknet arbeidsrelevansen og kompetansen i 
en higen etter å kvantifisere og ensrette noe 
som kanskje ikke kan kvantifiseres og ensrettes? 
Kvalitetsreformen tok i liten grad hensyn til 
det tidvis store skillet mellom de vitenskapelige 
tradisjonene innenfor humaniora og realfag. 
Men gikk det faktisk ut over relevansen til 
arbeidslivet?

Forskning fra Nordisk institutt for studier 
av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) 
sier «tvert imot». Norge er på toppen av Europa 
med tanke på hvilket grunnlag utdanningen 
legger for arbeidslivet. I Nifu-Step rapporten 
«Høyere utdanning og arbeidsmarked i Norge 
og Europa» kom det fram at tre av fire studenter 
er tilfredse med utdanningens relevans opp mot 
arbeidslivet. Den utslagsgivende forskjellen var 
kanskje at Nifu spurte folk som hadde vært i 
arbeidslivet i fem år, heller enn studenter som 
enda ikke hadde satt sin fot på arbeidsarenaen. 

OM IKKE AKADEMIA og deres utforming 
av utdanningen er den skyldige, hva så med 
departementet? Deres finansieringsordning som 
gjør det lønnsomt å fylle opp med studenter 
som kjøres på samlebånd gjennom billige utdan-
ninger. Og det er liten framgang å spore blant 

oppslutningen rundt bacheloren, til tross for at 
både SV og AP klart har programfestet at de 
vil jobbe for å styrke både bachelorens arbeids-
relevans og renomé. Vek departementet fra 
bachelorens side og lot den seile sin egen sjø 
ut i ulykken? 

 Statssekretær Kyrre Lekve (SV) i KD er 
uenig. Ikke minst med premisset om at depar-
tementet har sett seg fornøyd med bachelo-
rens status og ikke gjort nok for å fremheve 
gradens innhold.

– I Stortingsmelding 44 fra 2009 fremmet 
vi flere prioriteringer for å knytte utdanningen 
på bachelornivå opp mot arbeidslivet. Som et 

ledd i dette påla vi samtlige institusjoner for 
høyere utdanning å opprette Råd for samar-
beid med arbeidslivet, sier han.

I tillegg har departementet vært involvert 
i både informasjon- og holdningskapende 
arbeid.

Statssekretæren mener at utdanningsin-
stitusjonene og arbeidsgiverne fortsatt må 
samkjøres bedre, blant annet for å gjøre 

næringslivet mer klar over bachelorstuden-
tenes kompetanse. Han synes bachelorgraden 
må være så bred som den er. Videre ønsker han 
et mer langsiktig perspektiv på det hele. 

– Prosessen med Kvalitetsreformen er et 
møysommelig og langsiktig arbeid. Det tar 
tid å innføre nye systemer av denne typen. 
Kvalitetsreformen kom i 2003, det kan ta en 
ti-femten år før reformen blir normalisert. 

Et lite snev av selvkritikk finnes det likevel. 
– Vi har hatt høye ambisjoner, gjort mye, 

men vil fortsatt gjøre mer. 

«BACHELOR GIR IKKE JOBB». Våren 
2007 dør hovedfaget idet de siste klassene 
uteksamineres under den gamle reformen. Året 
etter, sommeren 2008, er det eksamen, i over-
ført betydning, for de nye gradene. Resultatene 
fra Nifu-undersøkelsen er klare – den første 
undersøkelsen som kan si noe om nyutdan-
nede bachelorkandidaters erfaringer opp mot 
arbeidsmarkedet og videre utdanning. Dommen 
er knusende, kun 13 prosent finner seg rele-
vant arbeid. 

I kjølvannet av rapporten kommer den 
første debatten om å avvikle bachelorgraden i 
2009 etter at Nifu-forsker Per Olaf Aamodt tar 
til orde for å legge ned bachelorgraden. Han 
trekker riktig nok sitatet tilbake få dager senere 
og sier det aldri var ment som et konkret forslag. 

Nyheten står for nesten halvparten av 

medieoppslagene om tematikken rundt 
bachelorgradens status i perioden 2003-2012 og 
tallene refereres fortsatt til i mediene i 2012. Om 
det ikke er dødsstøtet, er det i alle fall den kraf-
tigste knekken bacheloren har opplevd så langt. 

ALARMKLOKKENE BURDE LIKEVEL 
ha ringt da mer enn 50 norske aviser alle slo 
opp innholdet i en omfattende forskningsrap-
port under nærmest identisk overskrift og med 
samme vinkling. Flertallet reproduserte kun 
NTBs tekst, de store avisene og NRK gikk alle 
for vinklingen og varianter av overskriften til 
Teknisk Ukeblad som først brakte nyheten ut 
i offentligheten. 

Kun studentavisene brakte motstridende 
syn og innfallsvinkler på nyheten, foruten en 
oppfølgingssak fra Teknisk ukeblad. 

Og ingen bet seg merke i at studentene som 
planlagte – og fortsatte i – videre studier var 
med i tallgrunnlaget for hvor mange som fikk 
seg relevant jobb. Fåtallet av mediene nevnte 
også at 22 prosent var i relevant deltidsjobb. 
Totalt sett var det kun 13 prosent som falt i 
kategorien over de som enten jobbet med 
noe urelatert til studiene eller fortsatt var 
arbeidssøkende. 

En like legitim vinkling ville vært at flere 
enn de som planla det var i arbeid, og at av de 
som var gått ut i arbeidsmarkedet på hel- eller 
deltid hadde nærmere to tredjedeler funnet 

seg relevant arbeid. Tall som samsvarer med 
resultatene fra senere kandidatundersøkelser 
ved NTNU.

MEDIENE LØP I FLOKK som medier ofte 
gjør. En gjennomgang av alle saker relatert til 
bachelor- og mastergraden i norske medier fra 
2003 til i dag viser en stor overvekt mot oppslag 
med negative innfallsvinkler mot bachelor-
graden og tilsvarende positive for masteren 
for samtlige år med unntak av 2003. 

Et annet moment ved medienes vinklinger 
og valg av overskrifter er at de ofte hadde passet 
like godt på bachelorens forløper cand.mag.-en, 
som også fikk kritikk for å være både usynlig og 
«verken fugl eller fisk». Den store forskjellen er 
at Kvalitetsreformen satt høyere utdanning på 
dagsorden i media, hvor det i årene forut for 
1999 (da Norge gikk inn i Bologna-prosessen 
som resulterte i Kvalitetsreformen) bare ble 
skrevet en brøkdel så mye om høyere utdan-
ning som det ble i etterkant.

NSO-leder Kantardjiev er åpen for at 
mediene kan ha skapt en selvforsterkende effekt.

– Det er definitivt et omdømmespørsmål, 
og dessverre er denne sektoren (utdanning 
red.anm.) en ekspert på å gjøre seg selv dårli-
gere enn det den egentlig er. Virkeligheten er 
langt fra det bildet som ofte tegnes, at bachelor-
graden ikke duger. Man sitter igjen med stor 
kompetanse etter en fullført bachelor og det 

Det er definitivt et 
omdømmespørsmål.

Leder Kim Kantardjiev i NSO

VIL ÅPNE OPP: Charlotte Nordström skriver om 
sorg i forbindelse med hiv.

burde synliggjøres i langt større grad enn i 
dag, sier han.

OM LITT OVER ETT år skal Kjærstin 
Berntzen være ferdig med masteren sin. Hun 
har aldri følt seg presset til å ta en master, men 
sier samtidig at hun sitter med inntrykket om at 
den er nødvendig. Hvor det inntrykket kommer 
ifra vet hun ikke.

– Dette skyldes nok like mye medstudenter 
som media, næringsliv og andre. UD

ALLEREDE BESTEMT SEG: Ingvild Hoel Rise har valget framfor seg, 
men har for lengst bestemt seg. Det blir mastergrad etter bachelor.

OVERBEVIST UBEVISST: Kjærstin Berntzen føler at bacheloren ikke 
har egenverdi. Hvor hun har fått den følelsen fra er hun mer usikker på.

Kilder:
Bologna-prosessen basert på tilfeldigheter. På       

høyden. 20.5.2005
Bolognaprosessen: Norge nest best i Europa. NTB. 

16.05.2007
Bedrifter foretrekker kortere utdannelse. Ledelse.no 

10.09.2003
Søkere i fleng. Dagens Næringsliv. 2004. 30.08.04

«Alle» vil ta mastergrad. Nettavisen. 18.08.04
“Må” ta en master. Dagens Næringsliv. 11.04.05

Krympet studium gir dårligere studenter. 
Morgenbladet. 18.05.2007

Norske studenter best forberedt på arbeidslivet. 
05.08.2008

Bachelorgraden fra universitetet – en selvstendig 
grad, eller delmål i et lengre utdannignsløp? NIFU. 

2009

Bedrifter foretrekker kortere utdannelse Alle vil ta masterFlere vil ha master Master et plussUtdanner seg til arbeidsledighet Alle skal ta mastergrad "Må" ta en master Alle skal ta mastergrad En verdiløs Bachelor? Har master i dag blitt et 'must'? Flere vil ha master Bachelorgrad gir ikke jobb Får ikke jobb med bachelor - Tre års utdanning holder ikkeBachelorgrad er ikke nok på arbeidsmarkedet Bachelorgrad i bakevjen– Legg ned bachelorgraden 8 av 10 studenter: Bachelor er ikke nok
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eg skjønte ganske tidlig at det var noe 
som var litt rart med meg, at jeg ikke 
var helt som alle de andre. Jeg var 
ikke   jente på samme måte som de 

andre jentene var.
De fleste av oss identifiserer oss med et kjønn. 

Vi er simpelthen enten mann eller kvinne. For 
Kristin Fridtun er det ikke like enkelt. Helt siden 
barneskolen har hun vært usikker på ikke bare 
hvem, men også hva hun er. I de fleste miljøene 
hun har ferdes i livet sitt, har hun ikke kjent 
noen andre som har brutt så sterkt med kjønns-
rollene som hun har. I april skal hun samle like-
sinnede for å vise at de ikke er alene.

ALSKENS. Selv om Kristin forteller om alvor-
lige temaer som har preget livet hennes i stor 
grad, sitter hun tilbakelent og smiler. Stilen 
hennes er androgyn, hun har kortklipt hår og 
markert kjeveparti. Hun holder ikke øyekon-
takten lenge av gangen, men ser ned i bordet 

og konsentrerer seg om det 
hun skal fortelle.

– Problemet var at jeg 
lenge visste for lite om dette 
selv. Jeg trodde at enten må 
du være mann eller kvinne 
og være fornøyd med det, 
eller så er du noe som 
begynner på «trans-», noe 
jeg assosierte med eldre 

menn i skjørt som vil være damer. Jeg identifi-
serte meg ikke med disse trans-ordene i det hele 
tatt, det var ikke meg. 

Kristin ser for seg at mange sikkert tror at 
hun helst vil være mann, og erkjenner at hun 
av og til kunne tenkt seg å være det. Aller helst 
vil hun bare være som hun er. I stedet for å 
kalle seg selv kvinne eller mann, liker hun å 

Kjønnsrollespill
TEKST: Frida Alexandersen    FOTO: Silje Krager

Kristin Fridtun er homofil, nynorskentusiast og 
transperson. Aller helst vil hun bare være en i flokken.

Det blir mye baluba av og 
til inne på damedoen når 

folk tar meg for å være 
mann.
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kalle seg selv alskens – alle kjønn. Å komme til 
den konklusjonen har imidlertid ikke vært lett.

Tanken om hva hun kunne være surret i 
bakhodet lenge. Det var først da hun oppfattet 
at vokalisten i bandet Antony and the Johnsons 
kalte seg transperson at hun sjekket ut hva det 
egentlig betydde.

– Jeg fant ut at transperson egentlig er et vidt 
begrep som inkluderer de som ikke identifiserer 
seg med noe kjønn, som føler seg som noe annet 
enn mann eller kvinne. Jeg tenkte at «da passer 
jeg inn der».

FRIVILLIG EKSIL. Kristin har ofte tenkt at 
hun er den eneste i verden som har det sånn. Selv 
om hun er klar over at hun ikke er alene om det, 
forteller hun at det har vært ganske ensomt å 
være Kristin. I ungdomstiden spilte hun fotball 
og drev med skihopping, noe som fungerte som 
en distraksjon fra hemmelighetene hennes.

– Jeg har skjønt at det hang sammen med at 
jeg så ut som alle andre. På trening hadde alle 
på seg fotballdrakt, shorts og hadde håret i heste-
hale, da var jeg lik alle andre og det ga en følelse 
av fellesskap, forteller hun.

Likevel gikk hun frivillig i eksil etter skoletid 
og utenfor treningen. Hun var glad i idretten, 
men ikke det som kom i tillegg.

– I sosiale sammenhenger skulle man gjerne 
pynte seg og vise at man var feminin selv om 
man drev med en maskulin sport. Særlig i hopp-
miljøet ville man vise at man var skikkelige 
jenter. Jeg kan forstå det, men jeg syntes det var 
ukomfortabelt.

BALUBA PÅ DAMEDO. – Rent kroppslig er 
jeg en kvinne, men noen ganger blir jeg konfron-
tert med min egen usikkerhet.

Under en eksamen på Dragvoll ble Kristin 

J



jeg synes heterofili er litt kjedelig, det er så mye 
av det overalt, sier hun med et lurt smil.

Selv kom hun ut av skapet da hun var 16 år 
gammel. 

– Det var egentlig ikke planlagt, jeg skulle sitte 
i skapet helt til jeg døde hadde jeg tenkt, sier hun, 
og himler med øynene. Det virker veldig tåpelig 
i ettertid, synes hun.

IVARS ARV. Kristin engasjerer seg ikke bare i 
spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet. Selv 
om hun er fra Elverum i tjukkeste Innlandet, er 
hun en hardbarket nynorskentusiast.

– Da jeg oppdaget nynorsken var det nesten 
som å få et nytt mål i livet, jeg var så fascinert 
over hele den pakka, forteller hun.

Året var 2006. Kristin hadde nettopp flyttet 
til Trondheim og begynt å studere nordisk, der 
studentene skal være like gode i nynorsk og 
bokmål. Da Studentmållaget arrangere nynorsk-
kurs meldte Kristin seg på og ble frelst. Hun gikk 
virkelig inn for å lære seg nynorsk og har blitt så 
dreven at hun selv har holdt flere nynorskkurs 
og laget nettforelesninger. Hun har også enga-
sjert seg i flere mållag og hatt forskjellige verv.

– Alle har et inntrykk av at jeg er så flink og 
noen synes jeg er litt skummel. Det synes jeg er 
så rart, for jeg er jo ikke skummel i det hele tatt. 
Jeg synes det er pussig, jeg gjør jo bare det jeg 
kan, sier hun, nesten unnskyldende.

For noen uker siden ble hun bedt om å sitte i 
styret for Noregs Mållag.

– Da fikk jeg hakeslipp og takket nei, sier hun 
og rister på hodet.

Selv om hun ble veldig smigret, forstår hun 
ikke hva hun har der å gjøre.

– Jeg er ikke en organisasjonsperson. Jeg liker 
best å være på utsiden. 

 
SEILER SIN EGEN SJØ. Kristin har fått sleng-
bemerkninger hele livet om hvordan hun ser ut og 
folk har spurt om hun er gutt eller jente. Hun er 
stolt av at hun alltid har nektet å tilpasse seg. Da 
hun var yngre kunne hun få kommentarer som 
«du får ikke være med hvis du ikke har på deg 
jenteklær». Likevel har hun alltid seilt sin egen sjø.

– Jeg begynte ikke å kle meg mer jentete 
uansett. Jeg kjente at det ikke passet, jeg fikk 
heller gå som det passet meg og så fikk det bare 
være feil for andre.

Hun mener mennesker er veldig firkantede og 
for opptatt av å plassere og kategorisere.

– Vi vil vite hva noe er. Hvis vi ikke vet blir vi 
fryktelig usikre.

SPRELL OG SPILLOPPER. Før hun begynte 
å studere hadde hun ingen frivillige verv og skrev 
ikke noe som ble lest av andre enn henne selv. Nå 
har hun fast språkspalte i Dag og Tid, har skrevet 
for Syn og Segn, har planer om å gi ut en bok og 
er i full gang med å planlegge samlingen for trans-
personer. Hun poengterer at hun ikke bestemmer 
seg for å være så alternativ, det har bare blitt sånn.

– Folk forsøker å sette meg i bås, men får det 
ikke til. Plutselig gjør jeg et sprell som gjør det 
enda vanskeligere. UD
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fulgt av en eldre eksamensvakt til toalettet. Idet 
hun tok i dørhåndtaket til dametoalettet, så eksa-
mensvakten det som sin plikt å fortelle Kristin 
at hun var på vei inn på feil toalett. 

– Da ble jeg litt paff. Jeg sa at jeg var dame 
og at jeg skulle inn der. Det føltes litt som å lyve 
da jeg sa det. Det blir mye baluba av og til inne 
på damedoen når folk tar meg for å være mann, 
sier hun lattermildt.

EN I FLOKKEN. Kristin skal nå arrangere en 
samling for transpersoner sammen med psyko-
logen sin.

– Vi blir omtrent seks personer fra hele landet. 
Det er ikke noe konkret mål med samlingen, vi 
skal ikke kurere noe eller løse noen problemer, 
det er mer slik at vi skal se at det finnes andre, 
som ofte en god hjelp i seg selv.

Samlingen er et slags ledd i Kristins egen 
behandling. Hun vil gjerne være en i flokken, 
helt anonym, men nå blir hun initiativtaker og 
ansvarlig. Det synes hun er både spennende og 
skummelt.

– Det kan nok være livreddende for noen å 
delta på en slik samling. Å være transseksuell 
er en medisinsk diagnose og vil si at man vil 
forandre kroppen sin for å samsvare med det 
kjønnet man opplever seg som. De får en del 
oppmerksomhet, mens vi som faller i gråsonen, 
som ikke er transseksuelle men ikke helt vanlig 
heller, er mer alene.

Kristin snakket om det å være transperson i 
et intervju på nettstedet Gaysir i februar. Bare 
etter det følte hun seg mer rakrygget og sikker på 
seg selv. Hun har fått gode tilbakemeldinger og 
forteller at det føles godt at hun har folk med seg. 

– Jeg var nesten litt stolt etterpå over noe jeg 
syntes at ikke var skamfullt, men vanskelig. Jeg 
kjenner allerede nå at det har vært nyttig. 

Hun håper den følelsen vil forsterkes etter 
samlingen med andre i samme situasjon.

FORELSKELSE OG BEGJÆR. Kristin 
har også sitt å si om samfunnets oppfatning av 
seksuell orientering. Selv identifiserer hun seg 
som homofil, for henne er det viktigere enn hva 
slags kjønn hun er.

– Jeg vet ikke hvor mange heterofile som hver 
dag tenker på at de er heterofile og hva det betyr 
for dem. Jeg tenker i alle fall hver dag på at jeg 
er homofil og hva det vil si, og hvordan det er.

Hun synes seksuell orientering er for 
svarthvitt.

– Hvis en heterofil gutt har sex med en annen 
gutt, da er han plutselig homo. Hvis han blir 
sammen med en jente igjen, da er han hetero 
igjen. Kan vi ikke bare erkjenne at forelskelse 
og begjær er en mindre inndelt sak? Det må gå 
an å ikke være så firkantet hele tiden. 

Kristin mener at vi alle egentlig er bifile eller 
plurafile. Hun sier at hun sikkert kunne falt for 
en gutt engang og at hun er veldig fascinert av 
homofile gutter. Hun slipper ut et lite fnis.

– Kanskje det er mannen i meg som liker de 
homofile guttene og kvinnen i meg som liker de 
homofile jentene. Det er litt stygt å si det, men 

Født 9. november 1987

Oppvokst i Elverum

Har studert i Trondheim siden 2006

Har skrevet master i norrøn filologi

Har et vikariat i Stedsnavnstjenesten i 
Språkrådet og er deltidsstudent

Kristin Fridtun

FAKTA OM:R
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Skal du ha godt øl må du lage det selv.

«publikumsfavoritten», og har også vunnet 
førsteplass i en konkurranse for beste tradisjo-
nelle juleøl. Dessuten er han en aktiv dommer 
i norgesmesterskapet for ølbrygging.

 Det tar ikke lang tid før Halvorsen byr opp 
til dans. Førstemann ut er en belgisk wit og 
denne fører oss gjennom en interessant historie 
om hjemmebrygging.

– Jeg begynte i en alder av 17 år. Da fikk jeg 
lov til å starte i loftsleiligheten til kjæresten 
min. Der eksperimenterte vi med mange 
forskjellige typer øl. Noen gikk bra, andre 
gikk dårlig, forteller Halvorsen.

I dag snakker vi om et større sortiment og 
ikke minst mer sofistikert utstyr. Tappekraner, 
datakontrollerte bryggekjeler og en rekke inno-
vative løsninger er blant noe av utstyret som 
brukes daglig for å opprettholde ølbryggingen. 
Halvorsen legger ikke skjul på at dette koster 
penger.

– Det er ikke lenger en lønnsom hobby. 
Flesteparten av de som starter med bryg-
gingen, starter fordi de vil ha billig øl. Spesielt 

siden de er studenter. Men man merker fort at 
det blir dyrt når man har en genuin interesse, 
slik jeg har. Fatene koster rundt 1000 kroner 
stykket, og som du ser har jeg mange av dem, 
sier Halvorsen.

Mens han forteller videre, heller han nytt 
øl i glasset. Nestemann ut er en India Pale 
Ale. Dette er en fruktig øl med smak av humle 
som gir bitterhet til ølet. Ølet forblir brusende 
i glasset mens Halvorsen forklarer hvordan 
bryggingen foregår.

DEN KREVENDE PROSESSEN. Man må 
holde tungen rett i munnen når man ekspe-
rimenter med ulike oppskrifter. Avhengig av 
ølet tar bryggingen fra én til tjue måneder.

– Som nybegynner bruker man som regel 
bare et maltekstrakt som er preparert på 
forhånd. Dette krever ikke like mye tid, og 
man har ikke den samme kontrollen over 
smaken. I dag starter jeg alltid fra bunnen 
med ulike malttyper der jeg eksperimenterer 
med oppskriften. På den måten kan jeg få frem 

Hjemmebrygging er smittsomt. 
Man blir interessert i øl, enten 
man vil eller ikke, sier Bjarte 

Halvorsen. Vi er i stuen til en av mange hjemme-
bryggere i Trondheim. Her spilles Pink Floyd 
på stereoanlegget, belysningen er dempet, og 
alt ligger til rette for en kveld med ølsmaking. 
Halvorsen møter oss med et stort smil og mange 
hundre liter med hjemmebrygget øl. Han har 
en brennende lidenskap for sin hobby, og her 
finnes det mange ølvarianter å velge mellom.

DEN UNGE BRYGGEREN. Vi blir mer og 
mer opptatt av hva vi drikker, og interessen 
for godt øl øker stadig. 

– Ølbrygging i private hjem har økt betrak-
telig de siste årene. Spesielt er det mange 
studenter som har funnet veien til bryggingen, 
sier Halvorsen.

Ingeniørstudenten fra Stavanger bruker 
mye tid på hobbyen, og er blant de beste 
i Trondheim. Han kom på femteplass i 
norgesmesterskapet for ølbrygging i klassen 

mer varierte smaker, sier Halvorsen.
Han fortsetter kvelden med å tilby en 

mørkere Stout. Dette er en type øl som inne-
holder stekt malt, noe som skaper en sterkere 
og mer karakteristisk smak.

Halvorsen sier at hvis man er interessert i 
øl og søker en ny hobby, er hjemmebrygging 
midt i blinken.

– Man starter som regel ved å kverne og 
meske kornet slik at stivelsen blir omdannet 
til sukker. Deretter skal dette kokes sammen 
med humle for humlearoma og bitterhet, sier 
han.

Etter at man har kokt sammen alle ingre-
diensene skal det settes til brygging. Da skal 
ølet lagres på fat, og hvordan resultatet blir  
er avhengig av temperatur og tid.

Med en så stor interesse for hobbyen klarer 
man ikke drikke alt alene. Derfor finnes det 
rom for å invitere gjester i godt selskap. Dette 
skjer som regel med et spleiselag der han står 
for et godt utvalg av hjemmebrygget øl.

– Jeg drikker nok ikke mer enn en tred-
jedel av ølet jeg brygger selv. Jeg inviterer 
ofte venner til en hyggelig sammenkomst. 
Når gjestene legger fra seg øl de har kjøpt på 
butikken for å drikke det jeg har brygget vet 
jeg at jeg har gjort jobben min, sier Halvorsen.

INSPIRERENDE KULTUR. Trondheim 
Akademiske Ølbryggerlaug er et av de største 
ølbryggerlaugene i byen. Her finnes det 
mange med stor interesse for ølbrygging. Alt 

fra studenter til professorer og lektorer utgjør 
et stort miljø. Halvorsen er selv deltaker i 
dette lauget og mener at kulturen er avgjø-
rende for inspirasjonen han får.

– Det er et kunnskapsforum der man møtes 
og deler erfaringer Det finnes med andre ord 
ikke rom for mye konkurranse. Her deler man 
all kunnskap og ingen legger lokk på sin egen 
suksess. Miljøet er inspirerende og man kan 

spørre om alt man møtte ønske. Dette blir 
det inspirasjon av, sier Halvorsen.

Laugene arrangerer kurs, og Halvorsen 
mener at når det er så mange interesserte 
mennesker involvert er det ikke bare ølet som 
står i sentrum, men hele miljøet rundt.

ØLDOMMEREN. Det finnes mange forskjel-
lige steder i Trondheim hvor man lager godt 
øl, likevel mener Halvorsen at det også finnes 
steder som skuffer.

– Utestedene i Trondheim holder ikke 
alltid like god standard. Noen av disse impo-
nerer stadig, men likevel er det også noen 

som ikke lager så godt øl som man skulle tro. 
Mikrobryggeriet er ikke særlig innovative, 
man merker fort at de ikke har lidenskap for 
det de driver med, sier Halvorsen.

Han har mange meninger om hva som er 
godt øl. Selv om smak er subjektivt, er det 
likevel ulike kriterier som må oppfylles hvis 
bryggeren skal overbevise dommeren.

–  Jeg har selv tatt øldommerkurs med en 
eksamen bestående av en teoretisk og en prak-
tisk del. Den sistnevnte går ut på å smake på 
ulike ølvarianter for så å kategorisere dem 
og påpeke mangler. Når man dømmer er det 
viktig å se på om bryggeren har klart å få med 
de riktige ingrediensene med tanke på hvilket 
øl som brygges. Ikke minst er det viktig å se 
på hvordan bryggeren har klart å mikse disse, 
sier Halvorsen.

Han setter frem en tappekran, skjenker i 
fem nye typer øl og smiler bredt mens han 
ivrig fortsetter dialogen.

– Ølbrygging er veldig spennende, spesielt 
siden man aldri vet hva man ender opp med. 
Personlig synes jeg dette er det mest givende 
hobbyen som finnes. Man møter mange inter-
essante personer og kulturen er ubeskrivelig.

Vi forlater Halvorsen og ølet med et nytt 
syn på hjemmebrygging. Det holder ikke bare 
med en maltekstrakt man skal koke sammen 
med andre ingredienser, det gjelder å starte 
fra bunnen av. Det er ingen tvil om hva Under 
Duskens journalist skal bruke de neste ukene 
på. UD

SKILLS MED PILS: I sitt hjemmebryggeri svinger Bjarte Halvorsen opp under begerklang. 

Mikrobryggeriet er ikke 
særlig innovative, man merker 
fort at de ikke har lidenskap for 

det de driver med.
Bjarte Halvorsen

Brygger på noe
TEKST: Aleksander Hauge  FOTO: Helene Mariussen
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talsmannen for nordmenns kolonisering av 
middelhavet er Charter-Svein, spontanitetens 
førstestyrmann. Den karismatiske solkongen av 
Mallorca har fengslet tv-seere over det ganske 
land med sitt hedonistiske evangelie, og fikk 
til og med vedvarende kjendisstatus med på 
kjøpet.

Når vi allerede befinner oss i de sørlige bred-
degrader kan jeg like godt servere ytterligere 
et spontant narrativ. En historie om kortsiktig 
politisk planlegging, spontane valutalån, spon-
tane renteøkninger og gjeldskrise. Sirenene 
sang sine smigrende sonetter om billig valuta, 
en sikker vei utenom insolvensens skjær. De 
politiske lederne er åpenbart ikke av Odyssevs 
kaliber, og lot seg lede inn i fristelsen. 

NÅR DE GRESKE idealene har spilt fallitt, 
er det tross alt godt vi har Charter-Svein og 
hans spontane likemenn som kan føre skuta 
på rett kjøl. De kan pumpe penger inn i 
næringslivet, og redde middelhavslandene 
fra økonomisk kollaps. Vi er alle avhengige 
av hverandre i denne runddansen. I Norge 
har vi mer penger og fritid enn vi noen gang 
tidligere kunne drømme om. Verden venter 
utenfor døren, du må bare være impulsiv nok 
til å ta steget. 

Vi bare hopper ut i det», sier to 
deltakere i TV-programmet The 
Amazing Race. «Æ e spontan», sier 

arbeiderpartipolitiker og modell Lisa (22). Skal man 
tro kjendisene, de som forsyner den norske offent-
ligheten med meninger, er det nye mantraet for 
unge nordmenn spontanitet. Leveregelen over alle 
i den overflod av opplevelser som venter på å bli 
konsumert av den utvalgte kasten på verdensøko-
nomiens høyeste tind. Kjendiser og realitydeltakere 
benytter seg svært ofte av dette adjektivet når de 
skal kategorisere sin personlighet. Vi moderne 
mennesker har heldigvis kastet av oss historiens 
undertrykkende bånd, vi er spontane. Alle umid-
delbare innskytelser skal adlydes til enhver tid. 

JEG HAR ET spontant hendelsesforløp til deg, 
her i stikkordsform: sydentur, tequila, tatovering, 
kjønnssykdom. Impulskontroll er en egenskap man 
legger igjen hjemme når man er på reise i det store 
utland. Det er lite konsekvenstenking blant norske 
oppdagelsesreisende på moderne middelhavso-
dysséer. Med oljepenger og avgiftsfritt øl i sekken 
vandrer bekymringsløse nordmenn inn i fremmede 
land som ambassadører for norsk beskjedenhet. 

MÅTEHOLDETS FANE HENGER tilsy-
nelatende på halv stang. Den fremste 

Hedonistiske vers
TEKST:  Kristoffer  Svendsen   ILLUSTRASJON: Erika Eliasson Løkken

Spontane nordmenn innleder en ny æra i Europa.

«
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«Symposium» tilbyr en unik atmosfære hvor kunstnere i utvikling står i fokus.

Kunstnerisk konferanse
TEKST: Line Brox  FOTO: Mona Melanie Lindseth

Ordet «symposium» stammer fra det latinske ordet 
«symposion», som betyr en konferanse om et viten-
skapelig eller kunstnerisk emne med innlegg fra flere 
deltakere.

Det er dette Teaterhuset Avant Garden byr på 
første tirsdag i måneden, og du kan forvente å se 
et mangfold av kunstneriske innslag og utforskende 
påfunn. Ideen bak konseptet er at folk fra det profe-
sjonelle kunstmiljøet skal få muligheten til å utvikle 
seg med hjelp og veiledning fra publikum.

– Sitter du inne med en idé, er Symposium 
stedet du kan vise fram prosjektet ditt, i tillegg til å 
få spørsmål og tilbakemeldinger, sier prosjektleder 
Azra Halilovic. 

Publikum står fritt til å komme med tilbakemel-
dinger og spørsmål etter at kunstneren er ferdig med 
sin framførelse. Hvis man heller vil det kan man lene 
seg tilbake i kafeens rolige atmosfære.

Det er fri inngang, noe Halilovic mener bidrar til 
at publikum ikke har så høye forventninger til hva 
som kommer til å skje. På denne måten blir det også 
færre skuffelser.

– Hva som helst kan skje på Symposium. Man 
trenger ikke nødvendigvis ha et ferdig produkt når 
man deltar. Det er ofte det famlende og intuitive, det 
som utvikler seg underveis i prosessen, som skaper 
den unike stemningen, sier hun. 

 Halilovic synes også det kan være interes-
sant å samarbeide med kunstneren i forkant av en 
framvisning.

– Det hender at kunstnere blir kontaktet eller tar 
kontakt med oss igjen, for å komme tilbake med en 
videreutvikling av forrige visning eller en helt ny 
idé. Da er det gøy å hjelpe til og ha en dialog med 
kunstneren, sier Halilovic. 

Siden arrangementet startet opp høsten 2008, 
har Symposium vist seg å være en suksess for både 
kunstnere og arrangører. Eirik Fauske, mannen bak 
forestillingen Lindås, er en av de som har deltatt på 
arrangementet tidligere, og som nå har tatt steget 
videre som selvstendig kunstner. 

Resten av våren er fullbooket: Lovende kunstner-
spirer står klare til å vise publikum sine prosjekter. 
UD
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Bowie har for eksempel selv uttalt at proklamasjonen 
av hans biseksualitet på 1970-tallet kom av ønsket 
om å være en tabubryter. 

 
Den andre årsaken er at homofili i større grad 
har blitt akseptert. De fleste rynker ikke lenger på 
nesen når de hører at noen er homofile. Det aner-
kjente bandet Deerhunters frontmann Bradford Cox’ 
homofile legning har for eksempel aldri kommet til 
uttrykk i selve musikken eller på bandets konserter. 
Det har heller ikke hatt noen betydning for popula-
riteten til Deerhunter eller Cox’ soloprosjekt Atlas 
Sound. 

Forandringen i de homofiles rolle skyldes nok en 
kombinasjon av de nevnte fenomenene. Det meste av 
musikk i dag er verken samfunnsengasjerende, sjok-
kerende, eller en del av en motkultur. Musikken er 
stort sett blitt en milliardindustri der store selskaper 
er mer toneangivende enn selve artisten. For det 
mindretallet som ikke er en del av denne industrien 
er det ikke lenger sjokkerende å være eller støtte 
homofile. Tvert i mot er det noe samfunnet forventer. 
Det skaper for eksempel langt større reaksjoner når 
hip-hop-kollektivet Odd Future Wolf Gang Kill 
Them All med Tyler the Creator i spissen skriker 
«faggot» på slutten av en låt. De ble for eksempel 
utestengt fra den New Zealandske festivalen «Big 
Day Out» på grunn av deres homofobiske utsagn. 

Dette til tross for at et av kollektivets medlemmer, 
Syd Tha Kyd, er homofil.

Samtidig har det homofile miljøet blitt anerkjent 
som en langt mer mangfoldig gruppe. Bildet på den 
stereotype homofile mannen har alltid vært åpenbart 
feminine menn som ikke legger skjul på sin seksuelle 
legning. Dette er noe som ofte har kommet til uttrykk 
i filmer og serier, hvor den seksuelle legningen blir 
det dominerende karaktertrekket til en homofil rolle-
figur. Sannheten er selvfølgelig at det i de fleste tilfeller 
ikke er mulig å se om person er homofil eller ikke. 
Karakteren Omar Little i den skittenrealistiske ameri-
kanske tv-serien The Wire er et eksempel på at utvik-
lingen går i riktig retning også i tv-bransjen. Omar er 
hensynsløs og knallhard der han robber Baltimores 
største gangstere med hagle og fotsid frakk. Han 
befinner seg langt fra den motefikserte, stereotype 
homofile som ikke liker å få skitt under neglene. 

Konklusjonen er at utviklingen i populærkul-
turen går hånd i hånd med den gledelige utviklingen 
i samfunnet for øvrig med tanke på homofiles rettig-
heter og aksept. En kan, for å sitere Susanne Sundfør, 
si at en homofil artist først og fremst er artist, og ikke 
homofil. Når det er sagt savner jeg likevel artister eller 
band som virkelig gir meg hakeslepp og en følelse 
av både sjokk, avsky og fascinasjon. En artist som 
utgjør en forskjell.

Tidligere i vår skrev musikkjournalist Alexis 
Petridis en artikkel i den britiske avisen The 
Guardian om hvordan homofile formet mye av popu-
lærmusikken i det forrige århundre. Ikke nødven-
digvis som artister, men gjerne som bakmenn, 
managere og generelt innflytelsesrike personer. 
The Beatles’ manager Brian Epstein, og The Whos 
produsent og manager Kit Lambert var for eksempel 
begge homofile. I dag er ikke påvirkningen fra de 
homofile like markant, og det stilles spørsmål ved 
hvorfor de har forsvunnet. Eller hvordan pop og 
rock mistet sin homofile brodd, som artikkelfor-
fatteren sier. 

Dette er noe som må ses i sammenheng med 
samfunnsutviklingen ellers, og egentlig ikke som 
noe utelukkende negativt. Fenomenet har etter min 
mening to mulige årsaker. For det første har all pop 
og rock blitt mer stuerent, og står ikke lenger i oppo-
sisjon til det etablerte samfunnet. Homofili ble tidli-
gere sett på som noe kriminelt og ble omfavnet av 
artister på grunn av sin sjokkerende effekt. David 

Rett utvikling for skeiv påvirkning
Homofiles innflytelse på populærkultur er ikke lenger homofil.

Amund Rolfsen
Journalist

KOMMENTAR

Kulturpuls – lest og hørt

 
«Dette er ikke et forsøk på å unnskylde noe. 

Alle har rett til å mene noe enten det er positivt eller negativt.»
Kristian Valen kommenterer kritikken av hans nye NRK-serie «Valens Rikskringkasting» i en e-post sendt til flere medier.

Fiolin av spinn 
Ved hjelp av tråder fra 300 Nephila maculat-edder-
kopper har professor Shigeyoshi Osaki ved Nara 
Medical University i Japan klart å skape fiolin-
strenger av edderkoppspinn.

– Flere profesjonelle fiolinister forteller at spindel-
vevstrengene lager en bedre klang, som gjør at man kan 
lage ny musikk, forteller professoren til BBC.

Ifølge Osaki gir de nye strengene ikke bare en unik 
klang, men de skal også være svært slitesterke, til glede 
for alle hardhendte fiolinister.

– Fiolinstrengene er en ny, praktisk måte å bruke 
spindelvev fra edderkopper på, og gir et verdsatt 
produkt, sier Osa.

Musikkavis i søpla
Musikknettstedet Ballade.no står i fare for å bli nedlagt, 
melder Klassekampen.no. Kulturdepartementet har satt 
ned en arbeidsgruppe som skal vurdere den framtidige 
organiseringen av bransjeorganene Music Export Norway 
AS og stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon. Det kan 
bety slutten på Ballade.no, som i dag ligger under MIC. 

– Vi kjenner til at Ballade.no er oppe til disku-
sjon i arbeidsgruppa. Men vi venter fortsatt på at 
Kulturdepartementet skal konkretisere hvorfor de har 
framhevet Ballade.no spesielt som et tema for gruppa. 
Foreløpig er det veldig vagt, sier redaktør for Ballade.no 
Espen Andreas Eik.

Eik forteller at han uansett ikke er redd for at 
Ballade.no skal bli lagt ned.

– Nei, vi frykter ikke det. Ballade.no er en viktig og 
synlig debattflate og et bransjeblad for norsk musikk, og 
har en åpenbar verdi for musikkfeltet, sier han.

Grint i snø 
Harry Potter-stjernen Rupert Grint forteller til 
Dagbladet.no at det ikke bare var fryd og gammen 
å tilbringe tre uker i den norske fjellheimen i forbin-
delse med innspillingen av Into the White. Filmen er 
den norske regissøren Petter Næss’ siste prosjekt, og er 
basert på en sann historie fra andre verdenskrig.

– Det er vanskelig å være i rollen i slike forhold. Bare 
det å gå sakte var utmattende, det var iskaldt, og du lurer 
på hvordan det går. Men det var en opplevelse, sier Grint.

Grint har de siste ti årene vært best kjent som Harry 
Potters bestekamerat Ron Weasley, og forteller at han 
synes det har vært givende å gjøre en film der onde troll-
menn, magi og utenomjordiske vesener har blitt byttet 
ut med verdenskrig, norsk natur og alkohol. Han sier 
likevel at han ikke er lei av å stadig bli gjenkjent som 
Ron Weasley.

– Jeg er så vant til det. Det har vært en stor del av 
livet mitt, og jeg tror at det er noe som vil være med 
meg og noe jeg alltid vil være kjent for. 

MIN ANBEFALING

Musiker

Sveinung Borvik

Hva er ditt bidrag til kulturlivet i 
Trondheim?
– Jeg har levd av å være pubmusik-
er i snart to år. Spiller hovedsakelig 
i Trondheim sentrum, på plasser 
som Lille London, Three Lions 
og Macbeth. Jeg har også reist 
litt rundt i distriktet og spilt på 
plasser som Oppdal, Kyrksæterøra, 
Steinkjer, Brekstad og Orkanger for 
å nevne noen.

Hva går det i på Ipoden om dagen?
– På Ipoden går det stort sett i 
det samme som det alltid har 
gjort: Red Hot Chili Peppers, 
Guns‘n’Roses, Dream Theater, 
Rammstein og Black Stone Cherry.

Hvordan kan Trondheim forbedres 
som kulturby?
– Trondheim som kulturby er 
egentlig helt fantastisk. Masse 
festivaler om sommeren, konserter 
på Samfundet, Olavshallen og 
Byscenen av høy kvalitet, og i de 
senere år har jo faktisk band som 
Iron Maiden, Kiss og Ozzy Os-
bourne spilt her i byen. Det er helt 
utrolig, stor respekt til de som har 
klart å få de hit. Tror det egentlig 
det er noe for enhver smak her, så 
ingenting å klage på.

Hva er din beste konsertopplevelse?
– Min beste konsertopplevelse 
må ha vært da Iron Maiden spilte i 
Oslo Spektrum i 2005. Det var min 
første store konsert, og jeg hadde 
gledet meg i nesten et år. Ingeting 
slår å stå dehydrert blant ville Iron 
Maiden-fans mens Bruce Dickinson 
roper: «The Troopeeeer». Det var 
magisk.

Har du noen alternative 
kulturopplevelser å anbefale?
– Tja, jeg så noen studenter som 
hoppet ut i Nidelva fra Bakke bru. 
Kan dette være en alternativ kul-
turopplevelse? Ellers så kan du jo 
ta deg en helaften på Bobbys bar. 

Av: Jonathan Holt Thorbjørnsen
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kroner er det «Silje fra Stavanger» vil ha for 
å være Facebook-kjæresten din i ti dager, 
skrive tre meldinger på veggen din og «like» 
ti av bildene dine, ifølge Nrk.no.

Facebook-ulykke
Kvinner, lavtlønnede og de med lav utdanning blir 
ulykkelige av Facebook. Det viser den første store 
studien om bruken av nettverket i Sverige, melder 
Nrk.no.

– Det er lett å bli hektet. Facebook er som nikotin, 
det er lett tilgjengelig og slår direkte inn, sier professor 
i sosialpsykologi Arnulf Kolstad til nettstedet.

 Studien viser at hver fjerde person føler seg dårlig 
om de ikke logger inn på Facebook regelmessig. 
Lavtlønnede, lavt utdannede og kvinner er de som 
logger på hyppigst, og er også de som står i størst fare 
for å bli ulykkelige av det sosiale mediet.

– De som i utgangspunktet er lykkelige er kanskje 
ikke så avhengige av å konkurrere om det på nettet. Det 
er en viss logikk i det, men det er jo trist at man velger 
å drive med noe som gjør en enda mer deppet. Det 
finnes uendelig mange andre ting å gjøre, sier Kolstad.

Den eldste kjente filmadapsjonen av en Charles 
Dickens-roman har blitt funnet i det britiske filmin-
stituttets arkiver, melder The Telegraph. The Death 
of Poor Joe, som filmen heter, er en minuttlang snutt 
basert på boken Bleak House, og er spilt inn i Brighton 
i 1901. Regissøren antas å være den Brighton-baserte 
filmpioneren George Albert Smith. Det faktum at 
Smiths kone spiller filmens tittelkarakter forsterker 
denne teorien. 

The Death of Poor Joe ble oppdaget av en stumfilm-
kurator ved instituttet dagen etter 200-årsdagen for 
Dickens’ fødsel, og sies å være i utmerket stand.

Glemt Dickens-film funnet 
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Sofie Sætre
Journalist

Trondheim er byen for dei som ynskjer 
å engasjere seg. Anten det er som 
gjengmedlem på Samfundet, eller 
som frivillig under UKA. Ein kan bruke 
tida si på å feste natta lang på utesta-
dane i byen. Eller ein kan vere med 
på å forme sin eigen skulekvardag. 
Det einaste ein treng å gjere, er å 
betale den nette sum av 51 400 kr per 
semester. 

Sjølvsagt er det snakk om den 
vidkjende fagskulen Noroff. Etter å 
ha etablert seg i dei fleste andre stor-
byar, er dei endeleg klare for å gjere 
sin entrè i Trondheim. Norges Kreative 
Fagskule er allereie godt etablert her, 
og har blitt populære med sine tilbod 
om toårige utdanningea. Også NTNU 
har fleire kreative og praktiske utdan-
ningar, som film- og videoproduksjon, 
drama og teater samt musikktekno-
logi. Berre dette er grunn nok til å 
bli skeptisk til om Trondheim faktisk 
treng fleire tilbod innanfor desse 
fagfelta. 

Alle har vel hørt at ein kan kjøpe 
seg ei utdanning ved å gå på denne 
typen fagskular. Akkurat dette 
utsagnet er nok ikkje korrekt. Det 
som sant er, er at ein sit igjen med eit 
enormt studielån etter endt utdanning 
ved desse skulane. Ofte har ein eit lån 
på fleire hundre tusen kroner meir enn 
studentar som har teke utdanninga si 
ved offentlege høgskular eller univer-
sitet. Med tanke på usikkerheitene i 
marknaden, er det vanskeleg å sjå på 
dette som ei god investering. 

Som førsteamanuensis Sigurd Saue 
påpeikar, er det sannsynlegvis tilstrek-
keleg interesse for desse faga til å fylle 
opp studieplassane, men om arbeids-
marknaden har bruk for dei, er eit 
anna, minst like viktig spørsmål. Noroff 
har eit breitt spekter med valmog-
leighheiter innan kunst- og mediefag. 
Per dags dato reklamerar Noroff med 
at dei kan tilby tre bachelorgrad-
program. «Hurra for Noroff!» tenkjer 
ein då, men kva med alle dei andre 
faga, som ikkje kvalifiserer til ein eigen 
bachelorgrad? At ein skule kan tilby 
totalt 12 studieretningar, og krevje 
nærmare 100.000 kr i studieavgift 
per år, utan at meir enn tre av desse 
studieretningane er godkjende som 
bachelorprogram, er urovekkjande. 

Noroff gøymer seg bak at NOKUT 
har godkjent utdannigene deira. Det 
er omtrent like tillitsvekkjande som 
ein sjåfør som, tiltalt for å ha kjørt over 
nokon, forsvarar seg med at «eg har jo 
sertifikat». Om ein vel utdanning innan 
private fagskular kan ein med andre 
ord seie at ein investerer i eit enormt 
studielån og ei usikker framtid. 

Ubrukeleg 
utdanning

Kontroversiell fagskole til Trondheim:
– Tilbyr dyr egenlæring

MØTER KRITIKK: Noroff Trondheim skal etter planen starte opp i august, men møter motstand fra både fra tidligere studenter og fagmiljøet i Trondheim. 

Pedagogikk intet krav
Noroff går igang med å skaffe lærere 
til instituttet etter påske. Da er det 
etter sigende «wow»-faktoren som 
gjelder.

– Vi ønsker å få inn noen med 
kompetanse fra arbeidslivet som har 
lyst på nye og andre utfordringer. 
Samtidig er det viktig at lærerne er 
sultne på alt «det nye», og er oppda-
terte innenfor trender i fagene vi 
tilbyr. Vi har ikke et krav om peda-
gogisk utdannelse, men ser etter faglig 
sterke kandidater som trives med 
andre mennesker, har god formid-
lingsevne og er sympatiske og positive.

Pedersen sier hun i tillegg til det 
faglige, også vektlegger det sosiale 

et andreår ikke ble innfridd. Lingelem 
var selv en av de som reagerte på at insti-
tuttet bare tilbød ett år.

– Da jeg gikk der var det kun tilbud 
om et år i Oslo. For å ta et andreår måtte 
man flytte til Bergen. Ett år er ikke nok 
for å få den faglige tyngden man trenger 
for å jobbe med dette, sier Lingelem.

Rektor Pedersen forteller at ledelsen 
i Oslo tok det som en kompliment at 
flere ville gå et andre år, men at søker-
tallene avgjør hvorvidt det blir et 
andre år eller ikke. I utgangspunktet 
skal studenter ved Noroff i Trondheim 
kunne ta et andreår, men dette kan hun 
imidlertid ikke garantere.

– Er det for lavt søkertall kan vi ikke 
opprettholde klassene, sier hun.

– Det var grei kvalitet på undervis-
ningen i begynnelsen, men i andre 
semester sklei det ut med mange 
prosjektoppgaver og egenlæring. Det 
er dyr egenlæring til 51 400 kroner i 
semesteret, sier Lars Lingelem, tidli-
gere student ved Noroff i Oslo.

Lingelem gikk tv-og filmproduksjon 
ved Noroff instituttet i Oslo studieåret 
2006-2007. Han var misfornøyd med 
tilbudet skolen ga ham. Ifølge Lingelem 
fikk de som elever oppfølging i prosjek-
tene, men måtte stå for resten selv.

– Skolen bar preg av å være i 
oppstartfasen. Med tanke på den høye 
studieavgiften burde forholdene vært 
bedre tilrettelagt for studentene, sier 
Lingelem.

Daglig leder Ari Mathiesen i Noroff 
kjenner seg ikke igjen i anklagene fra 
Lingelem.

– Vi er underlagt Nasjonalt organ 
for kvalitet i utdanningen (NOKUT), 
som har godkjent fagplanene våre. Vi 
har 1200 elever og kunne ikke drevet 
som vi gjør, dersom Lingelems ankla-
gelser stemte.

Vil knytte kontakter
Noroff skal starte opp i Trondheim i 
august i 2012. Fagskolen tilbyr utdan-
ning innen design, film, 3D, spill, 
musikk og IT. Basen blir konferanse-
senteret på Nova kino, som skal huse 
fire klasserom.

– Vi leier også musikkstudio andre 
steder i sentrum, slik at elevene kan 
komme i kontakt med fagmiljøet og 
knytte kontakter i byen, sier påtrop-
pende rektor Gry Pedersen. 

Prisen pr. semester er 49 000 kroner, 
og planen er at Noroff skal tilby toårige 
utdanningsprogram i Trondheim. De 
som ønsker en hel bachelorgrad må ta 
siste år i utlandet.

Kritiske til tilbudet
I 2009 fikk Noroff kritikk i en reportasje 
hos «TV2 Hjelper deg». Her raste elever 
ved Noroff i Oslo over at lovnaden om 

aspektet ved skolehverdagen.
– Det er ønskelig med elever og 

lærere som har engasjement og ideer 
og som vil arrangere kreative tilstel-
ninger utenfor skolen, sier hun. 

 Etter endt utdanning har tidligere 
student Lingelem gått vekk fra ønsket 
om å jobbe med film, og driver i dag 
eget firma for stillasbygging. Det som 
avgjorde yrkesvalget for Lingelem 
etter året hos Noroff, var de økono-
miske utsiktene.

– For min del var det litt tilfeldig at 
jeg sluttet, men det var vel suget etter 
penger som til slutt avgjorde saken. 
I filmbransjen må du gjøre mye kjipt 
arbeid, med mindre du orker å jobbe 
gratis, sier Lingelem. UD

Oslo-studenter raste mot 
Noroff på «TV2 hjelper 
deg» i 2009, etter at andre-
året deres ble kansellert. 
Til høsten kommer fag-
skolen til Trondheim.

TEKST:  Fredrik Dolve
 fdolve@underdusken.no
FOTO:  Øyvor Lyngstad Karevoll

UTDANNING

Noroff er et privat utdanningsselskap som ble etablert av Finn Mathiesen 
i 1987.

Selskapet driver per i dag fire videregående skoler og seks fagskoler. De 
har utdanningstilbud i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Fredrikstad.

Selskapet omsetter for om lag 130 millioner kroner årlig.

Noroffs fagskole i Trondheim planlegger å tilby følgende fire studier høsten 
2012: 3D-design og animasjon, multimediedesign, lyd- og musikkproduk-
sjon og film- og tv-produksjon.

Alle søkere må gjennom et personlig intervju som avklarer egnethet for 
studiet før opptak.

FAKTA OM:K

– Jeg er redd etterspørselen for kompe-
tanse innen lydproduksjon er mindre 
enn antallet studenter som uteksa-
mineres allerede i Trondheim, sier 
Sigurd Saue, førsteamanuensis ved 
studieprogrammet Musikkteknologi 
på NTNU. 

Han mener det er mulig å etablere 
den private fagskolen i byen, ettersom 
studiene er populære. Han er imid-
lertid bekymret for om studentene 
har arbeid å gå til når de er ferdige. 

– Musikkbransjen er i endring og 
det er færre jobber innenfor musikk-
produksjon fordi musikerne i større 
grad gjør jobben sjøl. I Trondheim 
kommer eventuelle studenter fra 
Noroff til å få tøff konkurranse 
fra omtrent 20 bedre kvalifiserte 
bachelorstudenter fra NTNU, 
studenter som har hatt fri tilgang til 
studio og state-of-the-art musikkut-
styr gjennom hele semesteret, sier 
han. 

Avhenger av status
Saue mener det etterhvert vil bli 
studiestedenes status og kvaliteten 
på faglærere og studenter som blir 
avgjørende for hvem som får jobb.

– Jeg oppfatter ikke at vi konkur-
rerer med Noroff og NKF om de 
samme studentene. Det er svært høy 
kvalitet på studentene som tas inn 
hos oss, og vi kan gå mye lengre inn 
i stoffet enn en fagskole kan gjøre, 
mener Saue.

Rektor Gry Pedersen ved Noroff 
er enig i at det er et hardt marked 
fremtidige studenter ved Noroff skal 
ut i.

– Det er svært mange om beinet 
i disse yrkene. Så det gjelder å være 
motivert, engasjert og villig til å jobbe 
hardt, sier Pedersen.

Hennes mål er at studentene skal 
være helt klare for å gå ut i jobb når 
de er ferdige hos Noroff. Hun mener 
studentene uansett må være innstilt 
på å gjøre mye selv.

– Det er du som elev som må gjøre 
jobben. Ingen syr puter under armene 
på deg i arbeidslivet, sier hun. UD

Tøft 
jobbmarked 
Førsteamanuensis Sigurd 
Saue tror nyutdannede 
ved Noroff vil møte et 
mettet jobbmarked.

Noroff
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kan ingenting klyppast bort. Dessutan 
er me opptekne av å få fram potensi-
alet som ligg i kvar einaste person. På 
den måten kan du seie at me utliknar 
retoriske klasseskilnader, seier han.

Tore Vagn Lid ser ei klår historisk 
line i arbeidet sitt.

– På slutten av 1800-talet hadde 
me naturalismen, kor forfattarane 
tok inn moderne tankar, til dømes 

Darwin eller 
Marx, og disku-
terte korleis 
dei gjekk 
utover vanlege 
folk. Det har 
eg sakna i 
den moderne 
kunsten. Her 

tek me inn alle slags forskarar, frå 
biologar til samfunnskunnige, slik 
at alle vinklar kan koma fram, også 
mellomposisjonane.

Vitenskap er kjensler
Vagn Lid meiner at mykje vitskap til 
sist handlar om kjensler.

– Her trur eg dramaturgien kan 
hjelpe mot steile frontar. Han lagar eit 
legitimt rom kor kjensler kan få sleppe 

Festivalkræsj
Trondheim og Kosmorama har fått konkurranse fra Oslo.

mil mellom Oslo og Trondheim og det 
er tre uker mellom festivalene. Dette 
burde ikke være et problem for noen 
av oss egentlig. Hver by og hver festival 
har sitt publikum, sier han.

Støfring mener de har gått 
Kosmorama tilstrekkelig i møte.

– Da vi planla våre datoer for mer 
enn ett år siden 
var det ikke klart 
når Kosmorama 
skulle avholdes. 
Vi kjenner deres 
festival, og vet 
at de regulerer 
tidspunkt med 
henblikk på 
påsken, og har 
lagt vår festival 

der det var mest praktisk, sier han.
Selve programinnholdet skal heller 

ikke kunne føre til noen konflikt 
mellom det to festivalene, ifølge 
Strøfring.

– Vi har høflig orientert hverandre 
om hvilke filmer vi har vært jakt etter, 
så dette har løst seg smertefritt, sier 
han.

Ung profil
Ola Lund Renolen er programsjef 
i Kosmorama. Han er ikke videre 
bekymret for årets festival.

– Jeg har egentlig ikke ofret tids-
punktet for Oslo filmfest en tanke. Det 
får vi ikke gjort noe med uansett, sier han.

Konkurranseprogrammet til 
Kosmorama er basert på unge aktører, 
noe som gjør at festivalen kan skille seg 
fra konkurrentene, mener Renolen.

– Hovedkonkurransen vår retter seg 
mot talenter. Regissørene som deltar i 
konkurransen skal ikke ha laget mer 
enn tre filmer. Det betyr ikke at aktørene 
nødvendigvis er uerfarne. Regissører 
som Andrei Zvyagintsev og Andrea 
Arnold er veletablerte, til tross for at de er 
unge og har få filmer på baken, sier han.

Renolen forteller at styret i 
Kosmorama likevel skal revurdere tids-
punktet for neste års festival.

– Vi har plasseringsdiskusjonen hvert 
år. Vi har planlagt en grundig gjennom-
gang før neste års festival, men dersom vi 
velger å flytte på oss er det ikke nødven-
digvis Oslo filmfest som er årsaken, sier 
han. UD

Den nyoppstartede festivalen Oslo 
filmfest vil bli avholdt bare to uker 
før Kosmorama, filmfestivalen i 
Trondheim, skal gå av stabelen. Mange 
av filmene går igjen på begge program-
mene, noe som frarøver Kosmorama 
premierer de ellers ville hatt.

– Det er unødvendig å ha to 
store filmfestivaler etter hverandre. 
Tidligere har det vært skikk og bruk 
å ikke gjøre det på denne måten, sier 
styreleder Egil Akselsen i Kosmorama. 

Akselsen sier han frykter tapt medi-
edekning mer enn publikumsflukt.

– Jeg er ikke bekymret for årets 
festival, men på sikt kan dette være 
et problem. Mediedekningen er viktig 
for oss. Når en festival med mange 
av de samme filmene avvikles rett 
før Kosmorama, kan vi miste noe 
av omtalen. Kosmorama er nødt til 
å være først ute med enkelte filmer, 
sier han.

Trondheim er en studentby, og 
studentene utgør en stor del av det 
faste publikumet til Kosmorama. 
Dette vil hjelpe festivalen å overleve, 
tror Akselsen.

– Studentene er en veldig viktig 
gruppe for oss, og siden de er inter-
esserte og fleksible, så vil vi nå dem 
uavhengig av hva 
som skjer i Oslo, 
sier han.

Egil Akselsen 
sier at han ennå 
ikke har vært i 
dialog med Oslo 
filmfest angående 
tidfestingen av 
festivalen.

Uproblematisk
Leder Arild Støfring ved Oslo film-
fest tror på sin side ikke det korte 
tidsrommet mellom festivalene er 
problematisk.

– Vi har måttet ta hensyn til en del 
andre ting som skjer i Oslo i vinter, og 
som har vært større konkurrenter for 
oss enn Kosmorama. Det er over femti 

STJELER MEDIEDEKNING: Styreleder Egil Akselsen i Kosmorama er redd festivalen vil miste omtale på grunn av Oslo Filmfest.

TEKST:  Asgeir Hovdelien Midthaug
 amidthaug@underdusken.no
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Her er målet å få dei til å 

møtest på ein 
konstruktiv måte. 

Tore Vagn Lid, regissør

 
Jeg har egentlig ikke 
ofret tidspunktet for 

Oslo filmfest en tanke.
Ola Lund Renolen, 

programsjef i Kosmorama

Drama på NTNU
«Sound of Science» er eit samarbeid kor forskarar og kunstnarar arbeider saman om å laga kritisk teater. Dei 
søkjer å samle det beste frå vitskapen og dramaturgien.

til og falde seg ut. Eg freistar å få til ein 
slags ekspressivitet i det heile. Poenget 
er å overskride dei typiske grensene 
mellom vitskapane.

Også Robert Marc Friedman, 
professor ved UiOs Institutt for arke-
ologi, konservering og historie, seier 
seg einig. Han studerte sjølv realfag 
og teater parallellt i USA. Stykka hans 
har vore spelt i mange land, inkludert 
Norge, og involverer ofte realfag. 

Han meiner at naturvetarar og 
andre fagfolk ofte har forestillingar om 
både seg sjølv og vitskap som neppe er 
godt gjennomtenkte.

– Verdiar og kjensler er ei vesentleg 
del av det vitskaplege livet. Dei som 
nekter det, er blinde med ideologi, 
retorikk og kanskje «examen philo-
sopicum-synder». At kjensler er del 
av det, tyder sjølvsagt ikkje at alt er 
relativt. 

Friedman føler også at dramatur-
gien kan gjera mykje godt for vitskapen.

– Eg opplever at teater kan både gje 
meg høve til å analysere og reflektere 
over disse sidene ved forskningslivet. 
For meg er dramatisering av viten-
skapshistoria eit framhald av fors-
kninga mi, seier han. UD

– Ofte er det slik at noko høyrer til 
humaniora eller realfag. Her er målet 
å få dei til å møtest på ein konstruktiv 
måte. Kunsten blir eit nøytralt treff-
punkt for dei ulike akademiske disipli-
nane, seier regissøren bak prosjektet, 
Tore Vagn Lid.

Piloten vart køyrt ved Universitetet 
i Oslo (UiO) alt for nokre år sidan. No 
kjem konseptet til Trondheim, i samar-
beid med Institutt for kunst og medie-
vitskap ved NTNU. Om snaue to veker 
er det premiere på Laboratoriesenteret 
ved St. Olavs Hospital.

– Tilbakemeldingane har vore kjem-
pegode, seier han.

Kan læra av einannan
Regissøren har tidlegare, under 
Festspillene i Bergen, prøvd å få vitskap 
inn i teateret. No prøver han hin vegen.

– Eit seminar ebbar gjerne ut i 
ingenting. Det er mykje fri flyt og utfal-
ding. På andre sida er teaterstykke ofte 

særs strukturerte. I det sceniske semi-
naret møtast dei på mellomvegen, seier 
Vagn Lid.

Sound of Science er allstøtt eit 
seminar, lell om der finst dramatur-
giske grep som musikk eller ljos. Vagn 
Lid har laga det han kallar ein «case», 
som skal drøftast av forskarane som er 
med i stykket.

– Det er ikkje noko publikum, 
berre deltakarar. 
Det blir berre 
bra om du sjølv 
deltek, just som 
med eit seminar. 
Du treng ikkje å 
ta ordet, men du 
kan gjera det, 
seier han.

Fødd sånn eller blitt sånn?
Stykket åt Vagn Lid tek utgangspunkt i 
ein valdsmann og spør kvifor han vart 
slik. Før har programmet «Hjernevask» 
skapa engasjement rundt konflikten 
mellom arv og miljø. Mange meinte at 
programmet var einsidig eller tenden-
siøst i framstillinga, og at Harald Eia 
herja med mindre medievande aktørar.

–  Me spelar no med opne kort. Her 

LAGAR ROM FOR KJENSLER: Tore Vagn Lid trur prosjektet kan hjelpe mot steile frontar mellom realfag og teatervitskapen.

TEKST:  Emil Flakk
 emilhenry@underdusken.no
FOTO :  Anette Morvik Robberstad
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Kjenner du ditt kjønn?

– Utgangspunktet er at Gender now?! 
skal ta for seg det som skjer innenfor 
kjønnsfeltet i dag.

Presseansvarlig og kunststudent 
Katarina Marthinsen forteller at Gender 
now?! bygger på Feminism now?!, som 
har blitt avholdt på Kunstakademiet i 
Trondheim (KiT) hvert år siden 2007. 
Festivalen har form som et seminar, 
med innledere og debatt, og en avslut-
tende kunstutstilling. Den endret navn 
i fjor, da arrangørene ønsket gå fra 
kvinnenes og feminismens stilling i 
samtidskunsten, til å ha et mer gene-
relt fokus på kjønn og estetikk. 

Studentene bak seminaret Gender now?! vil få opp øynene dine.

TEKST:  Ingrid Anna Teigen
 ingrite@underdusken.no
FOTO:  Hanna-Emilie Kværner

KJØNN

KULTURREPORTASJE

– Selv om feminisme ikke bare er 
for kvinner, kan det ofte tolkes slik. 
Med navneendringen ønsker vi å indi-
kere at vi ikke utelukker menn på noen 
måte, sier Marthinsen.

Former interesser
Marthinsen har vært med på å arran-
gere festivalen de tre siste årene. I år 
medvirker hun for første gang også 
som utstiller. Hun forteller at hennes 
tilnærming til prosjektet har handlet 
mer om roller enn om kjønn.

– For meg handler ikke kjønn om 
å være enten maskulin eller feminin. 
Alle har maskuline og feminine sider, 
sier hun.

Hun trekker fram den nylig lanserte 
jentelegoen som et eksempel på 
hvordan omverden påtvinger oss en 
unaturlig, sosial kjønnsrolle.

– Lego for jenter ble lansert som 
en motsetning til «citylego». Hvorfor 
retter man ikke denne serien med litt 
hyggeligere hverdagslivsinspirert lego 
mot alle barn? Dette viser hvordan 
man feiler helt fra begynnelsen av. 
Man kategoriserer verden inn i mann 
og kvinne, og utelukker visse inter-
esser basert på kjønn, sier Marthinsen.

Det sosiale kjønnet
Marthinsen poengterer at det er 
tankene rundt det sosiale kjønnet, 
genus, og ikke det seksuelle eller biolo-
giske kjønnet de ønsker å utfordre 
gjennom Gender now?! Det sosiale 
kjønnet defineres, i motsetning til 
det biologiske, gjennom handlingene 
våre. Det er ikke noe man blir født 
med, men er dynamisk og foranderlig. 

– Normen er at det sosiale kjønnet 

er avhengig av det biologiske kjønnet. 
Dette begrenser oss. Alle dine femi-
nine og maskuline sider er deg, og man 
burde kunne utøve disse fritt i den 
sosiale hverdagen, uten å være bundet 
av tradisjonelle roller, sier hun.

Marthinsen vil at det skal være 
mulig å bryte ut av fastlagte kjønns-
stereotypier, og gå vekk fra forvent-
ninger og normer tilhørende kjønn. 
Hun mener at de tradisjonelle kjønns-
rollene blant annet manifisterer seg i 
klasserommet.

– Flere av foredragsholderne vi har 
invitert er lærere. Det blir spennende 
å høre hva de mener om dette, sier 
hun.

Mannsmangel
Hermann Grøndahl er den eneste 
mannen blant de 18 kunstnerne som 

stiller ut. Han har ikke problemer med 
å forstå hvorfor ikke flere menn synes 
at kjønn er et tema det er verdt å jobbe 
med.

– Jeg tror mange menn fortsatt tror 
at kjønn er noe som bare angår kvinner, 
sier han. 

Grøndahl forteller at også han har 
vært litt reservert når det kommer til 
det å jobbe med kjønn tidligere, men 
at samtaler med andre studenter og 
prosjekter som Gender now?! har presset 
ham til å gå inn på tematikken.

– Det er noe jeg har hatt lyst til å 
jobbe med lenge, men ikke visst helt 
hvordan jeg skulle gripe an, sier han.

Kollega Lena Katrine Johansen tror 
grunnen til at det er få mannlige kunst-
nere på Gender now?! er at mannsrollen 
tradisjonelt har blitt betraktet som 
normen. Menn har dermed ikke trengt 

å forholde seg til kjønnsproblematikken.
– Ta eksempelet med jentelegoen 

igjen. Den er en sidegren til det vanlige, 
nemlig guttelegoen. Når man vokser 
opp med dette, former det hvordan man 
ser seg selv. Kjønn blir ikke et univer-
sielt spørsmål, men en kvinnesak, sier 
Johansen.

Ikke mer kropp
Johansen er en del av duoen Heidi 
Anett/Lene-Katrine ,som også skal 
stille ut under festivalen. Ideen til 
prosjektet deres kom etter at de hadde 
sett bidragene til de andre kunstnerne.

– Mange av de kvinnelige kunst-
nerne viser fram kroppen sin i verkene 
sine. Det problematiske er at de står 
i fare for å reprodusere kvinnen som 
et objekt. Selv om hensikten deres er å 
stille spørsmål ved kvinnen som objekt, 

viser de henne nok en gang som en 
naken kropp. 

Som en kontrast til bildet av den 
nakne kroppen ønsker duoen å vise 
fram kunstnernavnene sine. Verket 
består av signaturene deres malt stort 
utover en hel vegg.

– I malertradisjonen er en signatur 
veldig verdifull. Vi vil vise at kroppen 
er til stede i form av handlingen, men 
selv er usynlig, sier Johansen.

Fortsatt komplisert
Både kunstverkene og debattene under 
Gender Now?! demonstrerer hvordan 
diskusjonen om kjønn fortsatt er en 
komplisert synergi av biologi, politikk 
og personlige erfaringer. Johansen 
forteller at det også har vært en utvi-
klende prosess for de som har medvirket 
i Gender now?!

– Det har vært en spennende dialog, 
som jeg føler jeg har fått mye ut av, 
sier hun.

Hun forklarer tilfreds hvordan 
duonavnet ser ut som en tittel på 
avstand, men at du kan se skjevhe-
tene og det menneskelige når du går 
nærmere.

– Det får fram flere nyanser. Jeg 
synes det er fint, sier hun.

Både hun og kunstnerpartneren 
Heidi-Anett Haugen ser fram til neste 
års festival, og sier at de absolutt vil 
delta igjen.

– Jeg synes det er veldig interessant 
når kunstnere tar tak i kjønn som tema. 
Kjønn er noe alle må forholde seg til, 
og kunsten spiller en viktig rolle for 
å løfte det opp på dagsordenen, sier 
Haugen. 
UD

LEVENDE MODELL: Verket Inger Margrethe Hove Laustsen viser fram tar for seg hva som skjer når subjektet transformeres til objekt. – Jo lenger man har den på, jo mer blir 
publikum vant til den, sier Hove Laustsen.

PROVOSERENDE KROPPER: Kunstnerne Lene Katrine Johansen og Heidi Anett Haugen mener det er problematisk at kvinnelige kunstnere viser fram kroppen sin i verker 
som er ment å tematisere objektivfiseringen av kvinnekroppen.
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Kari Harneshaug skal ut i verden. Ho satsar på artistkarrieren, på trass av at mora hennar er skeptisk til planen. 

Artistdraum utan reserveplan

VILLE SKILJE SEG UT: – Musikken vart det beste alternativet, seier Kari Harneshaug.

hovudsak rock når eg tenkjer meg om. 
Akkurat dette med sjanger er litt proble-
matisk, forklarer ho tankefullt.

Kari fortel at ho personleg alltid har 
vore mest gira på jazz.

– Jazz har alltid vore mi greie, men 
ettersom åra har gått, har eg blitt meir 
og meir open for nye sjangrar. Det er 
først no eg har funne ut kva stemma mi 
passar best til, forklarer ho.

Harneshaug slår meg som ei stille 
jente, som held korta tett til brystet. 
Eg kjenner at eg byrjar å gå tom for 
spørsmål. Kan ikkje du beskrive deg 
sjølv? spør eg håpefullt.

– Det har alltid vore vanskelig for 
meg å seie noko spesifikt, svarar ho.

Etter litt betenkningstid kjem ho til 
slutt med ei skildring. 

– Eg er veldig glad i folk, 
og er veldig sosial. Dessutan 
er eg sjølvsagt veldig artig, 
seier ho lattermildt.

Usikker framtid
Harneshaug seier at ho trivst 
som student i Trondheim, 
men at ho likevel ser fram 
til å bli ferdig med studiet.

– Sjølv om eg har hatt 
det veldig bra her, er eg klar 

Eg har avtalt å møte Harneshaug på 
LatteLiten på Olavskvartalet. Når eg 
kjem dit sit ho der allereie, og pratar 
laust med fotografen om heimstaden 
sin.

– Vi sunnmøringar må halde 
saman, seier fotografen frå Ålesund 
spøkande. 

Eg ser uforståande på Kari, som 
forklarer at ho er frå Harøya, like 
utanfor Brattvåg.

– Eg vaks opp på ein veldig liten 
stad. Det var faktisk ein av grunnane 
til at eg byrja med musikk. Eg ville 
skilje meg ut, seier ho.

Harneshaug forklarer at ho gjerne 
ville gjere på noko som dei andre i 
bygda ikkje dreiv med.

– Musikken vart det beste alterna-
tivet. Det var viktig for meg å ha mi 
eiga greie, seier ho og flirer.

Kombinerer jobb og fritid
Harneshaug har vore student i 
Trondheim i fem år, og kan snart 
skryte av å ha ein master i musikkviten-
skap. Samtidig som ho gjer seg ferdig 
med siste semester av studiet, skal ho 
gi ut debutalbumet sitt, Early Morning 
Memories. Ho fortel at det hadde blitt 
stressande å skulle kombinere desse 

to prosjekta, og at ho difor valgte å 
foreine  dei «på ein fantastisk måte!»

 – Eg har hatt ein plan om å gje ut 
plate lenge, og masteroppgåva måtte 
eg skrive uansett. Sidan det er musikk-
vitskap eg studerer, kom eg inn på 
tanken om å kombinere dei. På den 
måten kunne eg også spare mykje tid 
og arbeid, forklarer ho nøgd. 

 Harneshaug fortel at planen vart 
godkjent etter ein lang prosess, med 
mykje søkingsarbeid.

– Det var godt å endeleg kunne 
puste letta ut, seier hun.

Blod på tann
Bandet til Harneshaug består utanom 
ho sjølv av Gustav Klaseide og Simen 
Halset. I januar i fjor spelte dei inn ein 
demo saman, som ifølge Harneshaug 
vart svært godt motteken.

– Etter den positive responsen på 
demoen fekk vi blod på tann. Vi starta 
prosessen med å søke støtte og alt som 
høyrer med, og etter det har ting gått 
vår veg.

Når eg spør kva sjanger musikken 
på den nye plata har, ler ho litt og ristar 
på hovudet.

– Sjanger? Nja, det er vel ei blan-
ding av pop, jazz og rock. Det er vel i 

TEKST: Sofie Sætre  FOTO: Marius Sunde Tvinnereim

for å kome meg vidare. Eg vil starte på 
karrieren, forklarer ho.

Ho nøler når eg spør ho korleis vegen 
ser ut vidare.

– «Usikkert» er alltid det ordet 
som best kan beskrive framtida. Det 
er vel sånn det er å vere artist, seier 
Harneshaug.

Ho seier at ho uansett kjem til å 
ha fullt fokus på musikken etter at 
masteren er ferdig.

–Mamma er vel den som er mest 
skeptisk til at eg kun satsar på yrket 
som artist. Sjølv ser eg få alternativ. Eg 
kan alltid ta pedagogikk og bli song-
pedagog, men det er ei naudløsning.

– Eg har ingen reserveplanar, seier 
Harneshaug. UD
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Markedsføringskultur
Er merkevarenes inntog i kunsten kreativ utfoldelse, eller ren markedsføring?

TEKST: Kristoffer Svendsen

ILLUSTRASJON: Håvard Karlsen

KUNST 

Merkevaren er bedriftens våpenskjold og 
det mest dominerende symbolet i vår tid. 
Forbruk av varer er blitt en måte å fortelle 
andre om seg selv og sine verdier. De 
siste tiår har vi sett en tiltakende trend 
der merkevarer portretteres ikke bare i 
media, men også i kunsten. Space Jam, 
filmsuksessen fra 1996, var en uforfal-
sket halvannen times markedsførings-
bonanza finansiert av Michael Jordans 
sponsorer. Man trenger heller ikke lete 
langt for å finne omtale av merkevarer 

i sangtekster, eller på film. Ifølge billed-
kunstneren Alan McDonald gjennomgår 
vi en «kommersialisering av himmelen». 
Der man tidligere avbildet engler, kan 
man nå legitimt inkludere en Mercedes-
stjerne, og fortsatt kalle det kunst.

Snikreklame
Josten Kihl Svarthe jobber i Framtiden 
i våre hender, og er kritisk til portret-
teringen av forbruksartikler og merke-
varer i film.

– Reklamebransjen finner stadig 
nye måter å selge produktene sine på. 
Snikreklame, eller produktplassering 
i filmer har eksistert nesten like lenge 
som filmmediet selv. Når reklamen finner 
plass i nye medier som musikkvideoer, 

dataspill og Facebook, er det fordi synlig-
gjøring av varemerker stimulerer til 
kjøpetrang, sier han.

Mye av den systemkritiske populær-
kulturen viser også et ambivalent forhold 
til reklame.

– Selv om et kunstuttrykk forfekter ett 
budskap, kan det samtidig oppfordre til 
det motsatte. The Matrix-filmene solgte et 
budskap som gikk ut på å være kritiske til 
teknologiseringen av samfunnet. Likevel 
hadde de snikreklamer for tekniske 
forbruksvarer, med påfølgende spin-
offs, sier Svarthe.

Tegntolkning
Psykolog Truls Paulsen mener behovet 
for å identifisere seg med merkevarer 

springer ut fra trangen til tilknytning 
til andre mennesker. Det er altså vårt 
ønske om tilhørighet som legger grunn-
laget for merkevarens påvirkningskraft. 

– Mennesker har et grunnleggende 
behov for å skape mellommenneskelige 
relasjoner. Reklamen utnytter dette ved 
at vi over tid får en emosjonell tilknyt-
ning til noen merkevarer, men ikke alle, 
sier han.

Paulsen mener en av årsakene til at 
bedriftene har valgt å samarbeide med 
kunstnere, er at folk blir blir stadig 
mer medievante. Disse strategiene får 
reklamen til å virke mer subtil. 

– Vi liker å oppdage merkevarer 
selv, i stedet for å se den i en reklame. 
Det krever mye ressurser å påvirke 

KULTURTEGN

mennesker, ettersom alle har blitt flin-
kere til å tolke reklame, sier han.

Paulsen mener effekten av produkt-
plassering i kunsten ikke kan kontrol-
leres, siden mennesker plukker opp tegn 
i alt de ser, og dette ofte står utenfor film-
skaperens kontroll.

– Filmer og musikkvideoer kan 
fungere som reklame, selv om ikke 
dette var intensjonen. Det kan være 
hva som helst, en frisyre, eller en stol. 
Om dette produktet appellerer til tilsku-
ernes behov, fører det til at folk kjøper 
produktet, sier Paulsen.

Kunstnerisk frihet
Når kunstnere og bedrifter samarbeider 
om et ferdig produkt kan det ofte oppstå 

en konflikt mellom kunstnerens inte-
gritet og bedriftens ønske om profitt. 
Paulsen mener kunsten og kapitalen må 
løse problemstillingen sammen.

– Det er lov å si ganske mye om 
merkevarer uten at noen kan saksøke 
deg av den grunn. Om en kunstner 
samarbeider med en bedrift, kan dette 
fungere godt, uten at kunstneren blir 
påvirket. Det kan også hende at kunst-
neren må inngå noen kompromisser. 
Etter min mening gir intelligente 
merkevarer kunstneren stor frihet. 
Dette fungerer også best overfor 
markedet, sier han.

Gry Elisabeth Pedersen er kunstner 
og har jobbet med bedrifter og bedrifts-
utsmykning i mange år. Hun mener det 

er gøy å eksperimentere med uttrykks-
former, og at det ikke nødvendigvis 
er noen ulempe at kunst og reklame 
blandes sammen.

– Jeg har sett flere reklamekam-
kampanjer jeg godt kunne tenke meg 
å henge på veggen. Jeg synes det er flott 
at kunsten får en større arena å leke seg 
på, sier Pedersen.

Hun er imidlertid kritisk til 
den innflytelsen bedriften får over 
kunstneren.

– Forskning viser at det har liten 
eller negativ effekt at oppdragsgi-
veren blander seg inn i den kreative 
prosessen, sier Pedersen. 

Hun påpeker også at kunstneren 
selv har et ansvar når det kommer til 

å utforme rettferdige kontrakter som 
kan sikre kunstneren den friheten hun 
trenger til å utforme verker etter sitt 
eget ønske.

– Ofte blir kunstneren satt i en posi-
sjon hvor de ikke helt blir forstått og 
respektert. Man må bli flinkere til å 
jobbe med en god presentasjon og sørge 
for beinharde kontrakter, sier hun.

Kunstnere er avhengige av et økono-
misk grunnlag, og reklamebransjen 
representerer de mest pengesterke 
menneskene i vår samtid. Kunstnere 
har et ansvar for å ta vare på den krea-
tive friheten, så ikke alle kulturelle 
uttrykk blir et middel for målet om 
konstant profitt. Kunsten må ha verdi 
i seg selv.  UD
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sine og satte stemningen for kvelden.
Omsider entret et par karer i parkas-jakke, podiet. 

Publikum var mer enn klare, selv om energien muli-
gens hadde ebbet litt ut. Duoen hadde en myk start 
som ga rom for litt gammelt materiale. Etter et par 
låter glei jakkene av, og de vage siluettene viste et par 
smilende sørlendinger. Etter hvert ble bassgangen 
tyngre. Plutselig, som i en spontan hengivelse til 
musikken, var Bromstads kjemikere tilbake på scenen 
og publikum danset videre. De to gruppene har 
klare likhetstrekk, og de harde tekstene får gjerne 
gå gjennom autotune-filteret, som i en subtil selv-
ironi. Mot slutten dro Vågsbygd Handy på med 
en voldsom dubstep-riddim som ga selv de mest 

rytmeløse «Kongsberg-knekk» i takt med bassen.
Lungene til Tor Even Terror leverte linjer som 

nærmest tok et jafs av trommehinnene, og de bløte 
konsonantene ble harde idet de skjøt ut av høytta-
leren. Lydanlegget gjorde det vanskelig å få med seg 
tekstene. Hvorvidt det skyldtes den gode produk-
sjonen, eller rett og slett bare bassen, er vanskelig å 
si. Det gjorde i hvert fall ingenting. Vågsbygd Handy 
tok publikum med til en skitten bule i Øst-London 
– grimens fødested.

Vågsbygd Handy gjør grime så hardt som det må 
være. At lyden ikke var perfekt, trakk ikke opp-
levelsen ned – tvert om.

Kristiansandsrapperne Tor Even Terror og Skeletor 
Ceacescu har for alvor vist at «grime» lar seg gjøre på 
norsk. I 2010 slapp duoen det kritikerroste albumet 
Undervannsmusikk, der de med god hjelp fra blant 
andre Salvador Sanchez har en produksjon som 
gir vann i munnen hos basshoder med sansen for 
norsk rap.

Det er noe skittent over grime, som er en sjanger 
med klare røtter til dancehall, garage og drum & 
bass. Musikken kan på sett og vis sammenlignes 
med en slags hybrid av hiphop-lyrikk og klassisk 
dubstep-shuffle.

Som en innledning til hovedarrangementet spilte 
en skjeggete dj låter i sjangrene lettere two-step, 
garage og dubstep – et godt valg i og med at lydbildet 
etter hvert skulle males med grime. Klokka gikk og 
dansegulvet så ikke ut til å fylles opp, da mange 
danselystne tilskuere ble lei av å vente og bestilte 
en øl i baren i stedet.

Til tross for et tettpakket program, med hele fire 
oppvarmere, ble klokka ett før første oppvarmer 
gikk opp på podiet. De tre første innslagene fikk 
en heller lunken respons fra publikum: «hvor blir 
det av bassen og de harde taktene?» Endelig kom 
apéritifen som alle hadde ventet på – østsidas egne 
Bromstad Billionaires, som kakket opp tekstlinjene 

Gjør bløte 
konsonanter harde

VÅGSBYGD HANDY - BRUKBAR - 2. MARS / TEKST:  
FREDRIK MOI DOLVE  fdolve@underdusken.no  FOTO:  ØYVOR 
LYNGSTAD KAREVOLL

KONSERTEn dansers guide til galaksen
Da forestillingen riktignok er et 
samarbeid mellom ulike uttrykks-
former, er det vanskelig å ikke la seg 
fascinere av hvordan lys, musikk og 
scenografi får spille hovedrollene i 
stykket. Den argentinske musikeren 
Luis Della Mea står for de futuris-
tiske tonene, som danner bakteppet 
i stykket. Der hans tidligere arbeid 
bærer preg av hans latinske aner, er 
det lite som nå vitner om latinske 
rytmer.
 I forbindelse med scene- og kosty-
meskifter blir publikum lukket inne 
i planetariet igjen, for så å bli rotert 
rundt til blinkende lys og synth. Det 
dreiende puteamfiet blir som pause-
underholdning i en heller oppstykket 
forestilling. Når veggene igjen åpnes 
er det klart for en raskere og mer gulv-
basert del, der danserne slavisk følger 
de tiltagende rytmene. 
Lyskunsten er ikke begrenset til proji-
seringen av stjerner og planeter på 
bobleplast, men også på danserne selv. 
Med et projisert, bankende hjerte på 
brystet står Flønes alene igjen på 

scenen mot slutten av forestillingen. 
Musikken fades sakte ut og kontras-
tene tydeliggjøres. Som for å sette et 
siste spørsmålstegn ved meningen 
med det hele ser hun ut i mørket, 
omgitt av planeter, stjerner og andre 
himmellegemer, til lyden av hennes 
egne hjerteslag. 
Det blir gjennom forestillingen noe 
overtydelig at de ulike sekvensene 
utføres med lik kraft og repeterende 
bevegelsesmateriale. Den tematiske 
inndelingen gjør at koreografien 
tidvis fremstår som ensidig. Ettersom 
dynamikken i forestillingen er fravæ-
rende er det scenografien som bærer 
stykket. I møtet med ulike fysiske 
lover og universets mange mysterier 
kommer muligens dansen til kort som 
kunstform. En kunstform som nettopp 
etterstreber å gjøre det fysisk umulige 
mulig har neppe godt av å bli konfron-
tert med egne begrensninger.

En intergalaktisk reise der fokus er 
flyttet fra scenen og opp mot en 
himmel av bobleplast.

Møtet med det grenseløse universet 
fratar på mange måter eksistensen 
mening. Å skulle skape en forestilling 
som tematisk belyser dette byr naturlig 
nok på problemer i en kontekst der 
individet skal stå i fokus. Stykket til 
trondheimsbaserte Inclusive Dance 
Company bærer preg av manglende 
fokus, da koreografien settes i skyggen 
til fordel for lys, musikk og kulisser.

Space me er nemlig en forestilling 
som på mange måter setter likhetstegn 
mellom øyeblikkskunsten og rammene 
som omgir den. Samarbeidet mellom 
scenograf Gilles Berger og videosce-
nograf Pekka Stokke har i realiteten 
skapt rammer som overskygger det som 
utspiller seg på scenen.

Med intergalaktiske pass i hånden 
blir publikum, etter en kortere 
romskipsinstruks, geleidet inn i et 

hjemmelaget planetarium av jern-
spiler og bobleplast. Til musikk som 
like gjerne kunne ha vært hentet fra 
introen til Kubricks A Clockwork Orange 
glir astroider, supernovaer og meteorer 
over himmelen av bobleplast. Først 
etter noen minutter, når veggene i 
planetariet blir åpnet, eksponeres de 
to danserne for publikum. Mari Flønes 
og Arnhild Staal Pettersen er allerede 
igang med å utfordre tyngdekraften 
i et sakte løft, før de begge bryter ut 
i en synkronisert sekvens. Dette blir 
etterfulgt av forestillingens kanskje 
vakreste øyeblikk, der et elastisk nett 
senkes over scenen og legger natur-
lige begrensninger for dansernes beve-
gelsesrom. Som for å illustrere ulike 
dimensjoner blir nettets andre side util-
gjengelig for danserne og de tynges mot 
bakken.

SPACE ME – AVANT GARDEN – 4. MARS – REGI: TONE PERNILLE ØSTERN
TEKST:  HILDE ØRBO  hildeorbo@underdusken.no  FOTO: INCLUSIVE DANCE COMPANY

DANS

sin skjebnesvangre feil, og jeg tør påstå at enhver 
vil bli rørt av det voldsomme i Annas erkjennelse av 
den faktiske situasjonen, uansett hvor platt oppset-
ningen ellers må være. 

Riksteateret har valgt en enkel, men tydelig 
scenografi. Publikum møter et kjølig, ensfarget hvitt 
rom, som vitner om aristokratisk storhet, malingen er 
likevel tydelig slitt, som et symbol på forfallet. Scenen 
blir på sett og vis en legemliggjøring av bokens mest 
kjente sitat: «Alle lykkelige familier er like, men hver 
ulykkelig familie er ulykkelig på sin egen måte».

Riksteaterets Anna Karenina forblir en knapp 

kommentar til kjærlighetens kyniske janusansikt, 
og makter på ingen måte å angripe vår tids forstå-
else av det å elske. Det som burde vært en spiss og 
ubehagelig konfrontasjon, blir istedet en kjølig og 
profesjonell bemerkning. Det blir som å gå til legen. 
Selv om beskjeden som gis er alvorlig nok, finnes det 
ingen følelsesmessig nærhet mellom formidler og 
mottaker. Du blir sittende igjen rystet, men ikke rørt.

Et lettvint forsøk på å beskrive kjærlighetens 
mange fasetter, men som aldri kommer under 
huden på mottakeren.

Anna Karenina omtales gjerne som en av 
verdenslitteraturens vakreste og mest tragiske 
kjærlighetshistorier. Derfor var det ikke uten forvent-
ninger jeg tok turen til Melhus for å se Riksteaterets 
iscenesettelse av historien. Jeg skulle snart bli skuffet.
I Anna Karenina blir vår moderne forståelse av lykke 
satt på prøve. Vi møter Karenins kone Anna, som 
forsaker alt ved det borgelige livet – et trygt ekte-
skap, en verdsatt plass i det sosiale livet og trygg 
økonomi – for den store, lidenskapelige kjærlig-
heten. Herved forsegles Annas tragiske skjebne, 
for et forhold bygd på denne typen stormfulle 
emosjoner, kan ifølge Tolstoj aldri bestå. Når den 
første lykken er over, går den bitre virkeligheten 
opp for Anna. Det går opp for henne at de to slett 
ikke elsker hverandre, men kun har vært ofre for 
øyeblikkets lyst. Med denne innsikten kaster hun 
seg mellom to togvogner, og tar sitt eget liv.

Riksteateret har gjort et tappert forsøk på 
å komprimere Leo Tolstojs handlingsmettede 
to-bindsroman ned til et to timer langt skuespill, 
men har feilet grovt. Første del framstår mest som 
en oppramsning av hendelser, og de dype følel-
sene som egentlig burde komme til uttrykk blir til 
flate, mimikkløse antydninger. Heldigvis klarer de 
å redde seg litt inn etter pausen. Her innser Anna 

Størst av alt er ikke...

ANNA KARENINA - RIKSTEATERET - 4 .MARS / 
TEKST:  INGRID ANNA TEIGEN ingrite@underdusken.no  FOTO: 
PRESSE

TEATER

ANMELDELSER



www.underdusken.no
5352

13. mars - 27. mars / Kur kan endre tulle

18

opp med innslag av rock, blues, jazz 
og funk.
Familien: Nodding Heads står for 
underholdningen denne kvelden.

LØRDAG 24. MARS
Samfundet: Verdien av utdan-
ning er tema for denne kveldens 
samfundsmøte.
DJ Kimrui & Magn3tic gir deg en bass-
massasje i Strossa.
Lama spiller i Klubben.
Out of his hands byr på sanger fra 
hjertet på Knaus.
Trøndelag Teater: Musikalen som gir 
deg volum i håret har premiere.
Ila brainnstasjon: Contrabanda 
spiller latinsk musikk og rytmiske 
balkanske låter.
Familien: Edru Gunnar og Funky 
Fernet spiller opp.

SØNDAG 25. MARS
Ila brainnstasjon: Jazz opp kafébe-
søket denne formiddagen.
Nidarosdomen: Den nystartede 
vokaltrioen Sumsum Corda synger 
Mariaviser fra middelalderen.

TIRSDAG 27. MARS
Gå forsiktig i byens gater denne etter-
middagen, da et monster av en varebil 
vil være på farta med rykende ferske 
eksemplarer av Under Dusken.

Olavshallen: De åtte Chicago-brødre 
i Hypnotic Brass spiller opp.
3B: Nina og Stine tolker tiltalen mot 
Anders Behring Breivik i dans.

TORSDAG 22. MARS
Samfundet: Torfinn Ørmen, en av 
Norges fremste eksperter på drager, 
gjester Klubben denne kvelden for å 
snakke om drager og fabeldyr.
2/3 Harakiri byr på franske viser, 
gammeljazz og folkemusikk i Edgar.
Olavshallen: Du får mulighet til å 
se forestillingen Mummitrollet og 
Trollmannens hatt i Lille sal.
Ila brainnstasjon: Du får testet 
kunnskapene dine under kveldens 
kvissrunde.
Blæst: Hoist spiller opp.
Familien: Josefin Winther har konsert.

FREDAG 23. MARS
Samfundet: Det er duket for stand 
up med Alex Rosén, André Jerman 
og Cecilie Steinmann Neess i husets 
storsal.
Manjolia Mountains spiller opp på 
Knaus.
Avant Garden: Ann Liv Young er 
tilbake i Trondheim, og viser fram 
Mermaid Show for mindre svake sjeler.
BareBær: Byens filmelskere får knive 
om seieren under kveldens filmkviss.
Ila Brainnstasjon: 1000Band spiller 

TIRSDAG 13. MARS
Samfundet: Det blir tirsdagskviss i 
Edgar.
Parkgården: Du bys opp til dans på 
Drop in-tangokurs.
Familien: Det blir som alltid gratis 
tirsdagskonsert, denne gangen med 
bandet Cacadou.
Trondheim Folkebibliotek: Det blir 
filmfaglig aften i Magistratsalen.

ONSDAG 14. MARS
Samfundet: Det blir en forestilling 
uten manus med Improoperatørene i 
Klubben.
Du får ny musikk, ost og vin når 
«LillelørdagLive» går av stabelen i 
Edgar.
Antikvariatet: Leder Benedikte 
Pryneid Hansen i Attac Norge innleder 
om finansskatt og den økonomiske 
krisen med påfølgende debatt.
Trondheim Folkebibliotek: Det blir 
gratis Bit-konsert med Daniel Formo.
Suhmhuset: Du inviteres til arrange-
mentet «Ond Onsdag», hvor filosofen 
Roe Fremstedal vil snakke om moralsk 
ondskap.
Byscenen: Motorpsycho står på 
scenen denne kvelden.

TORSDAG 15. MARS
Samfundet: Si din mening under 
medlemsmøtet i Storsalen denne 
kvelden.
Edgar Sessions byr på konsert med 
Intertwine.
Dokkhuset: Konsert med Quite 
Quiet Project med James Burton 
og Trondheim Sinfonietta står på 
programmet.
Ila Brainnstasjon: Ti diktere står 
på scenen når arrangementet 
«Poesikveld» går av stabelen.
Avant Garden: Det blir konsert-
forestilling med Will Guthrie og 
Guttorm Nordø.
Verkstedhallen: «Trondheim 
Metalfest 2012» åpner med brask og 
bram.
Olavs Pub: Stand Up Trondheim har 
«Klubbkveld».
Blæst: Senjahopen står på scenen.
Familien: Edru Gunnar spiller funk 
og soul.

FREDAG 16. MARS
Samfundet: Det blir hipety-hop-non-
stop når Envy spiller opp med fullt 

band og kordamer i Storsalen.
Soundhorn OK Please spiller opp i 
Klubben.
Blæst: Staut står på scenen.
Byscenen: Pelbo og Luftforsvarets 
Musikkorps forenes denne kvelden.

LØRDAG 17. MARS
Samfundet: Superfamilys 
medlemmer fyller scenen i Storsalen.
Monstereo spiller sine monstersanger 
på Knaus.
Ila brainnstasjon: Det blir scrabble-
turnering på ettermiddagen og 
alternativ rock fra nittitallet servert av 
Five Against One på kvelden.
Familien: Gina & Hilde spiller hip-hop, 
rock og elektro denne kvelden.
Byscenen: Mikael Wiehe byr på seg 
selv denne kvelden.
Blæst: Countryrock-bandet Too far 
gone spiller opp.

SØNDAG 18. MARS
Samfundet: Studentersamfundets 
interne teater inviterer til The Ugly One 
på Knaus.
Søndagsfilmen i Storsalen denne 
kvelden er Pushwagner. Regissørene 
kommer også for å holde deg med 
selskap.
Ila brainnstasjon: Det blir jazzkon-
sert i samarbeid med Elsa Bergman. 
Rockheim: Forestillingen To på kloden 
lover å gi deg et møte med to absurde 
kvinner på søken etter sitt perfekte 
jeg. 

MANDAG 19. MARS
Samfundet: Start uken med vafler og 
kakao i Edgar.
Nova Kino: Kosmorama Trondheim 
internasjonale filmfestival åpner.
Olavshallen: Trøndersk mesterskap 
for ensembler går av stabelen.

TIRSDAG 20. MARS
Samfundet: Test allmennkunnskapen 
på Tisdagskvissen i Edgar.
Dokkhuset: Marc Ribot spiller «Really 
the Blues».
Familien: Maja Svisdahl står for kvel-
dens frie konsert. 

ONSDAG 21. MARS
Samfundet: Det blir Excenteraften i 
Klubben, og tema for kvelden er intet 
mindre enn «Dyrenes mangfoldige 
sexliv».

Kultur-
kalenderenEttersom romanen Kompani Orheim var en stor og 

inderlig leseropplevelse var mine forventninger 
til filmen med samme navn skyhøy. Vel vitende 
om risikoen ved å adaptere bok til film var jeg 
forberedt på en skuffelse. Den uteble heldigvis, 
filmhistorien om familien Orheim er vel så vond 
og vakker som boka. Filmen er, som Jarle selv ville 
ha sagt det, «satan så sterk».

Kompani Orheim handler om familien Orheims 
utfordringer. Hovedpersonen Jarle vokser opp med 
en alkoholisert far og en passiv mor, og kan ikke 
forstå hvorfor ingen gjør noe med alt som er galt 
i verden. 

Handlingen foregår i Stavanger på 80-tallet. 
Jarle står midt oppe i alt som rører seg av Live 
Aid og demonstrasjoner. Kledd i palestinaskjerf 
og alpelue forsøker han å orientere seg i det poli-
tiske landskapet, sjekke jenter og få seg et ligg. Vi 
ser hvordan Jarle gradvis søker vekk fra familien 
for å finne trygghet andre steder, og farens tidvise 
forsøk på å samle familien til et lag: Kompani 
Orheim.

Kompani Orheim er en del av Tore Renbergs 
serie om Jarle. Her møter vi en yngre Jarle, før 
han har blitt skilsmissebarn og skiftet etternavn 
fra Orheim til Klepp. I Mannen som elsket Yngve og 
Jeg reiser alene ble karakteren spilt av Rolf Kristian 

Larsen, og Vebjørn Enger har hatt store sko å fylle. 
Heldigvis har han gjort det til gangs. Enger spiller 
den femten år gamle Jarle med stor overbevisning. 
Han kombinerer mot med sårbarhet på en måte 
som gjør at vi kommer nært inn på Jarle Klepp, så 
nært at vi forstår hvorfor han gjør som han gjør.

Skuespillerne i Kompani Orheim holder høyt 
nivå, og gir karakterene troverdighet. Man blir glad 
i Jarle. Man ser at faren ønsker å være en bra mann, 
og man forstår hvorfor moren har så vanskelig 
for å gå. Kristoffer Joner lykkes med å nyansere 
den alkoholiserte faren til å bli mer enn bare en 
alkoholisert far. Han får fram farens forsøk på å 
skape samhold i familien, og også hvordan han 

mislykkes. Man er ikke i tvil om at Terje Orheim er 
glad i sin familie, og hans mislykkede forsøk blir 
dermed enda mer tragiske, og familiens under-
gang mer troverdig.

Selv om filmen er en del av en trilogi står den 
utmerket alene. En trenger ikke ha verken lest eller 
sett noe av Jarle tidligere, denne filmen snakker for 
seg selv. Det er en film om å vokse opp på 80-tallet, 
om sterke familiebånd og alkoholisme, men mest 
er det en film om det å være inderlig glad i det 
samme mennesket som ødelegger deg mest.

Kompani Orheim er en sterk og nær film om en 
dysfunksjonell familie.

Satan så sterk

KOMPANI ORHEIM - ARILD ANDERSEN - 
MOTLYS AS / TEKST: IDA VÅGSETHER 
idavagseth@underdusken.no  FOTO: MOTLYS AS

FILM

Noe av de kleineste jeg har sett på en teaterscene var 
da skuespiller Anders Baasmo Christiansen i rollen 
som Hamlet, plutselig brøt ut i en Nick Cave-låt. 
Nesten verre var det å være vitne til Riksteaterets 
katastrofale forsøk på en flerkulturell oppsetning av 
Hedda Gabler.

Moderniseringer av klassiske teaterstykker kan 
ofte gå veldig galt. Derfor var det med stor skepsis 
jeg gikk for å se Trøndelag Teaters tolkning av Henrik 
Ibsens Gengangere. Regissør Kjersti Haugen har fått 
en bestilling på en forestilling som skulle «forløse 
Ibsens tekst på en måte som snakker til oss i dag». 
Skrekk og gru, tenkte jeg.

Stykket spilles på Studioscenen. Publikum sitter 
på kontorstoler man kan snurre rundt i, slik at det 
er mulig å få med seg handlingen som utspiller seg 
på en hesteskoformet scene.

Scenografien er minimalistisk, noe som under-
streker den stramme regien. Spent venter jeg på at 
skuespillerne skal entre scenen og dialogen begynne. 
For er det noe norske skuespillere er dårlige på, 
både på scene og i film, er det å få tekst til å virke 
levende. Fra og med skuespillere Siri Schnell Juvik 
og Øyvind Brandtzæg setter i gang dramaet om den 
døde kammerherren, innser jeg at jeg har tatt feil. 
For regissør Kjersti Haugen har full kontroll på hver 
eneste lille detalj. Den omskrevne teksten frem-
føres så naturlig at jeg rent glemmer bort at de er 

skuespillere på en scene. Det virker som om de har 
improvisert seg fram til mye av dialogen, noe som får 
fram budskapet i teksten på en ekstremt troverdig 
og naturlig måte. 

Hildegunn Eggen gjør også en helt magisk rolle-
tolkning av Helene Alving, og selv de mindre rollene 
er med på å gjøre samspillet lekent og nært. Eivind 
Myrens lyddesign kunne heller ikke ha passet bedre 
til denne ujålete forestillingen. Men det som virkelig 
gjør Gjengangere til noe av det beste jeg har vært 
vitne til, er samspillet med Eggen og den unge Espen 
Klouman Høiner som spiller hennes sønn Osvald. 
Hele salen satt som trollbundet under det halvannen 
time lange stykket der tiden bare forsvant.

 Sjelden, kanskje aldri, har jeg blitt så grepet 
av en teaterforestilling. Den smekkfulle salen 
ble forvandlet til et sippekollektiv da lyset ble 
fadet ned. Da de fem skuespillerne skulle ta imot 
sin applaus kunne man ta og føle på energien i 
salen. Det å klappe dem fram for å motta stående 
applaus hele tre ganger var ikke nok. Jeg er over-
bevist om at alle hadde lyst til å rope et rungende 
«bravo!», men bare én i salen turte. Vi bor jo tross 
alt i Norge.

Regissør Kjersti Haugen har stålkontroll, og har 
laget en forestilling med en driv og spenning 
av de sjeldne.

Ibsen går igjen

GJENGANGERE - TRØNDELAG TEATER - 
3. MARS / TEKST: LISA ENES  lisen@underdusken.no FOTO: 
PRESSE
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     ... at SP

Spit(frå lågtysk), 

Spitposten registrerer:

...at det snart er flåttsesong igjen. 

...at kjempeflått! 

...at det betyr at tabloidavisene 
kommer til å flåtte seg med store 
oppslag. 

...at det beste hadde vært å bare 
utrydde alle insekter. 

...at økosystem, sa du? 

...at vi trenger tross alt edderkopper 
til å lage fiolinstrenger. 

...at i verste fall har vi alltids kine-
siske barn.

...at det er en menneskerett å ta 
bussen.

...at ingen har vel sett ølflaska 
under jakka di.

...at ikke slå bussen.

...at Rune Rudberg sier «hæ-hæ-
hæ» hyppig, ifølge Dagbladet. 

...at han visstnok puler en hel del 
også. 

...at Titanic gikk ned for 100 år 
siden. 

...at gratulerer med årsdagen! 

...at nå er vi sikkert på dypt vann. 

...at vi likevel ikke lar oss senke, selv 
om vi tar oss vann over hodet. 

...at dette er bare toppen av 
isfjellet. 

...at kunsthandel er siste skrik. 

...at SOS Rasisme demonstrerte i 
sentrum. 

...at Noroff kommer til Trondheim.

...at det tar vi som en kompliment.

...at selv om de muligens bare blir 
ett år.

...at vi gleder oss uansett til 
Noroffspring.

...at Wankoff har et bedre fagtilbud.

...at det får man i det minste noe ut 
av. Sæd, lissom ;P:D HEHEHE

...at Oslo filmfest gikk nettopp av 
stabelen. 

...at vi hørte det var kjempekult. 

...at da trenger vi ikke skrive noe 
om filmfestivaler på en stund. 

...at det skjer vel ingenting på den 
fronten før BIFF starter i oktober.

...at du kan stoppe all sult og krig 
i verden.

...at det tar bare TO MINUTTER.

...at lik denne registrerer for å 
redde verden.

...at det tar bare TO MINUTTER.

...at deretter kan du gå tilbake til å 
laste opp bilder av sushi til facebook.

...at faen, folk er så ræva.

...at verden er reddet. «Like»

...at Gløshaugen går i kjelleren.

...at det er spådd nedbør i 
Trondheim i neste uke. 

...at det var jaggu hasardiøs 
gjetting. 

...at Snåsamannen tror det blir sol.

– Wow mæ!
NorUff-rektor Dagmar 
Grysen holder audition 
for lærersøkere til ny 
fagskole.

vårres. Det e ett av mange ledd 
beskreve i «Seriøsitetsprogrammet 
2012-2062», som vi nættopp har 
skrevve.

Tar 50-årsperspektivet
Denne 50-årsplanen skal etter 
sigende beskrive i detalj hvilke planer 
NorUff legger for fremtidig struktur 
ved fagskolen. Grysen ønsker ikke å 
avsløre planene deres, men gir likevel 
Spitposten en smakebit.

– Det e ønskelig med studenta og 
lærera som vil finne på ting uttafør 
skolen, sier hun. 

Hun hinter dermed til at det sosiale 
aspektet ved skolehverdagen vil stå 
i fokus. 

– Denne strategien sætt vi i verk 
as we speak. Trondheim har jo et 
fremraganes uteliv, nåkka som vil 
vær attraktivt både førr lærera og 
studenta, Nova kino e jo et strategisk 
utgangspunkt sia det ligg vægg i vægg 
me Olavs pub. Ikkje så «catchy» navn, 
det, men æ har hørt at det skjer mye 
«juicy» dær, sier Grysen og forsvinner 
ut i Trondheims schizofrene høst-, 
vinter- og/eller vårnatt. SP

– Vi e først og fræmst på jakt ætter noen 
skikkelig «juicy» lærera, sier Grysen.

Når NorUff nå skal etablere seg i 
Trondheim, ønsker rektor Grysen å gå 
nye veier for å skaffe lærere til sine 
fremtidige studenter. Istedenfor et tradi-
sjonelt jobbintervju, arrangerer Grysen nå 
audition for sine lærere. Her skal de vise 
frem essene i ermet og mer til.

– Vi har ikkje nån krav te pedagogisk 
kompetanse, men ser ætter kor «catchy» 
søkeran e. Wow mæ, lekksom. Det e 
det viktigste når vi ska undervise fræm-
tidas desajn-studenta – de e jo vældi 
opptatt av de hær med å vær «catchy» 
og «juicy» og sånn, sier hun.

Trenger i grunn ingen
Grysen er usikker på hvor mange lærere 
de trenger. Dette vil avhenge av hvor 
mange studenter som søker. Og det er 
vanskelig å beregne, ifølge Grysen. Hun 

har bestemt seg for å ta utgangspunkt i 
antall studenter ved Noroff i Trondheim 
i dag.

– Det vil si at vi egentli ikkje træng 
nån lærera. Men æ trur kanskje vi ska 
holde audition likevæl, det blir jo artig, 
det, sier Grysen.

Tre søkere har så langt meldt sin 
interesse for stillingen. Ifølge Grysen er 
dette førsteamanuensis Sigrun Fåret ved 
Musikkteknologi på NTNU, HiST-rektor 
Michael And Trondsen og førsteama-
nuensis Tjor-El Aksa ved Institutt for 
sosiologi og statsvitenskap. Spitposten 
er først til å bringe søkerlisten, da alle 
søkerne skal ha bedt om at søknaden 
deres unntas offentlighet.

– Men hær e vi førr åpenhet, æ ser 
ingen grunn te nå anna, sier Grysen.

– Dere har tidligere fått kritikk for 
manglende seriøsitet, blant annet da 
dere kansellerte andreåret for studen-
tene i Oslo. Er disse auditionene en måte å 
addressere denne kritikken på?

– Helt åpenbart. E det for lavt søker-
tall så kan vi ikkje opprætthold klassan. 
Om vi ansætte «catchy» folk, i motsæt-
ning te kjedelige å særiøse folk, så 
kommer flere til å fortsætte på skolen 

Vant skjønnhetskon-
kurranse – bare kall 

meg Mys Norge.

VETERAN: Dragvolls nye vaktmester og kjellerkoordinator forsikret at hans assistenter ikke forlater 
arbeidsplassen før jobben er gjort – tidligst.  Innfelt: Kjellerkoordinatoren er for tiden begravd i arbeid.

Får kjellerhjelp
Linjeforeningene ved Dragvoll har hentet inn 
eksperthjelp fra Østerrike for å bygge sine nye 
festkjellere.

– Vi er kjempefornøyd. Han er 
verdens mest berømte kjeller-
bygger. I tillegg er han en kjernekar 
- ekte familiemann og alt, sier en 
overlykkelig Elizabeth Pothéet ved 
Whallahubbabubba, linjeforeningen 
for kulturrelativistisk sosialmakramé 
ved Dragvoll. 
Linjeforeningene ved Dragvoll har 
tidligere ikke hatt egne kjellere. 
– Det nærmeste vi har vært er at 
nestlederen vår heter Kjell, sier 
Pothéet.

Byggmester Bob, kan det 
fritzles?
Selv er byggmesteren svært begeis-
tret for å være i Norge.
– Jah, das ist gut, sier han.
Minimale uoverensstemmelser med 
myndighetene i Østerrike gjorde 

tilværelsen i hjemlandet brysom.
– Jah, das ist nicht gut, sier han.

Ledig kjeller
Linjeforeningene ved Gløshaugen 
er imidlertid ikke glade for at 
Dragvoll skal flytte inn på Moholt. 
De har kommet med et alterna-
tivt forslag til linjeforeningene ved 
Dragvoll.
– Vi har hørt at det nylig ble 
en ledig kjeller i Amstetten i 
Østerrike. Størrelsen på den 
samsvarer med hva Dragvollinger 
kjenner fra før, sier Gløs-
representant Massif Keunt.
Han reklamerer med at advokat 
Tor Erling Staff tidligere har 
beskrevet kjelleren som «en helt 
grei, liten lavtaket leilighet, med 
adskillig omhu for hygge». SP



BAKTANKER

Kaffe med 
rom, takk
Jeg er litt skjelven etter all kaffen. Fru Pelzenlöve hadde 
kokt så mye, og siden jeg var gråtkvalt ble jeg ekstra 
følsom og hadde fått dårlig samvittighet av å drikke 
kun én kopp. Bevegelsene mine mot utgangsdøra er 
preget av tilgjorthet, der jeg forsøker å se så naturlig ut 
som mulig – midt i den barnløse familien Pelzenlöves 
øredøvende taushet. Det knirker i laminatgulvet før 
jeg strekker meg mot dørhåndtaket. «Gulvet er fra 
Hjem&Hygge», sier Herr Pelzenlöve. Om han er stolt, 
engasjert eller pinlig berørt er ikke godt å si der jeg 
står med ryggen mot kroppsspråket hans.

Ute snør det. Trærne er dekt, og gatelyktene lyser 
matt mot flakene. Jeg har vært hos naboene et halvt 
år! Nå husker jeg ikke engang halvparten av det vi har 
pratet om der inne. Jeg er fortsatt barbeint og ikledd 
min arabiske tunika, og kjenner frosten bite mot fot 
og legg. «Ja, god natt, da», sier jeg, og snur meg for å 
utføre et lite nikk. The Pelzenlöves nikker tilbake og 
mumler noe som skal være hyggelig. Jeg vender hodet 
mot veien igjen og begynner sakte å gå.

På grunn av mørket ser jeg ikke den bratte innkjør-
selen opp til huset deres. Nå husker jeg den akkurat 
litt for sent, idet jeg sklir nedover isen. Vinden piper 
i ørene som alt har blitt fryktelig kalde, og luften som 
brer seg under tunikaen blafrer iherdig. Jeg veiver med 
armene, men holder meg på beina. Luftrommet under 
klesdrakten får meg til å føle meg som et telt, farten 
øker kraftig, det piper og blafrer, blafrer og piper, jeg 
kjenner luft under føttene, jeg har sluttet å skli, nå flyr 
jeg, opp i den beksvarte stjernenatten, hvordan er det 
mulig? Jeg ser røde lys, blå striper, gule prikker, grønne 
fjell, og der er jammen månen. Jeg ser hvite felt, sorte 
hull, oransje tåke, lilla hav, og der er jammen solen. 
Passe mett driver jeg i en drømmende atmosfære i mer 
enn én forstand, uten behov, full av behag. Én stjerne, 
to stjerner, en himmel full av stjerner.

Jeg åpner armene for å gripe om Jupiter, men den 
glipper og spretter opp i uendeligheten. «Du trenger 
en kopp kaffe», sier romhunden Laika. Jeg bryter ut 

RETURADRESSE

Under Dusken
Singsakerbakken 2e
7030 Trondheim
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