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Kom så går vi og ser om du har slått av 
ovnen riktig.

“Det er fristende å stille spørsmålet 
«hva føler du nå?».
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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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I dei okkuperte områda av Palestina er det isra-
elsk militærlov som gjeld, og militære sjekkpostar 
er eit vanleg fenomen. Dei kan spørje om det meste, 
og svarar ein «feil» risikerar ein fengsel. Om ein er 
palestinar, sjølvsagt.

Desmond Tutu er ein av fleire som har saman-
likna måten israelske myndigheiter behandlar pa-
lestinarane på med apartheidregimet i Sør-Afrika. 
Akademisk og kulturell boikott av Israel vert stadig 
meir diskutert, og opprop for det er starta over heile 
verda. Kva med det akademiske livet innad i dei ok-
kuperte områda?

«Kunnskap er makt», er eit velkjent uttrykk isra-
elske myndigheiter verkar å ta på alvor. Palestinske 
universitet lid ikkje berre under hardt økonomisk 
trykk. Utanlandske akademikarar får ikkje visum 
til å arbeide, og utanlandske studentar får ikkje bli 
verande i meir enn tre månader. Palestinske studen-
tar vert stoppa ved militærpostane, og misser både 
innleveringsfristar og eksamenar. Grunngjevinga 
er «sikkerheitsmessige årsaker». 

Israelske myndigheiter er tydelegvis redde for 
kva makt auka kunnskap kan gje palestinarar. I 
2008 bomba dei det islamske universitetet på Ga-
zastripa. 
Kvifor skal ikkje palestinarar ha den same retten til 
utdanning som israelittar har? Eg er oppfostra i sy-

net om att kunnskap aldri skadar. Det er vegen mot 
økt forståing, om ikkje anna.

Ein kan ikkje løyse problema på ein dag, men 
ein plass kan ein byrje. Den vegen synes lang, for 
det er ikkje berre palestinske universitet og akade-
mikarar som vert knebla. Israelske akademikarar 
vert nytta som propagandaapparat for den israel-
ske okkupasjonen. Skulle ein finne på å vere ueinig 
i okkupasjonen offentleg, eller argumentere mot 
den, kan ein risikere jobben. Statsvitaren Norman 
Finkelstein vart i 2008 nekta tilgang til Israel i ti 
år grunna hans syn på okkupasjonen. Årsaka var 
igjen sikkerheitsomsyn. Kvar er den akademiske 
fridomen?

Stoda var ikkje ulik nokre tiår tilbake i tid med 
apartheidregimet i Sør-Afrika. Den gong var ikkje 
utanlandske universitet og akademikarar i tvil. Dei 
gjennomførte ein akademisk og kulturell boikott 
lik det mange no er redde for å gjere. Ved ein even-
tuell boikott av Israel risikerer ein å miste tilgangen 
på god forsking. Så lengje ein ikkje handlar, mistar 
ein palestinsk forskning. Det vil ein gjere så lenge 
palestinske universitet lid under israelske myndig-
heiter si frykt for kunnskap.

Det internasjonale samfunnet verkar handlings-
lamma når det gjeld Israel. Staten som i si tid vart 
oppretta som ein følgje av FNs resolusjon nummer 
181, har etterpå valt å «boikotte» FN-resolusjonar 
dei sjølve ikkje er einige i.

Det er ikkje vegen mot ei løysing å la Israel 
halde på slik dei gjer no. Eit demokratisk land skal 
ikkje leggje dempar på den akademiske fridomen til 
andre, dei skal ikkje okkupere område eller sjå vekk 
i frå menneskerettane og internasjonalt lovverk.

Eit demokrati skal ha akademisk fridom, okkupert område eller ei.

Kunnskap – ein 
sikkerheitstrussel?

Karolina Gjelland Lid
Nyhetsjournalist

KOMMENTAR

Forskning- og høyere utdanningsminister 
Tora Aasland la 17. mars frem sin «kvartals-
melding» for Vitenskapsåret 2011. På Grand 
Hotel i Oslo ble tilhørerne introdusert for 
regjeringens nye kunnskapsbarometer, 
som gjennom fire nøkkelindikatorer med 
et tverrsnitt over seks kategorier skal gi 

oss en pekepinn om tilstanden i utvalgte fokus-
områder for norsk forskning. 

Årets tema på kunnskapsbarometeret er kunn-
skap for fremtiden. På konferansen spurte Tora 
Aasland spørsmålet: «Hvordan bygger vi morgen-
dagens samfunn?» Et treffende spørsmål for et år 
hvor man ønsker og stille de store spørsmålene.

Verre var det derimot at ministeren like godt 
forsøkte å svare på spørsmålet i neste ånde-
drag. «Morgendagens samfunn skapes gjennom 
investeringer, mennesker, samarbeid, satsing på 
prioriterte områder, resultater av innsatsen og sist, 
men ikke minst, vi må forholde oss aktivt til tren-
dene i verden, de globale trendene», sa Aasland.

For en minster som ønsker å stå fram med store 
spørsmål og visjoner var det full klaff på spørs-
målet og skivebom på svarene. 

Det beste man kan trekke ut av uttalelsen er 
anerkjennelsen av at Norge er et lite land som 
ikke kan være best i alt, og må satse på priori-
terte områder. Den største synden ligger derimot 
i den på overflaten forlokkende påstanden om at 
vi må forholde oss aktivt til trendene i verden. Å 
forholde seg aktivt til trendene er en lang og fin 
frase for «diltepetter».

Skal vi skape morgendagens samfunn må vi 
også våge å være først i løypa.

Forskningsbarometeret forteller oss at det står 
bedre til med norsk forskning enn mange kanskje 
tror, men EUs årlige kartlegging av 34 lands inno-
vasjonsevne, som du kan lese om i denne utgaven 
av Under Dusken, forteller at norsk nyskapning 
med en svak 19. plass nærmest er et ikke-tema.

Det er likevel flere enn Tora Aasland som kan 
kritiseres for det.

EU-kommisjonens forskningsdirektør 
Robert-Jan Smits var på talerstolen på Grand Hotel 
etter Tora Aasland. Han påpekte et ofte forbigått 
faktum: Norsk næringsliv er også en versting i 
klassen når det kommer til innovasjon og bidrag 
til forskningen. Og de bidragene som kommer går 
i aller størst grad til informasjons- og kommu-
nikasjonsteknologi og petroleum. Hvorav én er 
lønnsom i dag, men uten fremtid, og den andre 
har skapt noen av de få merkevarene vi har utad 
i verden, et sjeldent lyspunkt.

Vitenskapsåret er første steg på veien mot en ny 
stortingsmelding om forskningspolitikk. Kanskje 
kan man kritisere Tora Aasland for å si at man vil 
bytte ut diskusjoner om penger og arbeidsvilkår 
med debatt om vitenskapens metode og mulig-
heter, men ministeren hadde likevel rett i sine 
uttalelser til Aftenposten:

«Vi kommer selvsagt ikke utenom budsjetter og 
arbeidsvilkår, men disse temaene har en tendens 
til å ta over, slik at vi sjelden får en diskusjon om 
selve vitenskapen.»

Så får vi håpe svarene er blitt like gode som 
spørsmålene når vi nærmer oss slutten på året, 
og ikke minst når det blir tid for å legge frem stor-
tingsmelding i 2013.
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(Illustrasjon: Håvard Karlsen)

Kvartalsmelding  
for Vitenskapsåret
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Nært på Jens
Allerede 45 minutter før statsministerbesøket tors-
dag 22. mars var den største forelesningssalen på 
Dragvoll fullsatt. Da Jens Stoltenberg entret salen til høy 
applaus satt både studenter og professorer i trappene.

– Deres beste tid er som studenter. Dere vet det kanskje 
ikke nå, så derfor sier jeg det til dere, sier Jens Stoltenberg.

Alle tre regjeringspartiene lovte i 2009-valgkampen å 
innføre 11 måneders studiestøtte. Den ekstra måneden har 
studentene ikke sett noe til.

– Gjorde vi det ja, svarte Stoltenberg litt oppgitt.
– For det første er ikke perioden over. Vi får se om vi får 

råd til det. Men til nå har vi klart å få til en kraftig økning 
av antall studentboliger og studieplasser, svarte Stolten-
berg. Les mer om besøket på underdusken.no.

hendt:
UD FOR

25 ÅR SIDEN
Amor 
skyter med 
skarpt, en 
samtale 
mellom ven-
ner.
– Frank, det 
er vel ikke 
til å legge 
skjul på at 

den nye boka di er en samling 
av heftigheter. Blir man slik av 
å studere nordisk hovedfag?
– Husk, jeg er en dannet 
herre. Slik har jeg alltid vært, 
lenge før jeg begynte å videre-
utdanne meg.
– Konstellasjonen myte – 
hverdag er noe som opptar 
deg sterkt? – Bak vår fasade av 
stål og hverdag ligger mytene 
der som en ubevisst struktur 
og former våre liv.

75 ÅR SIDEN
Det kan 
være 
tjenelig 
først å 
spørre, 
hvorfor 
har vi et 
sprog, og 
ganske 
særlig, 

hvorfor har vi et skriftssprog? 
– Svaret kan fornuftigvis 
bare bli dette, at sproget har 
vi – til at forstå hverandre.

10 ÅR SIDEN
Sensuren 
for data-
studentene 
i tredje 
klasse er 
hele ti uker 
forsinket. 
Nå håper 
Aslak Ege, 
Morten 

Tokle og Anne Lise waal i 
tredje klasse ved Institutt 
for datateknikk og informa-
sjonsvitenskap at resultatene 
kommer før påske.
- Jeg har ringt instituttet hver 
eneste dag siden midten av 
februar. Ringer jeg i begyn-
nelsen av uken, sier de at sen-
suren er klar til fredag. Ringer 
jeg i slutten av uken, sier de 
over helga, sukker Ege.

«Kapitalisme kan være grunnen for mangelen på liv på planeten Mars.»
Venezuelas president Hugo Chavez skaper ingen tvil om sine sosialistiske preferanser.

Turnusavvikling skaper splittelse
Tidligere i år ble det klart at Helse- og omsorgsdepartementet 
går inn for en avvikling av dagens turnustrekning for 
medisinstudentene. I stedet vil de få på plass en søknadsbasert 
turnusordning allerede fra høsten 2012. Dette har skapt sterke 
reaksjoner blant flere av studentene, skriver studentavisa 
Stud Vest i Bergen.

Under landsmøtet i Tromsø for Norsk Medisinstudent-
forening (NMF) ble det klart at de ikke vil jobbe for å stop-
pe en søknadsbasert turnus.

– Det blir som at man i lønnsforhandlinger nøyer seg 
med det man får for å holde seg inne med motparten. NMF 
er nå mer opptatt av å ha innflytelse og å være venner. En 
fagforening skal jobbe for medlemmene sine, og det er noe 
Turnusaksjonen mener ikke blir gjort i denne saken, sier 
Agnete Lossius Olsen fra Turnusaksjonen i Bergen. 

Olsen mener NMF fraskriver seg ansvar ved å ikke ta 
opp kampen for en videreutvikling av dagens ordning.

Stryktendens
En ny raport Studentgruppa for alternativ undervisning 
(AltUnd) har utarbeidet viser at NTNU totalt har 8,9 prosent 
«strykemner». Et strykemne er emner med flere enn 100 
oppmeldte studenter i året som over en treårsperiode har 
en strykprosent på over 20 prosent.

Prosjektet «strykemner» startet etter initiativ fra Al-
tUnds medlemmer i slutten av 2010. Et av formålene med 
prosjektet var å få oversikt over emner med høy strykpro-
sent, for så å kunne jobbe videre med disse.

Det fakultetet med flest antall strykemner er fakultet for 
Informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk, med 
13, 9 prosent.

«De fleste fakultetene har ikke mål eller strategier for 
gjennomføringsgrad på emnenivå,» heter det i raporten.

898 000
Antall registrerte kunder hos Lånekassen 

per 31. desember 2010.

Lånekassen sjekker bostatus
I disse dager blir tusen studenter over hele landet bedt om 
å dokumentere at de ikke bor med foresatte. Enkelte stu-
denter oppgir i søknaden sin at de bor for seg selv, mens de 
faktisk bor sammen med foreldrene sine. Det er bare stu-
denter som bor borte, som kan få gjort om lån til stipend, 
hjemmeboere har ikke rett til omgjøring.

– Ordningen er basert på tillit, og det er viktig at pen-
gene går til dem som har rett til støtte, sier informasjons-
direktør Astrid Bugge Mjærum i Lånekassen i en presse-
melding.

Den forrige store bokontrollen viste at 45 av 1 000 stu-
denter som ble kontrollert, fikk utdanningsstipend etter å 
ha oppgitt falsk bostatus.

– Den vanligste reaksjonen er at studentene mister rett 
til støtte i like mange semestre som de har gitt uriktige opp-
lysninger. I de alvorligste tilfellene kan studentene miste 
retten til studiestøtte for alltid, og forholdet kan bli politi-
anmeldt, sier Mjærum.

Dette har 

ArKIVFOTO: Eirik Yohan Indergaard

Nytenkende dag
– Vi vil at studenter skal bli inspirert til å sette gode ideer 
ut i livet, sier pr-ansvarlig Elise Mathiesen i Kreator.

17. mars ble forskjellige bedrifter invitert til NTNU for 
å vise studentene hvordan de kan være innovative. Dagen 
for nytenking skulle være litt annerledes karrieredag hvor 
studentene selv fikk delta.

– Gründerne som er her i dag er verdensledende innen-
for sine områder. Her kan studenter høre hvordan disse 
firmaene har fått det til, sier Mathiesen.

I realfagbygget var 
det omtrent 30 stands 
hvor bedrifter og or-
ganisasjoner presen-
terte sine bidrag.
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KOMMENTAR

Thomas Lien
Nyhetsjournalist

Det går mot et storinnrykk av nye 
studenter med en 45 prosents 
økning i antall søknader til inter-
nasjonale masterprogram. Ifølge 
Statistisk Sentralbyrå (SSB) gjør store 
barnekull på 80- og 90-tallet at 
aldersgruppen 19-30 år vil øke med 
mer enn 150 000 i perioden 2008 til 
2020. Har ingen i kommunen nevnt 
dette for Solbu? Kanskje har hun i all 
hemmelighet startet en omfattende 
planleggingsprosess av et nytt bolig-
felt hvor hele Svartlamon svies av og 
UFFA-folket jages på sjøen.

En av rådmannens hovedopp-
gaver er å sørge for at Trondheim 
kommune utvikles og drives i 
samsvar med lover og regler og de 
politiske vedtak som er fattet. Da er 
det besynderlig at den administra-
tive delen av kommunen snur 180 
grader og går tilbake på vedtaket fra 
2008. Om forslaget går igjennom vil 
det bli svært vanskelig for SiT å få tak 
i nye tomter.

Trondheim kommune satt selv 
i utvalget som sammenfattet en 
rapport om den prekære student-
boligkrisen. At de da kan forsvare 
forslaget om å avskaffe subsidi-
ering er ubegripelig. SiT merker 
hver semesterstart at de ikke har 
nok studentboliger til alle de nye 
studentene som kommer til byen, 
og de trenger all hjelpen de kan få. 
Boligprosjektene som er under plan-
legging lar vente på seg og dekker 
ikke på langt nær det behovet som 
finnes. Rådmann Solbu har planen 
klar: Hun foreslår at private huseiere 
skal få tilskudd til å gjennomføre 
ombygginger med sikte på utleie av 
hybleier og leiligheter.

Denne løsningen er ikke gjen-
nomtenkt. Det finnes ingen garantier 
for at alle huseierne automatisk 
vil gå igang med ombygginger til 
utleieformål. Det som derimot er 
garantert, er at det vil stå hundrevis 
av studenter uten bolig til høsten, 
noe som har blitt en tvilsom tradi-
sjon for studentbyen Trondheim. For 
å løse boligmangelen i Trondheim 
trengs det bygging av nye boliger, 
og rådmannen selv burde vært den 
første til å innse dette. Om studen-
tene er så viktig for byen som 
kommunen sier, må de vise dette 
gjennom videre prioritering av 
studentboliger.

Dårlig løsning 

– Målløs da forslaget kom
Ottervik mener et slikt forslag 

legger opp til en helt feil byutvikling 
og at kommunen må være enda mer 
offensiv når det gjelder boliger til stu-
denter.

Hun sier tomtesubstitueringen er 
et viktig virkemiddel og tror ikke for-
slaget fra rådmannen vil bli vedtatt i 
mai.

– Arbeiderpartitet har sikret seg 
flertall sammen med Sosialistisk Ven-
streparti, Senterpartiet og Miljøpar-

tiet De Grønne mot dette forslaget, 
hevder Ottervik. 

Ottervik er enig i at studentboli-
ger primært er statens ansvar, men 
mener kommunen også har en jobb 
å gjøre for studentene. Hun sier at 
boligmangel er den største trusse-
len mot Trondheim som studieby.

– Vi har en kjempejobb foran oss 
og har allerede sett på muligheten 
for å frigi tomter på Sorgenfri til 
flere studentboliger, sier hun. UD

– Vi ble målløse da rådmannen 
la frem forslaget. Å godta dette vil 
være å gå mange skritt tilbake i det 
gode samarbeidet kommunen har 
hatt med SiT, sier hun.

Rådmann foreslår løftebrudd
Et nytt kommunalt  
forslag kan bety slutten 
for bygging av student-
boliger i Trondheim.

som hvilken som helst annen aktør på 
boligmarkedet.
– Realøkonomisk er tomtesubsidie-
ring å gi bort penger. Vi kjøper tomter 
og selger dem videre med tap. Ansva-
ret for studentboliger ligger hos sta-
ten, ikke i kommunen, sier Schistad.

– Er ikke dette et brudd på bystyrets vedtak 
fra 2008? 
– Jo, du kan si det. Å gi vekk tomter er 
ikke en egnet måte å subsidiere på. Vi 
jobber kontinuerlig med et langsiktig 
arbeid for å ha nok studenboliger. Stu-
dentene er viktige for byen, sier han. 
 Schistad sier at det bygges svært få 
boliger i Trondheim, mens tilflyttin-
gen øker.Kommunens fremste ansvar 
er derfor å hindre boligmangel for 
sine innbyggere. Han presiserer at for-
slaget skal opp til politisk behandling 
før et endelig vedtak. UD

I en ny handlingsplan går rådmann 
Elin Rognes Solbu i Trondheim kom-
mune inn for å avskaffe subsidiering 
av tomter til Studentsamskipnaden i 
Trondheim (SiT). 

– Dersom forslaget blir vedtatt vil 
ikke SiT kunne bygge nye studentbo-
liger, sier konsernstyreleder Marius 
Lervåg Aasprong i SiT.

 Han viser til regelverket som sier 
at SiT ikke kan bruke mer enn 700 
000 kroner på en boenhet dersom de 
skal få statsstøtte til studentboligene. 

– Dersom vi mister tomtesubsi-
dieringen må vi betale både tomten 
vi skal bygge på og enheten vi skal 
bygge selv. Dette vil koste oss langt 
mer enn 700 000 kroner og da mister 
vi støtten fra staten, sier han.

– Klart løftebrudd
Aasprong mener også et slikt ved-
tak vil være et klart løftebrudd fra 
Trondheim kommune. Bystyret ved-
tok nemlig i 2008 at kommunen også 
i fremtiden kunne stille tomter til 
disposisjon for SiT for å kunne øke 
antallet studentboliger. 

– Kommunen har et ansvar over-
for studentene og må komme på ba-
nen med andre tiltak. Dersom dette 
ikke skjer, tar ikke kommunen det 
ansvaret de skal og det er veldig nær 

en ansvarsfraskrivelse, sier han. 
SiT tilbyr i dag boliger til 14 pro-

sent av byens studenter. De jobber 
mot et mål på 20 prosent for å ta unna 
noe av det verste presset i byens bo-
ligmarked. 

Rådmannen foreslår i høringsut-
taket å sette i verk tiltak som skal få 
flere private utleiere på markedet. Et 
av disse forslagene går ut på å etable-
re et prosjekteringstilskudd som vil 

gi en huseier økonomiske bidrag for 
å få på plass en utleiedel av en bolig. 

– Private utleiere er bra som til-
leggstiltak, men uheldig som det 
eneste alternativet, sier Aasprong. 

Han sier private utleiere er et po-
sitivt tilskudd, men mener SiT må 
fortsette å bygge studentboliger, både 
for å øke dekningsgraden og samtidig 
sette standarden for utleieboliger.

Avhengig av kommunen
Konsernsjef Knut Solberg i SiT trek-
ker frem den nye studentbyen i Elge-
setergate 49 som et eksempel på hvor 
viktig subsidieringen er. 

– Trondheim kommune gjorde, 
ved hjelp av subsidiering, det mulig 
å bygge den nye studentbyen i Elge-
setergate. Uten kommunen hadde vi 
ikke klart å holde oss under 700 000 
kroner per enhet eller bygget student-
boliger der, sier Solberg.

 SiT kjøpte tomten i Elgesetergate 
til en tredjedel av prisen kommunen 
betalte for den. Det vil si at Trond-
heim kommune subsidierte hver bo-
lig med mellom 70 000 og 80 000 
kroner.

– Ansvaret ligger hos staten
Dag Ove Johansen ved rådmannens 
kontor og boligplanlegger John S. 
Schistad i Trondheim kommune sier 
kommunen taper penger på å subsi-
diere fordi de har samme betingelser 

KAN MISTE STATSSTØTTE: Konsernstyreleder Marius Aasprond i SiT og konsernsjef Knut Solberg mener kommunen har ansvar overfor studentene forran en tøff bolighøst. SiT tilbyr i dag boliger til 14 prosent av byens studenter.

Dersom forslaget 
blir vedtatt vil ikke 

SiT kunne bygge nye 
studentboliger.

Marius Aasprong

TEKST:  Marte  Voll
 mvoll@underdusken.no
FOTO:  Wanda Nathalie Nordstrøm
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Rådmann Elin Rognes Solbu  
i Trondheim kommune går  
i høringsuttaket til bolig-
programmet for 2011-2014  
inn for å avskaffe tomte- 
substitueringen til SiT.

SiT er avhengig av billige 
tomter for å kunne bygge flere 
studentboliger. Konsekvensen 
av et eventuelt vedtak kan 
føre til at det ikke bygges flere 
studentboliger.

Boligmangelen blant studenter
 i Trondheim er allerede  
prekær. En ny rapport 
Trondheim kommune, NTNU, 
Studentsamskipnaden og 
Velferdstinget har utarbeidet 
viser at mangel på boliger er 
studentbyen Trondheims største 
utfordring.

I 2008 vedtok Trondheim 
kommune at de i fremtiden 
skulle være positive til å stille 
rimelige tomter til disposisjon 
for SiT. 

Saken behandles i bystyret i mai.

Dette er saken

FAKTA OM:N

Ordfører Rita  
Ottervik (Ap) er  
sterkt uenig i forslaget 
fra rådmannen. 

I realverdi er tomte-
subsidiering å gi bort 

penger.
John. S Schistad
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I et klagebrev til Kunnskapsdepartementet kritiseres 
tolkeutdannelsen ved HiST. Ledelsen anklages for 
høye strykprosenter, manglende tilbakemeldinger 
og for lite praksis.

Tegn til misnøye
dannelsen nå er oppe til revurdering.

– KD pålegger en rekke utdannin-
ger å, i løpet av neste skoleår, omar-
beide sine studieplaner. 

Vi på HiST er plukket ut som en 
pilotutdanning og gjennomfører dette 
arbeidet nå. Jeg kan ikke komme med 
konkrete endringer vi vil gjennom-
føre, det er fortsatt oppe til vurdering, 
sier han.

Kermit sier at de tar tilbakemeldin-
gene til etterretning.

– Vi tar innspillene på alvor. Brevet 
behandles på samme måte som alle an-
dre tilbakemeldinger, sier Kermit.

Ingen andre klager
KD sier de ikke har mottatt klager 
på utdannelsen tidligere, og at de tok 
utgangspunkt i at HiST visste om kla-
gen.

– Det fremgår av studentens re-
degjørelse at hun har klaget til HiST 
over formelle feil. KD har dermed lagt 
til grunn at HiST er kjent med saken, 
sier seniorrådgiver Elisabeth Solberg i 
KD.  

I KDs svarbrev til avsender står det 
at oppbygningen av studiet er HiSTs 
ansvar, men at klagen er oversendt til 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdan-
ningen (NOKUT).

Det har ikke lyktes Under Dusken å 
få et tilsvar fra NOKUT. UD

HiSTs egne statistikker viser at over 
en fjerdedel av de som har gått opp til 
praktisk eksamen de siste årene i faget 
«Tolking for døve», har strøket. Våren 
2006 strøk hele 47 prosent av studen-
tene. Rolf Erling Angelsen i Student-
parlamentet (SP) ved HiST mener så 
høye strykprosenter tyder på at noe 
bør gjøres.

– Hvis man har så høye krav at den 
vanlige karakterskalaen ikke funge-
rer, må man se på andre muligheter. 
Det kan for eksempel være å gi bestått 
eller ikke bestått, sier Angelsen.

En tidligere student ved døvetolk-
utdannelsen har sendt klagebrevet til 
Kunnskapsdepartementet

Angelsen reagerer på at verken 
ledelsen av tolkeutdannelsen, HiST 
eller SP har fått brevet tilsendt fra 
Kunnskapsdepartementet.

klar over at de sto i fare for å stryke før 
de fikk eksamensresultatet. Forsberg 
mener dette blir å overdramatisere.

– Vet du ikke at du kommer til å 
stryke, tyder det på dårlig selvinnsikt, 
sier han. 

Svake eksamensresultater
Patrick Kermit er studieleder for tol-
keutdannelsen ved HiST. Han kjenner 
seg ikke igjen i resultatene. 

– Vi har ikke høyere strykprosent 
enn tilsvarende utdannelser andre ste-
der i landet, sier Kermit.

Han mener HiST har god oppføl-
ging av studentene.

– Vi jobber for at studentene skal 
forstå hvor godt de 
gjør det faglig. Sam-
menlignet med an-
dre studier på HiST, 
har vi mye ressurser 
per elev, sier Kermit.

Likevel vedgår 
han at det ikke er 
første gang denne ty-
pen klager kommer 

han før øre.
– Temaene i brevet er utfordringer 

vi er veldig åpne på at vi jobber med, 
forteller Kermit. 

Revidert studieplan
Kermit sier studieplanen til tolkeut-

– Det er rart at Kunnskapsdepar-
tementet (KD) ikke varsler oss om 
slike tilbakemeldinger. Likevel, de er 
velkomne til å komme på besøk. En 
uavhengig vurdering av studiet hadde 
bare vært positivt, mener han.

Svak oppfølging
Brevet kritiserer HiST for manglende 
oppfølgning av studentene. Mads Fors-
berg går andre-
året ved tolke-
utdannelsen, 
og er nestleder 
i fagutvalget. 
Han er til en 
viss grad enig 
med kritikken 
i klagebrevet.

– Det kan 
være vanskelig å vite hvor nivået skal 
være, spesielt for de som ikke har bak-
grunn fra tolkemiljøet. Lærerne gir 
nesten for mye positive tilbakemeldin-
ger, selv til de som ikke gjør det godt 
faglig, sier Forsberg. I brevet fortelles 
det om studenter som ikke en gang var 

TEKST:  Erland  Årstøl 
 arstol@underdusken.no
FOTO:  Silje Krager
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Temaene i brevet 
er utfordringer vi er 
veldig åpne på at vi

 jobber med.
Patrick Kermit

VANSKELIG Å VITE: Døvetolkestudent Mats Forsberg mener det er vanskelig å vite hvor nivået ligger rent faglig.



VIL GjØRE SIN STEMME hØRT: Fremme f.v: Sverre Lindseth, Haakon Bakka, Elisabeth Stennes Skaar. Bak f.v: Hanne Rentsch Ersdal, Åsa Snilstveit Hoem, Herman Westrum 
Thorsen. Ikke tilstede: Marita Fagerheim og Jon Mikkel Haugen.

Årets studentkandidater 
til styrevalget ved NTNU 
håper å løfte både valg- 
deltagelse og studiekvalitet.

samfunnsvitenskap og teknologile-
delse.

– Det blir jo ikke mindre interna-
sjonal satsning fremover, bryter Lind-
seth inn.

– Skal vi bare legge om da, spør 
Bakka.

– Nei, nei, nei, svarer Lindseth.
– Det er jo det du sier. Vi skal ikke 

sitte med nisseluene våre og bli akter-
utseilt, men jeg mener det er en uhel-
dig utvikling at vi i større og større 
grad vender oss mot engelsk, og mer 
eller mindre har gitt opp at norsk skal 
spille en relevant rolle, parerer Thor-
sen.

Ikke bundet 
Studenttinget (STi) skal være stu-
dentenes stemme, men til tross for at 
kandidatene skal tale studentenes sak 
føler ingen av dem seg bundet til de 
valg STi måtte ta.

– Jeg kommer til å ta alle argumen-
ter for og imot, men til syvende og sist 
er vi selvstendige, sier Thorsen.

Kandidat Åsa Snilstveit Hoem fra 
IVT støtter opp om utsagnet.

– Jeg er ikke redd for å gå imot STi, 
sier hun. 

Les kandidatpresentasjonene i forkant 
av valget på underdusken.no. UD

Åtte kandidater kjemper om to 
plasser som studentenes representa-
ner i NTNU-styret. Valget gjennom-
føres elektronisk fra 4. til 11. april, 
og de to vinnerene sitter i ett år. Det 
skal velges én kvinnelig og én mann-
lig kandidat. 

Valgoppslutningen har de siste 
årene vært gjennomgående lav, med 
bestenoteringer på tett oppunder 15 
prosent. Ved fjorårets valg stemte kun 
1948 av NTNU-studentene, eller 9,9 
prosent. Samtlige av årets kandida-
ter tror på økt oppslutning i år, men 
tilkjennegir at de har et ansvar for å 
synliggjøre både valget og hva jobben 
innebærer.

– Det kan være vanskelig å synlig-

– Det er verdt å undersøke om det 
å sette denne avgiften har noen effekt. 
Det er lett å si ja, og så glir det ut med 
tillegg, sier hun.

...untatt engelsk
Når temaet engelsk i undervisningen 
kommer opp er det likevel splittelse å 
spore. NTNU-styret behandler for ti-
den en sak som skal gjøre det mulig 
å gi eksamen kun på engelsk i fag på 
høyere årstrinn. Kandidat Elisabeth 
Stennes Skaar fra Humanistisk fakul-
tet er blant de som stiller seg kritisk 
til forslaget.

– Jeg mener det er kjempeviktig å gi 
oppgavetekstene på norsk. Engelsken 
blir et ekstra usikkerhetsmoment, og 
det vil stresse mange, sier hun.

Kandidat Sverre Lindseth fra IVT 
er uenig.

– Det er i utgangspunktet ikke noe 
problem at oppgaveteksten er på en-
gelsk når forelesning, bøker og slides 
allerede er på engelsk. Arbeidsspråket 
for det aller fleste nåværende studen-
ter, selv om jeg skal være litt forsiktig 
med å hevde dette, kommer til å være 
engelsk, sier han.

– Det er likevel ikke en sunn utv-
kiling, begynner kandidat Herman 
westrum Thorsen fra Fakultetet for 

gjøre hva demokratiet får til. Man må 
bli flinkere til å peke på det man har 
utrettet, sier kandidat Haakon Bakka 
fra Fakultet for informasjonstekno-
logi, matematikk og elektroteknikk 
(IVT).

Også sittende styremedlem Mari-
anne Årvik tror på økt oppslutning.

– Det er flere som stiller og man 
blir enklere engasjert når man kjen-
ner noen som stiller som kandidat, 
sier hun.

Enige om alt...
Gjennomgående for alle kandidat-
presentasjonene er kravet om høyere 
studiekvalitet. Ellers spenner kampsa-
kene fra nytt idrettsbygg til «et grøn-
nere universitet».

Det var opprinnelige elleve studen-
ter som hadde meldt sitt kandidatur. 
Tre av kandidatene har trukket seg, 
blant annet fordi man forsto at man 
stilte med valgprogram som var så like 
at de ville virke mot sin hensikt å stille 
mot hverandre. Både på spørsmål om 
nytt idrettsbygg og om søknadsavgift 
for internasjonale studenter er kandi-
datene samstemte. Kandidat Hanne 
Rentsch Ersdal fra IVT er den eneste 
som uttrykker en viss skepsis til forsla-
get om søknadsavgift.

TEKST:  Markus Tobiassen
 mrervik@underdusken.no
FOTO:  Tormod haugene 
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I et halvt år har NHH 
Symposiets Studentråd 
jobbet med utfordringer 
knyttet til utdanning og 
næringsliv. Nå har de lagt 
fram sin rapport.

Studentråd for fremtiden

Studenttinget NTNU mener NTNU-
studentene er gode til å kommunisere 
med næringslivet. 

– Studentene arrangerer blant an-
net IT-dagene, Kreator og Karriereda-
gen hvor bedrifter kommer for å møte 
studentene. Det er ikke mange utdan-
ningsinstitusjoner som kan måle seg 
med dette engasjementet, sier Sand-
trøen. 

Han forteller at NTNU allerede 
jobber med utvekslingsspørsmålet. 

– Vi har halt i land en god utveks-
lingsavtale med Kina, og jobber for å 
få til et samarbeid med India. Det lig-
ger enorme muligheter i disse vekst-
landene, og det er bra at det nå tas 
initiativ til å sende studenter dit, sier 
Sandtrøen. UD

framover, sier Giske. Spesielt er han 
fornøyd med fokuset mot en mer in-
ternasjonalt rettet opplæring og ut-
danning, herunder å øke studentmo-
biliteten til vekstland. Også fokuset 
på mer og tettere samarbeid mellom 
utdanningsinstitusjonene og nærings-
livet er interessant. 

– Regjeringen er opptatt av at det 
skal være et nært samarbeid mellom 
akademia og næringslivet. Myndighe-
tene kan legge til rette for at samar-
beid skal etableres, men slike initiativ 
må først og fremst komme fra utdan-
ningsinstitusjonene og næringslivet 
selv, sier Giske. 

NTNU er på banen
Leder Per Martin Sandtrøen ved 

NHH Symposiets Studentråd består 
av ti studenter fra hele landet ned-
satt av NHH Symposiet ved Norges 
Handelshøyskole og nærings- og han-
delsminister Trond Giske. Rådet har 
utarbeidet en rapport med konkrete 
grep Norge kan ta for å hevde seg i 
fremtida.

Studentene Audun M. Martinsen 
og Morten Kleveland er NTNUs re-
presentanter i Studentrådet.

– Utgangspunktet for rapporten 
har vært at morgendagens problemer 
må løses i dag. Mye av utfordringene 
ligger i at vi har for liten evne til å ten-
ke nytt og omstille oss, sier Martinsen

Samarbeid med næringslivet
Kleveland mener Norge trenger en 
utdanning som er mer internasjonalt 
rettet.

– Fremtidens næringsliv kommer 
til å søke studenter med en dypere 
innsikt i hvordan verden fungerer. Vi 
vil blant annet innføre Vekstøkono-
mifondet, en ordning som vil gi gode 
rammevilkår for studenter som velger 
å ta deler av utdanninga si i vekstland 
som for eksempel Kina, sier han.

Studentrådet ønsker en bedre dia-
log mellom næringsliv og akademia. 

– Vi trenger å sikre at fremtidens 

nyutdannede svarer til samfunnets 
behov, og bedriftene må bli flinkere 
til å utnytte kompetansen som finnes. 
Blant annet ønsker vi å få flere trai-
nee- og praksisstillinger både i privat 
og offentlig sektor, sier Martinsen.

Studentrådet oppfordrer nå myn-
digheter, næringsliv og studenter til å 
ta opp tråden.

Giske glad for innspill
Giske fikk overrekt rapporten under 
NHH Symposiet forrige uke.

– Det er en god rapport som viser 
at landets studenter engasjerer seg i 
sin egen framtid. Regjeringen er glad 
for alle innspill i debatten rundt hvor-
dan vi skal hevde oss i den globale 
konkurransen og hva vi skal leve av 

TEKST:  Kaia holen Lovas
 adresse@underdusken.no
FOTO:  Wanda Nathalie Nordstrøm 

NæRINGSLIV

REpRESENTERER: Studentene Audun M. Martinsen og Morten Kleveland er Trondheims 
eneste delegater i Studentrådet.
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pREMISSLEVERANDØR: NSO vil fremstå som en sterkere organisasjon uttad. Her 
ved nyvalgt leder Kim Kantardjiev. (FOTO: NSO)

Kim O. Kantardjiev 
(27) ble under helgens 
landsmøte valgt som  
ny leder av Norsk  
Studentorganisasjon.

Norsk studentorganisasjon (NSO) avholdt 
sitt første ordinære landsmøte 25. til 27. 
mars i Tønsberg. Til stede var over 300 
tillitsvalgte fra høyskoler og universiteter 
fra hele Norge.

Kantardjiev fra Universitetet i Oslo 
ble valgt som ny leder med hundre 
stemmer mot motkandidat Kari-Elisa-
beth Vambeseth Skogen fra Høyskolen 
i Akershus, til stående applaus fra salen.

– Tusen hjertelig takk. Tusen takk 
for tilliten, dette kommer til å bli et fan-
tastisk godt år. Vi skal lage mye god po-
litikk sammen, og jeg gleder meg til året 
som kommer, sier Kantardjiev.

Han har i forkant av landsmøtet 
frontet hjertesaker som en tydeligere 
politisk retning uttad, gratis utdanning 
for alle og kvalitet i utdanningen som 
noe av det viktigste NSO skal gjøre. 

Han har også ytret at høyskoler ikke 
bør drive med doktorgradsutdannin-
ger, men i stedet bør fokusere på studie-
kvalitet.

Ansvar og legitimitet
Kantardjiev var svært tydelig i sin 
kamptale på at NSO må gjøre studentene 
klar over at de faktisk har en interesse-
organisasjon som vil tale deres sak, og at 
NSO har en jobb å gjøre.

– Ledervervet i NSO er det viktigste 
vervet i studentpolitisk sammenheng. 
NSO skal og bør være viktig organ og 
bære frem studentenes mening. Her 
må vi være vårt ansvar bevist og sette 
debatten, sa den nyvalgte lederen i sin 

kamptale i forkant av valget.
Kantardjiev fremhevet at NSO tren-

ger legitimitet gjennom lokallagene 
sine.

– Som organisasjon skal vi bedrive 
lobbyarbeid opp mot politikerne, vi skal 

TEKST:  Marthe Rosenvinge Ervik
 mrervik@underdusken.no
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Hvorfor valgte du akkurat dette 
studiet?
Som så mange andre, endte jeg 
litt tilfeldig opp på dette studiet. 
Jeg ønsket å utdanne meg 
innenfor arbeid, organisasjon og 
ledelse. Min venninnes mor var 
professor i sosiologi, og foreslo 
dette som løsningen. En god 
løsning – jeg er veldig glad for at 
jeg gikk for det.

Hvordan er du som student?
Jeg er på campus så godt som 
hver dag, men jeg er ofte å finne 
snakkende over en kopp kaffe 
på Café Sito eller i sofaen på 
ulike studentpolitiske kontorer. 
Derfor ender jeg ofte opp med 
skippertak. Heldigvis yter jeg 
absolutt best faglig når jeg har 
litt press på meg.

Hva er ditt beste studieminne?
Det er kanskje litt merkelig, men 
jeg vil trekke fram alle de lange 
dagene og kveldene tilbrakt i 
kantina skrivende på semester- 
og eksamensoppgaver. Det 
å stå sammen mot en felles 
fiende (her inkluderes både 
oppgavene og knekkebrødene 
med smøreost), med gode 
studievenner, er noe helt 
spesielt. Noe annet må være alt 
det fantastiske studentpolitikken 
og studentfrivilligheten i 
Trondheim har gitt meg; 
spennende diskusjoner, bra 
konserter og interessante 
Samfundsmøter.

Hva er ditt verste studieminne?
Mitt verste studieminne tror jeg 
nesten må være en vinterdag 
det var et så voldsomt snøvær 
at bussene kom seg ikke 
opp til Dragvoll, så det kjørte 
ingen busser ned til byen på 
flere timer. Å være værfast på 
Dragvoll var ikke det jeg helst 
ville gjøre den ettermiddagen.
 
Har du noen råd til dagens 
studenter?
Gjør det meste ut av studietida 
di; den blir ikke bedre enn det 
dere gjør den til selv.

Av Linn Blumenthal

Påtroppende konsernstyreleder i SiT
Master i Sosiologi

Gunhild Foss Heggem

MIN STUDIETID

jobbe med lokallagene og heve kom-
petansen til alle våre tillitsvalgte. 
Mange viktige debatter gjøres i NSO 
uten at folk vet at de har mulighet til 
å påvirke disse, sa Kantardjiev.

Kantardjiev skal lede NSOs ar-
beidsutvalg, med representanter fra 
hele student-Norge. De vil starte sine 
verv 1. juli i år.

De utvalgte
NSOs arbeidsutvalg 2011 til 2012 består 
foruten Kantardjiev av nestleder Anne 
Marit Ringvold (25) fra Høgskolen i 
Buskerud, fagpolitisk ansvarlig Åsne 
Ø. Høgetveit (25) fra Universitetet i 
Tromsø, fagpolitisk ansvarlig Jens 
Folland (25) fra Høgskolen i Ålesund, 
velferds- og likestillingsansvarlig Mari 
Berdal Djupvik (25) fra Universitet i 
Oslo og internasjonalt ansvarlig Daniel 
Massie (23) fra Høgskolen i Oslo.

NSO består også av en rekke un-
derkomiteer som bidrar med innspill 
til arbeidsutvalget og former NSOs 
politiske profil.

Eirik Uthus fra HiST ble valgt 

som leder av valgkomiteen, mens 
Marie Gjerde Rolandsen fra NTNU 
ble valgt som leder av fag- og fors-
kningspolitisk komité. UD

Leken lobby-leder

Som organisasjon skal 
vi bedrive lobbyarbeid 

opp mot politikerne.
Kim  O. Kantardjiev, 
Nyvalgt leder i NSO

NSO skal være en interesseor-
ganisasjon for studenter ved 
norske utdanningsinstitusjoner 
som arbeider for studentenes 
rettigheter opp mot politikerne i 
hovedstaden.

Organisasjonen har hoved-
sete i Oslo, og består av 44 
medlemslag fra universiteter og 
høyskoler over hele landet.

NSO representerer om lag 200 
000 studenter.

- NSO ble stiftet 1. juli 2010. 
Tidligere leder er Anne-karine 
Nymoen. 

NSO

FAKTA OM:N
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forskNiNgsfuNN

Tar tempen på 
global oppvarming
Om vi tror på global oppvarming skyldes ikke hvilken vitenskapelig informasjon  
vi får, men hva gradestokken måler, hevder en ny forskningsrapport.

TEKST: Anders Havdal Tangenes Illustrasjon: Åshild Mikaelsen Egelid

utendørs. For å bekrefte at resultatene 
skyldtes følelsen av varme og ikke væ-
ret, ble det samme eksperimentet ut-
ført innendørs også. 

Kjølig tilnærming
Personene som ble fortalt om global 
oppvarming i de kjøligste omgivel-
sene var minst tilbøyelige til å ta opp-
lysningene for god fisk. Likevel testet 
ikke Risen og Critcher om forsøksper-
sonene ville tro på «global nedkjøling» 
i lave temperaturer. Critcher frykter 
hvilken effekt en slik oppdagelse kan 
gi. 

– Dersom den «reverserte effekten» 
holder vann kan skeptikere utnytte 
dette til å skape mer tvil rundt global 
oppvarming, sier Critcher.

Et annet eksperiment belyste den 
samme effekten. Deltakerne i en un-
dersøkelse som ble gitt salte kringler 
uten drikke var mer tilbøyelige til å 

tro på tall som viste en økende ørkens-
predning i verden.

Kan utnyttes
– Når man ønsker å styre folks frem-
tidsforestillinger kan man utnytte det-
te tilpasningsprinsippet ved å forme 
omgivelsene etter den påståtte fremti-
den – og dermed øke troen på et slik 
scenario, sier Critcher.

– Kan denne kunnskapen brukes til å 
manipulere forskningsresultater?

– Jeg vil ikke si man kan bruke den-
ne kunnskapen til å drive forskning, 
men det kan være et nyttig verktøy for 
å gjøre dårlig vitenskap mer troverdig, 
sier Critcher.

Da de to forskerne startet prosjek-
tet var de uenige om hvilket utfall for-
søket ville gi. Risen trodde en spesiell 
psykologisk effekt kunne lede til ak-
sept av global oppvarming, mens Crit-
cher ikke trodde det var tilfellet.UD

Førsteamanuensis Jane Risen ved 
University of Chicago og førsteama-
nuensis Clayton Critcher ved Univer-
sity of California har i en undersøkel-
se kommet frem til at folk har lettere 
for å tro på opplysninger om global 
oppvarming dersom de blir utsatt for 
slike påstander i omgivelser med høy 
temperatur.

– Dette viser at når folk skal gjøre 
seg opp en forestilling om fremtiden 
kan det være basert på intuisjon heller 
enn rasjonalitet og vitenskaplig infor-
masjon, sier Critcher.

Jo varmere jo mer positiv
Deltakerne i undersøkelsen måtte 
svare på spørsmål om hvorvidt global 
oppvarming var et bevist faktum eller 
ikke. Jo høyere temperatur rundt del-
tagerne, jo mer positive var de til at 
global oppvarming eksisterer. 

Først ble undersøkelsene utført 

Rødt kort  
på hjemmebane

Nå som Tippeligaen har 
begynt kan det være på tide å 
finne frem peppersprayen for 
ektefellene til sportsidioter i 
det ganske land. En studie av 
900 NFL-kamper publisert i 
The Quarterly Journal of Econ-
omics viser at hjemmevolden 
øker med 10 prosent når 
det lokale fotballaget taper. 
Økningen var spesielt merkbar 
når hjemmelaget var favoritter 
til å vinne en kamp. 

Et tips for sportsvoldens 
ofre er å holde seg ute av 
huset til kampen er ferdig, da 
de fleste av tilfellene skjer i 
løpet av kampens siste time.

Menn! Menn overalt!
I Kina, India og Sør-Korea 

går mange menn en ensom 
fremtid i møte, skal man tro 
Canadian Medical Association 
Journal (CMAJ). 

Ønsket om å føde sønner 
kombinert med mulighetene 
til å ta kjønnsbestemt abort 
har ført til et overskudd av 
menn i disse landene. Ifølge 
CMAJ kan ujevnhetene over-
stige 10 til 20 prosent i store 
deler av landene innen 20 år. 

Man frykter at en effekt 
av mange single menn kan 
være en stigning i både vold 
og kriminalitet. Det viktigste 
virkemiddelet for å stoppe 
utviklingen er å endre hold-
ningene om at det er bedre 
med sønner enn døtre.

Og hva skal  
hvalen hete?
Hvalborg, Hvaldemar eller 
kanskje Hvalgerd Svarstad 
Haugland. Nøyaktig hvilke 
navn spermhvalene har er 
ikke kjent, men mye tyder på 
at de har individuelle navne-
koder, ifølge biolog Luke 
Rendell ved University of St. 
Andrews i Skottland. Sperm-
hvaler kommuniserer med en 
kode på fem klikk, og Rendell 
mener nå å ha oppdaget små 
forskjeller i hvordan hvalene 
«klikker». Det kan tyde på at 
de indentifiserer seg selv ved 
individuelle klikk.

UNDER  
LUPEN
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Militære sjekkposter og trusler er en del av hverdagen som palestinsk student.

Tross problematiske tilstander, hadde 
Rabi’ah fortsatt ingen intensjon om å gi opp. 
Etter store forsinkelser i studiene, bestemte 
hun seg for å legge det politiske arbeidet til 
side for en stund. Målet hennes var å fullføre 
utdannelsen sin. Veien dit var imidlertid in-
gen dans på roser.

– Alltid en unnskyldning
Førstelektor Bård Kartveit foreleser i Midtøs-
tenstudier ved Universitetet i Oslo. Han hev-
der det er en vanskelig kombinasjon å både 
være palestinsk student og politisk engasjert. 

– Palestinske studenter har bestandig blitt 
hardt rammet. Soldatene har alltid en unn-
skyldning for å fengsle dem. Disse dreier seg 
som oftest om «sikkerhetsmessige årsaker», 
sier Kartveit. 

Han tror okkupasjonen hindrer interna-
sjonalt samarbeid.

– Det er vanskelig for studentene å komme 
seg på utveksling. Forskningssamarbeid med 
utenlandske universiteter blir problematisk 
fordi det er vanskelig å etablere gode, ansten-
dige lærersteder, sier førstelektoren. 

Söderström trekker fram hvordan israel-

ske myndigheter holder et jerngrep på pales-
tinske ressurser og akademia. 

– Israel boikotter flere utdanninger ved 
palestinske universiteter, for eksempel innen 
IT og teknologiske fag. De ønsker ikke at pa-
lestinere skal få kunnskap som de kan bruke 
mot okkupasjonsmakten, sier hun.

Truet med voldtekt
En natt ble Rabi’ah vekket av maskerte israelske 
soldater som firte seg ned rundt huset hennes 
og stormet boligen. Igjen ble hun arrestert og 
fengslet. Noen gyldig grunn fikk hun ikke.

 Rabi’ah ble flyttet fra fengsel til fengsel 
slik at ingen skulle vite hvor hun var. Söder-
ström forteller om både psykisk og fysisk tor-
tur. 

– Da jeg møtte henne like etter løslatelsen, 
hadde hun fremdeles merker på anklene og 
håndleddene etter jernene hun var satt i, sier 
hun.

Söderström beskriver sterke scener fra 
da Rabi’ah ble satt i varetekt. Da hun ventet 
på rettsmøtet satt hun isolert i et mørkt rom. 
Hendene og føttene var bundet. Rabi’ah had-
de fått menstruasjon, og spurte soldatene om 
hun kunne få et bind. De svarte henne med å 
true med voldtekt hvis hun ikke holdt munn. 

– Hun fortalte om dette som om det skulle 
vært helt vanlig. Det gjør det utrolig sterkt. 
Det er vanskelig å forestille seg den psykiske 
belastningen det må ha vært for henne, sier 
Söderström.

I tre måneder satt Rabi’ah fengslet. Den 
offisielle grunnen var at hun hadde deltatt 
på et dansearrangement på en politisk festi-
val. Den uoffisielle grunnen var at hun ikke 
hadde foretatt seg noe på lenge. 

– Soldatene trodde nok at hun pønsket på 
noe. Men alt hun ønsket var å gjøre ferdig ut-
dannelsen sin, sier Söderström.

Én lang vei å gå
Tross den kronglete veien i kampen for 
grunnleggende rettigheter klarte Rabi’ah til 
slutt å fullføre utdannelsen sin. Tilsammen 
brukte hun seks år på sin treårige bachelor-
graden som skulle ta tre år.

Kartveit sier palestinske studenter bestan-
dig har funnet måter å komme seg igjennom 
studiene på. Han mener det finnes måter å 
hjelpe.

– Det er fint at studenter som har vært der 
nede selv, og har personlige erfaringer kan 
videreføre historiene. Det er viktig at infor-
masjonen formidles, sier han. UD

De okkuperte områdene av Palestina er under-
lagt israelsk militærlov, og militære sjekkposter 
sperrer veier mellom studentenes bosteder og 
læresteder. Soldatene vil vite hvem de er og hvor 
de skal. Kanskje blir de trakassert. Kanskje blir 
de arrestert. 

Marie Brøske Söderström er masterstudent 
i sosialantropologi ved NTNU. Hun skildrer 
sterke historier fra sitt feltarbeid i Palestina. 
Under sitt syv måneder lange opphold knyttet 
hun bånd til flere palestinske studenter som 
har fått kjenne okkupasjonen på kroppen. 

Söderström forteller om tilfeller hvor stu-
denter til slutt har gitt opp utdannelsen fordi 
okkupasjonen gjør det problematisk å være 
student i landet.

– Jeg pratet med en gutt som stadig ble 
stoppet på sjekkposter. De israelske soldatene 
ville ha ham til å spionere på sin egen familie., 
sier hun.

Dagen han skulle avlegge eksamen ble han 
holdt igjen på sjekkposten. Avhøret varte ak-
kurat lenge nok til at han ikke rakk å komme 
seg til universitetet i tide.

Resultatet ble at han ga opp studiene. 
– Han orket ikke presset lengre, forklarer 

Söderström. 

Et farlig engasjement
«Rabi’ah» er en palestinsk jente som har opp-
levd tøffere tilstander enn de fleste. Hun stu-
derte ved Betlehem University, som ligger på 
Vestbredden. I og med at hun bor i Øst-Jerusa-
lem på den israelske siden av muren, ble hun 
nødt til å krysse de militære stasjonene for å 
komme seg til universitetet.

En ettermiddag hun var på vei fra univer-
sitetet, ble tre medstudenter holdt igjen på 
sjekkposten. Rabi’ah fikk de andre studentene 
til å nekte å krysse stasjonen før vennene fikk 
være med. Dette var ikke spesielt populært 
hos soldatene, og Rabi’ah ble arrestert. Hun 
endte opp banket og slått. Kneskålen ble 
knust.

– Alt dette fordi hun ikke ønsket å forlate 
medstudentene sine, sier Söderström.

Sosialantropologen beskriver en liten, 
spinkel jente, med større pågangsmot enn de 
fleste. På grunn av hennes politiske engasje-
ment var de israelske soldatene stadig ute et-
ter henne. 

– Hun ble ofte stoppet på veien til univer-
sitetet. Dette bidro til at hun mistet foreles-
ninger og eksamener. Da hun skulle levere 
bacheloroppgaven sin, ble hun stoppet og 
avhørt lenge nok til at hun ikke fikk levert, 
forteller Söderström.

Olje-Brasil
Brasils nye oljerikdommer 
har vist seg å være en 
velsignelse for landets 
universiteter. Petrobas, et 
statskontrollert selskap som 
er ledende i utviklingen av 
oljereserver, har startet en 
massiv investering i høyere 
utdanning og har gitt 700 
millioner amerikanske dollar 
til brasilianske universiteter og 
forskningsinstitutter.

Grunnen skal være at 
landets universitets- og 
høgskolesektor de siste 
årene ikke har produsert 
nok forskere og kvalifiserte 
fagfolk til å arbeide med ny 
oljeteknologi.

Irsk utdanningsskille
De to politiske partiene 
som utgjør den nyvalgte 
regjeringen i Irland – Fine 
Gael og Labour – har 
unngått et stort skille seg 
imellom ved å godta enda 
en gjennomgang av det 
kontroversielle spørsmålet om 
studentfinansiering.

Irske studenter vil fortsette 
å studere uten å måtte 
betale for undervisningen 
sin i overskuelig framtid. 
Ruairi Quinn, landets nye 
utdanningsminister, har 
uttalt at han ønsker at høyere 
utdanning skal fortsette å 
være gratis ved starten av 
utdanningen.

Noe nytt for Japan
Verdensledende forskning 
på katastrofer ved Japanske 
universiteter og vitenskapelige 
institutter viste seg 
utilstrekkelig da det massive 
jordskjelvet rammet den 
nordlige Tohoku-regionen 11. 
mars. Ingen hadde planlagt å 
møte de enorme flodbølgene 
som fulgte tett i hælene av 
skjelvet, som registrerte 9 på 
Richters skala i sitt episenter 
utenfor kysten.

«Dette var noe helt nytt 
for Japan, og vi var rett og 
slett uforberedt,» uttalte 
professor Tokiyoshi Yamada, 
en av Japans ledende 
katastrofeeksperter ved 
Universitetet i Tokyo.

VErdEN  
ruNdTFarlig student-

engasjement i Palestina
TEKST:  Ida Nord  holmer
 inholm@underdusken.no

TRANSIT

Palestina består av to 
palestinske landområder adskilt av 
Israel,  Gazastripen og Vestbredden.

Den selvstendige staten Palestina, 
som Det palestinske nasjonalrådet 
utropte i 1988, er anerkjent av 111 
land. Norge er ikke blant disse.

Valg av en palestinsk lovgivende 
forsamling (Palestinian Legislative 
Council, PLC) og regjeringssjef ble 
avholdt for første gang i 1996.

Ved valget i 2006 fikk Hamas 
flertall i det nye parlamentet med 
74 av 132 mandater. Nytt valg skulle 
vært avholdt i januar 2010, men 
Palestinas president Mahmoud 
Abbas avlyste valget. Valget skal 
ifølge presidentens rådgivere 
avholdes innen september 2011.

Kilde: Store norske leksikon, NTB

PALESTINA

16 TraNsiT/ fokus på uTdaNNiNg uTENfor NorgEN

Syria

Libanon

Jordan

Egypt
Israel

pÅ ChECK-pOINT: Her passerer «Rabi’ah» 
muren mellom Jerusalem og Betlehem  
(Foto: Marie Brøske Söderström).

Vest- 
breddenGaza
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– Hva er historiens mest vel-
lykkede bistandsprosjekter?

– Marshallhjelpen til 
Europa etter andre ver-
denskrig, Taiwan og Sør-
Korea etter Koreakrigen 
og Israel på 60-tallet er 
noen av de beste eksem-
plene hvor bistand har 
vært viktig for utvikling. 
La meg understreke at 
disse tilfellene er unntak: 
når et land vokser, reg-
nes sjelden bistand blant 
de viktige grunnene. Det er for ek-
sempel ingen som mener at India og 
Kinas utrolige vekst er på grunn av 
bistand. I disse eksemplene var imid-
lertid bistanden viktig.

– Alle eksemplene er fra USAs utenriks-
politikk?

– Det stemmer. Og det er en viktig 
observasjon. Bistand er ofte drevet av 
politikk.

– Gjelder det også norsk bistand?
– Ja. Det er ikke mulig å begrunne 

utformingen av norsk bistand med 
det å redusere fattigdom mest mu-
lig effektivt. Bistanden spres over 
altfor mange organisasjoner, land 
og prosjekter til å være det. Norge 
vil vise flagget sitt over hele verden 
for å fremme norske synspunkter og 
interesser.

– Hva var det som gjorde Marshallhjel-
pen, Korea, Taiwan og Israel så vellykket?

– Det ser ut til at bistanden fun-
gerer best når den kommer i stort 
volum, er rettet mot vekstorienterte 
land og brukes på infrastruktur og 
produksjon.

– Ikke på skoler og barnehjem?
– Norge har satset på å bygge opp 

velferdsstater i Afrika. Veldig mye 
bistand brukes på høykvalitets vel-
ferdstilbud som når ut til altfor få. Jeg 
har sett mange barnehjem og skoler i 
Afrika som har en veldig høy stan-
dard med skandinaviske lærere og 
sosionomer, men som når ut til veldig 
få. Det koster én til to millioner i året 
å ha en norsk familie i Afrika, det er 
en voldsom pengebruk. Det gjør vi 
ikke av hensyn til dem, men til oss. 
For at vi skal ha et bilde på kjøleska-
pet og føle oss bra. Hvis man skal bry 
seg om fattigdom må man bry seg om 
massene, og det er nok fattigdom å ta 
av; mer enn to milliarder mennesker 

Interjvu med professor  
i samfunnsøkonomi, 
NTNU.

Jørn Rattsø

INTERVJU MED standssystem. De blir overveldet av 
organisasjoner, land og internasjo-
nale institusjoner som vil hjelpe med 
sine favoritt-prosjekter. Det er klart 
det da blir vanskelig å få til en god og 
enhetlig politikk.

Det er ikke uten grunn at Ja-
pan nekter å ta imot bistand etter 
tsunami-katastrofen. De ønsker å 
ha kontrollen selv, og opprettholde 
sine kommandolinjer. Og det er in-
gen selvfølge. Flere eksempler viser 
hvordan land mister kontrollen over 

bistand. Å hjelpe fattige er selvføl-
gelig alltid riktig, men når målet er 
utvikling er man nødt til å være rea-
listisk og ikke sløse bort masse pen-
ger der det ikke finnes grunnlag for 
utvikling.

– Enkelte land mottar over 20 prosent av 
bruttonasjonalproduktet sitt i bistand. 
Hvordan opplever disse landene bistan-
den?

– De er ikke bare fornøyde. Disse 
landene møter et stort og splittet bi-

i verden lever for under 
5 dollar om dagen.

Afrika blir overvel-
det av bistandsorganisa-
sjoner fra Europa som 
ønsker å bygge opp en 
velferdsstat som ikke 
er bærekraftig. Det de 
trenger er Asias fokus på 
infrastruktur og økono-
misk vekst. I så måte ser 
vi en forandring nå når 
Kina går aktivt inn i Af-
rika. Kina er selvfølgelig 

ikke perfekt, men gjør en god jobb i 
å utvikle infrastrukturen og produk-
sjonskapasiteten på kontinentet.

De fleste afrikanske land har of-
fentlige utdanningssystemer og hel-
sesystemer. Det beste er at de får byg-
ge ut nettopp disse. Det er vanskelig 
å se hvor gunstig det er at vi klatter 
på med mange bistandsskoler. I ste-
det for å gi bistanden via organisa-
sjoner burde vi heller gi mer direkte 
til myndighetene i landet og la dem 
disponere den selv.

– Men kan vi da stole på at pengene blir 
brukt fornuftig? Vil ikke det bare bygge 
opp under korrupte stater?

– Vi er nødt til å velge oss ut land 
som har et relativt godt styresett og 
vilje til vekst, og gi bistanden til dem. 
Det finnes ikke noe alternativ. Man 
kan ikke redusere fattigdom uten 
økonomisk vekst, og det er myndig-
hetene i landet som må legge grunn-
lag for denne veksten. De må selv få 
ha makt over sine ressurser. Vi burde 
gi dem tillit, og de må få lov til å gjøre 
feil og finne sin egen vei. Hvis ikke 
det fungerer burde vi gi humanitær 
bistand, ikke utviklingshjelp.

Bistandsorganisasjoner er stadig 
på jakt etter nye prosjekter, og den 
siste moten er å «styrke sivilsamfun-
net». Det er noe jeg er skeptisk til. 
Skal sivilsamfunnet være bistands-
dominert, styrt av bistandsbudsjetter 
og en hær av frivillige organisasjoner 
fra nord? Det er altfor mange nor-
ske «hobbypolitikere» i sør. Pengene 
burde heller gå til de virkelige poli-
tikerne sånn at de kan få styre sitt 
lands utvikling selv.

– Vil det ikke være urettferdig å gi bistan-
den kun til noen utvalgte «vekstorienterte» 
land, på bekostning av de som kanskje 
trenger den mest?

– Her er det viktig å skille mellom 
humanitær bistand og utviklings-

Bistand – hjelper det egentlig?
Jørn Rattsø er lei av nordmenn som leker hobbypolitikere i Afrika.

Afrika blir  
overveldet av bistands- 

organisasjoner fra Europa 
som ønsker å bygge opp 

en velferdsstat som ikke er 
bærekraftig. 

Tekst:  Henrik Sigstad Illustrasjon: Anna-Klara Samuelsson

hjelpearbeidet og investeringer etter 
katastrofer, som Sri Lanka gjorde et-
ter tsunamien i 2004. De endte opp 
med et kaos av organisasjoner som 
konkurrerte om å utføre sine prosjek-
ter. Det var ikke vakkert å se på.
– Norge bruker rundt én prosent av stats-
budsjettet på bistand, hva går disse pen-
gene til?

– De går i stor grad til landstøtte 
og multilateral bistand. Norge forsø-
ker å trekke lærdom av tidligere feil. 

Man vil samordne bistanden mer, og 
bistand gjennom internasjonale insti-
tusjoner som FN er mindre oppdelt.

I tillegg er Norge en stormakt i 
krisebistand. Norske bistandsorgani-
sasjoner er flinke til å jobbe i kriser og 
områder som ikke har en fungerende 
stat. Men også her er det altfor mange 
organisasjoner som konkurrerer om å 
få slippe til.

– Så, hvilket råd ville du gitt til en student 
som vil redde verden?

– Reis til Afrika og skaff deg arbeid 
der. Hold deg unna bistandssystemet 
og ta deg en ordentlig jobb, for eksem-
pel i det offentlige skolesystemet eller 
i en privat bedrift.
– Hva med en 50-åring med penger? 

– Dra til Afrika, skaff den en for-
retningspartner og invester penger 
der. UD
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The unknown programme

Iransk demokrati og ytringsfrihet

looks at how material and energy flows 
through society, and how these flows 
can be optimized to become more 
sustainable. By integrating technical, 
political, social, and economic perspec-
tives together, Industrial Ecology aims 
to create a more holistic understanding 
of our environmental challenges and 
solutions. The interdisciplinary nature 
of this field attracts students from a 
wide range of different academic fields 
including engineering, ecology, design, 
economics, politics, psychology, and 
other social sciences. If you want to learn 
more about the International Masters 
and PhD program in Industrial Ecology 
at NTNU, you should check out our 
information meetings or contact current 
students at symbiosis.board@gmail.com.

Dragvoll: Tuesday, April 5 (14:15-
15:00) D2

Gløshaugen: Thursday, April 7 
(14:15-15:00) R10

help us evaluate potential solutions. 
Businesses use them to understand 
their supply chains and to reduce the 
impacts of their products and services. 
Governments use them to inform their 
decisions on developing environmental 
policies. Whether you want to under-
stand the impacts of a toaster, a building, 
an oil rig, or an entire metal industry, 
these analysis methods can help. The 
range of applications are endless.

 NTNU is home to one of the 
top Industrial Ecology academic 
programmes in the world, attracting 
top students from around the world. Yet 
interestingly enough, it seems that very 
few Norwegian students know about 
Industrial Ecology at NTNU. 

So what exactly is Industrial 
Ecology? Put simply, it’s an interdis-
ciplinary approach to sustainability. It 

Can you reduce your carbon footprint 
more from becoming a vegetarian, redu-
cing your air travel, or riding your bike 
to work? Is it better to continue driving 
an old inefficient car or to buy a new elec-
tric vehicle? The answer to these types of 
questions is almost always «it depends». 
People may have strong opinions about 
what the answers are, but what facts are 
these opinions based on? Is there a way 
of scientifically measuring environ-
mental impacts? 

Analysis methods such as Life 
Cycle Assessment, Material Flows 
Analysis and Input-Output Analysis 
help us measure and quantify complex 
systems. They further our understan-
ding of environmental problems and 

forferdelige overgrep mot menneske-
rettene man kan tenke seg. Iran har 
henrettet 10 år gamle barn og høygra-
vide kvinner for «forbrytelser» som 
ikke engang er straffbare i andre deler 
av verden. Jenter som er ugifte blir 
voldtatt før de henrettes fordi det er feil 
å henrette jomfruer. Mange av oss har 
opplevd at nære familiemedlemmer er 
blitt fengslet og drept fordi de våget 
å protestere mot denne grusomme 
undertrykkelsen. Selv om vi vet at 
våre gjenværende familiemedlemmer 
i Iran kan utsettes for hets og trakasse-
ring fra regimet, står vi frem med fullt 
navn og samarbeider med menneske-
rettighetsorganisasjoner i Norge for å 
avdekke overgrep og forfølgelse i Iran. 
Ytringsfrihet og demokrati er viktig 
for oss og vi er stolte av å støtte de 
modige iranerne som risikerer livet 
sitt for disse verdiene.  

denne tidligere vennen er en demokra-
tiforkjemper. Jeg kjenner ingen politisk 
aktive eksiliranere som ønsker å ha 
kontakt med noen som så åpenlyst 
støtter det sittende regimet. Dette er 
en konflikt mellom to mennesker, og 
har ingenting med iranske demokra-
tiforkjempere å gjøre. 

Når det er sagt synes jeg det er inter-
essant at en som støtter et regime som 
har henrettet titalls politiske motstan-
dere så langt i år, påberoper seg 
beskyttelse fra ytringsfriheten. Ifølge 
Reportere uten grenser er Iran verdens 
største fengsel for journalister.

Vi eksiliranere blir brydd og 
krenket når det opplever at noen 
åpenlyst støtter Ahmadinejad og 
hans diktatur. Det er fordi det iranske 
regimet står bak noen av de mest 

I Under Dusken som kom ut 15. mars 
anklager en doktorgradstipendiat ved 
NTNU iranske demokratiforkjempere 
for å angripe han og ikke respektere 
hans ytringsfrihet. Han sier: «Disse 
såkalte demokratiforkjemperne er de 
verste diktatorene noensinne. De tole-
rerer ikke at noen ikke er enige med 
dem, og de bruker alle tilgjengelige 
midler for å sverte sine motstan-
dere.» Han mener han er blitt utsatt 
for sjikane fordi han åpent støtter det 
sittende regimet i Iran på bloggen sin.

Lengre ned i artikkelen kommer 
det fram at han selv har funnet ut at 
det er en tidligere venn av han som står 
bak angrepet. Jeg tviler sterkt på at 

Ashraf Pakzad
Student ved UiB

iran

Karoline Petersen
Student ved Industriell Økologi

stUDierNytt treningssenter - endelig?
Sivert Eliassen
Aktivt NTNUI-medlem

treningsBygg Tindegruppa, for å nevne noen. Hva 
SiT Idrett mener alle disse gruppene 
får igjen for en dobling av medlemsav-
giften er ikke lett å skjønne.

Det er positivt at SiT Idrett bedrer 
tilbudet til mosjonister uten videre 
tilhørighet til NTNUI. For de som 
aktivt engasjerer seg i idrettslaget, 
eller treningssenteret som SiT Idrett 
sikkert ville sagt, yter time etter time 
med frivillig innsats og ikke bruker 
styrkerommet til annet enn grunn-
trening, er SiT Idrett sin beslutning 
derimot nitrist. Hvis den foreslåtte 
økningen i medlemsavgiften blir en 
realitet, begynner det å bli dyrt å jobbe 
frivillig i NTNUI.

ballidrett, dans, kampsport, turn og 
vannsport. 

Det nye tilbudet på Solsiden vil bidra 
med velutstyrte styrkerom og spinnings-
aler, noe som er vel og bra for den jevne 
mosjonist som bruker disse fasilitetene 
jevnlig. For gruppene, de som definerer 
NTNUI og som årlig bidrar med titu-
senvis av dugnadstimer for å få hjulene 
i Norges største idrettslag til å gå rundt, 
er det imidlertid lite nytt å melde. Ingen 
av de tidligere nevnte gruppene vil 
merke noen endring i tilbudet – bortsett 
fra den omtalte doblingen av medlems-
avgiften. NTNUI består også av mange 
utendørsgrupper slik som Koiene, som 
jeg selv er aktiv i, Ski og Fjellsport og 

For en tid tilbake ble det kjent at 
NTNUI fra neste høst vil kunne 
ta i bruk et nytt treningssenter på 
Solsiden, for å bøte på sprengt kapa-
sitet ved de nåværende idrettsbyggene. 
Dette har konsernstyret i SiT vedtatt 
basert på en intern arbeidsprosess 
i SiT Idrett, uten å ta med NTNUI 
på råd. Et nytt treningssenter vil i 
beste fall løse deler av kapasitetspro-
blemene, samtidig som det med all 
sannsynlighet medfører en dobling 
av medlemsavgiften. 

En dobling av medlemsavgiften 
over natta vil være drøy kost for en 
studentlommebok, uansett hvilken 
økning i tilbud det måtte bidra til. 
Når det nye tilbudet i tillegg ikke 
byr på annet enn små forbedringer, 
vitner det om at SiT Idrett har bommet 
kraftig. Ingen kan argumentere mot 
at idrettsbyggene per i dag er over-
fylte og at det er et skrikende behov 
for nye kvadratmeter. Hva de kvadrat-
meterne skal inneholde, og hvor mye 
det er verdt å betale for de, er en helt 
annen sak. Det virker som SiT Idrett 
har sett seg blinde på spinningsykler 
og vektstenger, og helt glemt at kapasi-
tetsproblemene er minst like prekære 
når det gjelder arealer til blant annet 

Skaper debatt: I dette bygget på Solsiden skal det åpnes nytt midlertidig treningssenter til høsten.  (Arkivfoto: Severin Sadjina)

Diskuter aldri. Du omvender ingen. 
Meninger er som spikere: Jo mer du slår på dem, 

jo hardere sitter de. 
Alexandre Dumas den yngre (1824 - 1895)

[...] det ble valgt inn en interna-
sjonal student til Velferdstinget 
i 2009, da jeg satt som leder 
av Studenttinget. Den gangen 
fungerte det svært dårlig, 
ettersom det er helt nødvendig 
å beherske norsk for å skjøtte 
vervet sitt på en god måte [...]. 
I 2009 hadde vi verken kapa-
sitet eller kapital nok til å 
kunne tilby fullgode overset-
telser av sakspapirer, har dette 
endret seg så kraftig? Hvis 
ikke mener jeg dette abso-
lutt ikke er en gladsak for neste 
års Velferdsting, heller et stort 
hodebry.
Bjørnar Kvernevik

11. Mars ble utvekslingsstu-
dent Aravinda Perera valgt 
inn i Velferdstinget med flest 
stemmer. Deltakere i disku-
sjonsforumet er usikker på 
språkbarrieren.

Løsning her må definitivt være 
en tolk underveis i møtene, da 
erfaringene fra slike debatter på 
engelsk er ganske dårlige. 
Selv om Velferdstinget skulle 
finne ressurser (både økono-
miske og menneskelige) til 
å oversette alle sine doku-
menter til engelsk er ikke alle 
problemer løst. Velferdstinget 
forholder seg i stor grad til 
dokumenter/rapporter fra SiT, 
og disse er ofte av en markant 
størrelse. Hvem vil finansiere 
oversettelsen av et «bakgrunns-
dokument» på 100 sider, som 
utgjør bare en liten del av 
saksgrunnlaget?
Knut

Dear all, thank you for the 
comments both critical & 
complimentary which will 
constitute a strong argument 
& produce a quality result [...]. 
Også skal jeg sier at jer lærer 
Norsk med hjelp av min Norske 
venner. Jeg er sikker at venner 
i VT skal også hjelpsom å gjore 
alle sammen. Skål!
Aravinda Perera
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Ideer ut i livet
Norsk innovasjon havner på jumboplass. Hva kan framtidas 
innovatører gjøre?

Mange baller i luften
«Trikse-Tina» Wulf ble forelsket i fotballen ved første blikk. Nå 
trikser hun seg verden rundt.

Et penisløst paradis
Menn. Hva skal man gjøre med dem, da? Her er noen forslag.

Foto:  Mads Schwencke

Skal jeg flytte på meg?

Håvard Y. Jørgensen
Administrerende direktør,
Norske Sjømatbedrifters Landsforening

arBeiDsLiV

nasjon med det private. Dessuten 
drar klima de fleste av oss sørover. 
Tilbud fra arbeidsgiver er dessuten 
avhengig av de øvrige faktorene: 
Som arbeidsgiver må du betale 
mer i lønn hvis det er mangel på 
arbeidskraft og det ikke er f lyplass 
der du bor, dette påvirker selvfølge-
lig konkurranseevnen. Offentlige 
arbeidsplasser og tilbudene som 
følger av dette, blir dermed svært 
viktig for utviklingen av private 
bedrifter på mindre plasser. Dette 
er noe å tenke på for fremtidige po-
litikere, arbeidsgivere og arbeids-
takere. fremtidige arbeidsgivere og 
arbeidstakere.

av jordas befolkning kan en uansett 
dra noen grove konklusjoner; folk 
f lest liker sol og varme. I Norge bor 
f lesteparten sør for Nordland, og 
trenden er stadig økende. Det betyr 
dessverre at klima som faktor job-
ber mot distriktene langs vår del av 
kysten. Sommeren 2010 herjet vær-
syken alle deler av Norge, unntatt 
Østlandet. Disse faktorene kan bli 
avgjørende for hvor arbeidstakere 
bosetter seg.

Viktig samspill
Kort oppsummert betyr dette at ar-
beidsgiverne delvis over noe, mens 
andre faktorer i stor grad drives av 
offentlige innsatsfaktorer i kombi-

I dag snakkes det mye om rekrutte-
ring og utfordringene som ligger i å 
skaffe flinke hender og gode hoder til 
private bedrifter som er lokalisert på 
mindre plasser i Norge. I diskusjo-
nen finnes alle mulige momenter, og 
behovet for en sammenstilling som 
legger ting på plass har etter hvert 
blitt påtrengende. For å imøtekom-
me dette har jeg laget «Skal jeg flytte 
på meg?»-tesen. Tesen er ikke viten-
skapelig publisert, men all erfaring 
tilsier at det meste av rekrutterings- 
og fraflytningsproblematikk kan for-
klares ut fra den. I denne kronikken 
tar jeg kort for meg faktorene som 
påvirker arbeidstakernes geografiske 
bevegelser.

Tilbud fra arbeidsgiver
Som arbeidsgiver på jakt etter de bes-
te hoder og hender, er vi i stor grad 
fanget i denne bolken. Det er her vi 
kan gjøre egne valg som kan påvirke 
arbeidstaker sine valg. Høy lønn for 
alle ansatte kan bety en usikker jobb, 
noe som igjen ikke er attraktivt. Den 
enkelte bedrift må selvfølgelig selv 
vurdere hvordan den kan gjøre seg 
mest mulig attraktiv for nye arbeids-
takere, lønn er ikke det eneste virke-
middelet arbeidsgiver rår over.

Fritidstilbud
Dette punktet inneholder alt det du 
skal gjøre når du ikke er på jobb, 
kultur, idrett, osv. For noen er det 
enkelt nok å se på TV, men for andre 
er denne faktoren svært viktig med 
hensyn til bredde og dybde. Folk 
flest setter helt klart pris på et bredt 
fritidstilbud, hva det nå enn er de vil 
holde på med.
 
Kommunikasjon
Å reise er populært og nødvendig 
for mange både i jobb og privat. En 
stor flyplass gjør dette enklere og bil-
ligere enn en liten flyplass, og ingen 
flyplass er sjeldent et pluss. Bru er 
bedre enn ferge. Pleie av sosialt nett-
verk veier også tungt for mange.

Tilhørighet
«Mine barn skal vokse opp der jeg 
gjorde det», er en sterk drift i mange 

av oss. Problemet oppstår når denne 
kraften ikke veier opp for andre for-
hold. Etter en generasjon er røttene 
mer eller mindre visket ut som «skal 
jeg ta jobben?»-faktor, og den kom-
mer ikke tilbake.

Familie
Hvilke tilbud finnes for den bedre 
halvdelen? Svært ofte er det to perso-
ner som skal ha jobb i en og samme 
familie, og begge har klare meninger 
om alle momentene fra 1 til 6. Vil un-
gene trives?

Klima
Det er forholdsvis lite en kan gjøre 
med klimaet. Ser en på utbredelsen 

Store deler av Norge er preget av fraflytting og har utfordringer med å 
skaffe arbeidstakere til det etablerte og uetablerte næringsliv. Hva avgjør 
hvor vi skal bosette oss, spør kronikkforfatteren.

Meninger/KroniKK

Hvert år forlater et hundretalls 
studenter den sure trondheims-
vinteren til fordel for surfing på 

Marokkos bølger. (Illustrasjon: Christina Undrum Andersen)
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Satse, eller ikke satse?
Norsk innovasjon havner på jumboplass. Er det for lett å gå til en trygg jobb 

 i stedet for å satse på egne ideer?

TEKST: Lars Vingelsgård og Siri Mette Fridén FOTO:  Mads Schwencke, Severin Sadjina, Silje Krager

KLASSEKAMERATER: Knut Wien 
og Hans Fredrik Unelsrød i student-
bedriften Classmate står ovenfor 
dilemmaet om hvorvidt de skal satse på 
prosjektet eller velge allerede stående 
jobbtilbud.
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S om ung angrer vi på dumme ting vi 
har gjort, og etter hvert som man 
blir eldre angrer man langt mer på 

alt man ikke har gjort. Vi kommer alle til det 
punktet, så du kan like gjerne følge drømmen 
din først som sist, sier professor i innovasjon 
Sjur Dagestad. 

Han underviser blant annet i faget 
«Innovasjon – alt er mulig» på NTNU. Han 
prøver å få studentene til å få tro på egne 
ideer og gir full gass i sitt oppdrag som selv-
utnevnt innovasjonsevangelist.

– Jeg driver ikke med innovasjon for 
pengenes skyld. Entusiasmen og gløden jeg 
ser i øynene på studenter som blir inspirerte 
er belønning nok. Jeg lever av å sette hjerter i 
brann, og når interessen er tent prøver jeg å gi 
studentene noen innovasjonsfaglige verktøy, 
sier Dagestad.

Fremtidens innovatorer trenger sårt mer 
av denne type tankegang, for på nasjonalt 
nivå står det ikke like bra til. Norge har 
inntatt jumboplassen blant land vi ellers 
liker å sammenlikne oss med. I den årlige 
kartleggingen fra EU over 34 lands innova-
sjonsevne havner Norge på 19. plass sammen 
med Kroatia, Estland og Slovakia. Det Norge 
scorer dårligst på er patentering, bygging av 
merkevarenavn og innpass i nye markeder. 
Sverige er helt i toppen, kun slått av Sveits, 
med Danmark og Finland på plassene bak.

Kun MelK og brød. Innovasjon 
Norge er ikke fornøyd med resultatene fra 
rapporten. Kommunikasjonssjef Vincent 
Wego Fleischer i Innovasjon Norge mener 

likevel at det er usikkerhetsmomenter knyttet 
til indikatorene som måler innovasjon. 

– Norges innovasjonsevne fanges ikke opp. 
Indikatorene på innovasjon er for eksempel 
patentering, salg av varer og produkter og 
kommersialisering. Norsk næringsliv er 
derimot mer basert på å ta i bruk ny teknologi 
og omstille seg til endringer. Her er vi veldig 
gode til å forbedre oss hele tiden. Dette skjer 
daglig, men blir ikke fanget opp som innova-
sjon i rapporten, sier Fleischer.

Han er likevel tydelig på at Norge har et 
stort forbedringspotensial. 

– Vi må skjerpe oss på alle nivåer. En av 
svakhetene ved norsk innovasjon er at det kun 
er marked for melk og brød. Norske bedrifter, 
gründere og nyskapere må tidlig tenke globalt 
og satse på det internasjonale markedet.

sitter på gjerdet. En student-
bedrift med internasjonale ambisjoner er 
Classmate, som består av de fire datastuden-
tene Magnus Haug, Hans Fredrik Unelsrød, 
Kristian Veøy og Håkon Eide, sammen med 
Knut Wien, Joachim Viktil og Olav Nymoen 
fra Entreprenørskolen. Mange av dem står nå 
midt oppe i dilemmaet mellom å satse fullt på 
prosjektet eller gå til allerede sikrede tilbud i 
godt betalte konsulentjobber.
Knut Wien er unntaket. Han har bestemt 
seg for ikke å søke jobb. Han er bestemt på 
å fortsette å utvikle nettstedet, men han har 
forståelse for at mange av de andre sitter på 
gjerdet frem til de har en klar strategi for 
videre satsing. En av dem er utviklingssjef 
Hans Fredrik Unelsrød.
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– Jeg hadde vel sett for meg å motta lønn et-
ter endt utdannelse. Jeg har stor tro på pro-
sjektet Classmate, men siden vi ennå ikke 
har en investor på plass er jeg litt skeptisk til 
å si opp jobbtilbudet og satse fullt ut.
Han takket ja til fast jobb i et stort konsu-
lentfirma i fjor. Fast jobb betyr fast inntekt 
og mulighet til å kjøpe leilighet og betale ned 
studielånet.

«idé-idol» Andre har ikke kommet like 
langt med sin idé som guttene i Classmate. 
Start NTNU tar sikte på å hjelpe disse ett 
skritt videre. Fredag 25. mars fikk studenter 
presentere sine tidlige ideer foran et kyndig 
fagpanel besåtende av eksperter og gründere 
under arrangementet Starthjelpen.

– Vi hjelper deltagerne med å strukturere 
ideene deres, og gir dem tilgang til ressursper-
soner i næringslivet for å hjelpe dem videre i 
idéfasen, sier Vegair Lein Ausrød, som sitter 
i fagpanelet. Han fungerer daglig som mentor 
for studenter som vil utvikle ideer.

Starthjelpen har mange deltagere, noen med 
en langt på vei utviklet idé, mens andre ideer 
kun er rablet ned på en serviett.

Student Thomas Brigtsen fra produktutvik-
ling på NTNU er første deltager som entrer 
venterommet på Starthjelpen. Bengtsen er 
lettere nervøs før han skal inn og holde sin 
presentasjon. Han tar en rask pust i bakken 
og drikker en slurk kaffe før han går inn. Bak 
denne døren får ingen andre slippe inn, kun 
Brigtsen og hans idé. Alt som blir sagt og vist 
frem er strengt konfidensielt.

Etter nesten en halvtime kommer Brigtsen 

-

GuRuEn: Professor Sjur Dagestad holder hvert år over hundre foredrag om innovasjon for bedrifter og foretak. Hans engasjerende forelesninger på NTNU 
trekker stadig flere studenter.

OLJESTøvSuGER: Prosjektleder Silje Rabben i Kaliber Industrial Design
har vært med på å utvikle støvsugeren MOSE som skal gjøre opprydding etter
oljesøl lettere.
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– Hvorfor tar ikke de norske bedriftene 
ideene sine ett steg videre, spør Birkelund. 

Han forteller om GSM-nettet til mobilte-
lefoner, som først ble utviklet i Trondheim. 
Imidlertid var det våre finske naboer som kom 
med Nokia og mobiltelefonene. 

Hva er det egentlig som skal til for å lykkes 
med en idé?

– Jeg tror nesten man må være litt naiv, 
sier Birkelund.

Han forteller at det er viktig å tro at nettopp 
din lille idé kan vokse til å bli noe stort.

– Man må tenke at «dette her det skal jeg 
klare». Og hvis du tenker det lenge nok, og 
virkelig brenner for din idé, da vil du til slutt 
klare det, oppfordrer han. 

KoMMersiell bistand. Klokken 
tikker videre, første deltager har gått og inn 
døren kommer neste deltager som skal presen-
tere sin idé, denne gangen innenfor «sosialt 
entreprenørskap». BI-student Marianne Hoel 
forklarer nærmere hva dette er. 

– Sosialt entreprenørskap skiller seg fra 

Jeg driver ikke med innovasjon 
for pengenes skyld.

Sjur Dagestad, 
professor  i innovasjon 

ved NTNU

Vi 
har ikke mye å tape 

på å satse
Knut Wien,  

daglig leder i Classmate

MåLRETTET: Student Thomas Brigsten vil gå fra idé til et ferdig kommersielt produkt, og presenterer foreløpig prototype for fagpanelet på Starthjelpen. InSPIRASJOn: Veien fra idé til suksess kan være lang og utfordrende. Start NTNU vil likevel inspirere 
studenter til å satse på egne ideer.

ut igjen, smilende. Han er fornøyd med 
presentasjonen og forteller at han har fått 
god konstruktiv tilbakemelding fra fagpanelet. 

– Dette gikk kjempebra. Jeg fikk gode 
innspill og tips til personer jeg kan kontakte, 
sier Brigtsen. 

Han har allerede en prototype på produktet 
og har kommet relativt langt i prosessen, men 
vil ikke offentliggjøre ideen ennå. Han kan 
likevel røpe at ideen er et produkt innenfor 
vannsport. 

norsK Mentalitet. Brigtsen er kreativ 
og har mange ideer liggende i bakhodet. Han 
har gjort seg noen tanker om hvorfor det er 
vanskelig å drive innovasjon i Norge.

– Utfordringen for norske studenter er at vi 
ikke har nok kunnskap om prosessen fra idé 
til ferdig produkt. I tillegg har vi for liten erfa-
ring med innovasjon og gründervirksomhet i 
Norge, sier Brigtsen. 

Leder Ole Henrik Birkelund for Starthjelpen 
skyter inn at det antakeligvis også er kultu-
relt betinget.

– Se til USA for eksempel. Der har folk troen 
på at det er mulig å skape sin egen bedrift. I 
Norge har vi en litt annen mentalitet, og det 
å satse på egen idé er svært risikobetinget. Vi 
er heldige her hvor de fleste har en stabil og 
godt betalt jobb, og det er derfor en høy risiko 
å velge bort fast jobb og gå for egen idé. 

I likhet med Innovasjon Norge tror 
Birkelund at norske bedrifter ikke er vant til 
å tenke i stor skala.

Andreas Bertheussen, 
studerer ved Entreprenørskolen
1: Ja, hvis jeg kan leve av det. 
Jeg har allerede vært med på 
å utvikle ingeniørspillet, og vi 
håper på at dette kan bli stort 
internasjonalt.
2: Jeg ønsker å sette fokus på 
gleden ved realfag.
3: Ingeniørspillet.

Foto: Lars Vingelsgård

4
1: Ville du valgt bort en fast, trygg jobb 
for å satse på din egen idé?
2: Hvilket problem kunne du tenke deg 
å løse?
3: Hva er din beste idé? 

Massimiliano Ruocco,  
stipendiat datateknologi
1: Jeg ville beholdt jobben, men 
kanskje prøvd å utvikle noe ved 
siden av. 
2: Å få tilgang på informasjon er 
en utfordring mange steder, og 
jeg ønsker å bruke teknologi for 
å løse dette problemet.
3: Jeg har kanskje en idé til hvordan man kan 
strukturere noe av mengden med data som 
legges ut på sosiale medier.

Tone Holand,  
studerer arkitektur
1: Ja, jeg kunne nok tenke meg 
å være min egen sjef og skape 
min egen hverdag. Dessuten tror 
jeg at følelsen av å realisere noe 
er større når man driver sitt eget 
selskap.
2: Jeg kunne tenke meg å se at alle syklet 
rundt på el-sykler som hjalp deg opp de bratte 
bakkene. Da hadde vi sluppet mange problemer 
som finnes med kollektivtrafikken i dag.
3: Da jeg var liten og hørte på Jannicke 
Abrahamsen, tenkte jeg at det ville være lurt med 
en samlekassett med favorittene mine. Det synes 
jeg var en lur idé. 

Ole Skjærseth, 
studerer arkitektur
1: Jeg hadde solgt huset om jeg 
måtte. For tiden tegner jeg små 
hytter og jeg har allerede inves-
tert en god del penger på å 
kjøpe hyttetomter. Får jeg en
god idé er jeg villig til å satse 
mye.
2: Jeg kunne tenke meg å finne opp fremti-
dens bolig. Nå er passivhuset i vinden, men jeg 
tror mindre og smartere hus kan være en av 
løsningene.
3: Jeg synes det var en veldig god idé å starte på 
arkitektstudiet etter å ha prøvd en del annet først.

OM INNOVASJON PÅ 
STRIPA, GLØSHAUGEN

hjelpe studenter til en enklere hverdag. På deres 
nettsted kan studenter blant annet anmelde fag 
de har hatt, og holde oversikt over studieløpet sitt.

Ideen som førte til Classmate kom etter lang 
tids irritasjon over studentportalen It́ s Learning, 
og ønsket om at det burde være enklere å få infor-
masjon om hvilke fag som er gode og dårlige.

Initiativtaker Wien satte seg ned med kame-
raten Joachim Viktil i november, og allerede i 
januar kom de opp med den første versjonen, 
bestående av en blog-
gliknende side for 
anmeldelser av de beste 
fagene på NTNU, hvor 
man samtidig kunne 
advare mot dårlige 
undervisningsopplegg i 
enkelte fag.

 – Vi ønsker å sette 
fokus på det vi mener er en generell feil med 
utdanningssystemet i dag, som gjør at professorer 
som ikke har interesse eller evne til å forelese 
skikkelig blir tvunget til å gjøre det. Det går 
ut over studentenes motivasjon og studiekvali-
teten. Irritasjonen over de dårlige foreleserne 
var en stor del av grunnen til at vi ville starte 
Classmate, sier Wien.

Han synes det er veldig spennende å jobbe 
med sitt eget prosjekt at det er vel verdt å måtte 
leve som student i noen år til.

– Vi har ikke så mye å tape på å satse. Det 
man risikerer er bare materielle ting. Det er mye 
morsommere å brenne for et prosjekt og bare 
jobbe med dette, da gjør det ikke noe om man 

veldedighet ved at det er profittbasert. Det 
skal gå rundt økonomisk, sier Hoel. 

Hvordan havnet hun på Starthjelpen? Hoel 
har hatt fast jobb i Trondheim kommune, men 
ønsket lenge å ha mer ansvar. Derfor begynte 
hun på BI, hvor hun måtte legge fram en forret-
ningsidé gjennom en skoleoppgave. 

Hoel ønsker å satse på sin idé innenfor sosialt 
entreprenørskap, og går inn til fagpanelet for å 
høre hva de mener. Når hun kommer ut igjen har 
hun fått mange gode tilbakemeldinger.

– Dette gikk bra, og jeg vil absolutt satse 
videre. Men de sa at det kan være lurt å finne 
en partner eller sponsor for å ta prosjektet videre, 
sier Hoel.

Kreator. Studentorganisasjonen Start 
NTNU planlegger og gjennomfører ulike arran-
gementer, slik som Starthjelpen. De ønsker å 
være inspirerende for studenter som vil sette 
en idé til verks.

– Start NTNU ønsker å inspirere studenter 
til å tenke innovativt, så vi kan ha noe å leve av 
når oljen tar slutt, sier nestleder Kenneth Hole 
i Start NTNU. 

I tillegg til Starthjelpen arrangerer de også 
den alternative karrieredagen Kreator, hvor 
forskjellige bedrifter blir invitert til NTNU for 
å inspirere studenter til å være innovative og 
nyskapende. Studenten selv får prøve ut ulike 
produkter fra bedriftene, samt delta i rebusløp.

satse alt eller ingenting. På 
kontoret til Classmate jobbes det iherdig med å 

bor på studenthybel. Man jobber så mye at man 
ikke rekker å være hjemme likevel. Jeg vil heller 
gjøre dette de neste årene enn å ta en trygg jobb 
for noen andre, sier Wien.

Fjellvandring. Professor Dagestad 
forteller at om man skal komme noen vei innenfor 
nyskapning og utvikling, så må man gi hundre 
prosent. De som har banet vei for ny teknologi har 
ofte prøvd og feilet mange ganger først. 

Dagestad har 
selv møtt mange 
problemer som inno-
vatør og gründer. Han 
endte med å bli heleier 
av en fiasko da han 
lagde en maskin for å 
hjelpe sin hardt skadde 
studiekamerat etter en 

bilulykke. Nervøs for å miste en mulighet til å 
ta patent på maskinen som var et medisinsk 
treningsapparat, holdt han det hele hemmelig 
for omverdenen. 

– Jeg var så opptatt av å beskytte det jeg hadde 
laget at prosjektet strandet. Siden har det verken 
blitt stjålet eller utviklet. 

Det er et godt eksempel på at det er bedre å 
eie én prosent av en suksess enn hundre prosent 
av en fiasko. 

Det er i følge professoren ingen ulempe å ha litt 
møkk under neglene når man starter.

– Å drive med innovasjon er litt som å gå i 
fjellet for første gang. Det er mye å hente ved å 
lytte til råd fra erfarne fagfolk, sier Dagestad. UD



Vi møtes i kantina på Dragvoll en tidlig 
morgen. Det faktum at vi må ta intervjuet 
her i kantina før Tina skal ta fatt på dagens 

leseøkt, gjør det klart at hun har en ganske stram 
timeplan.

– I spilte bare litt kabal mens i venta, sier 
moldenseren smilende og vifter med Iphonen sin, 
overraskende morgenfrisk.

eKte KjÆrligHet. Fotballen har vært 
sentral i Tinas liv omtrent siden begynnelsen. Da 
hun var ett år fikk hun en stefar, Ole Erik Stavrum, 
som har spilt for både Molde og Brann. 

– Da jeg var to og et halvt år gammel spilte han 
for Brann, og allerede da fikk jeg være med på 
Brann-treninger, forteller hun engasjert. 
Det var da det startet. Det Tina beskriver som kjær-
ligheten til fotballen. Og den var der fra dag én.

– Jeg begynte å spille organisert fotball da jeg 
var seks, rett etter at vi flyttet til Molde. Når jeg 
snakker med mamma er jeg faktisk kav bergenser, 
sier hun på det som vil klassifiseres som perfekt 
Molde-dialekt.

– Det er ikke noe jeg tenker over, sier hun, etter-
fulgt av en smittende latter.

Det er imidlertid ikke bare stefaren 
hennes som har gjort det bra innen 
fotballen.

– Faren hans igjen har spilt for 
Lyn og vært toppscorer i Norge, 
mens onkelen min har vært proff i 
Aberdeen.
Det er altså ikke umulig at ballkon-
trollen ligger i blodet. Eller, rettere 
sagt, i beina?

Mange baller i luFten. Foruten å spille 
sin fjerde sesong for Trondheims-Ørns U23-lag, 
tar Tina en bachelorgrad i medievitenskap, og ble 
tidligere i høst headhuntet til en journaliststilling 
i Viasat. 

– Det var fotballen som førte meg til Trondheim, 
uten tvil. Dessverre kan man ikke leve av å spille 
kvinnefotball, sier hun i en noe oppgitt, men dog 
aksepterende, tone. 
Likevel innrømmer hun at hun synes kvinnefot-
ballen er urettferdig.

– Jeg skal ikke legge skjul på det, nei. Da jeg 

f lyttet opp hit, visste jeg at jeg ikke kom til å bli rik 
av å spille for Trondheims-Ørn. 

Med tanke på at Norges Fotballforbund har kuttet 
støtten til kvinnefotballen er ikke fremtiden lys sånn 
sett. 
– Likevel står vi jentene på, og gjør dugnadsarbeid for å 
få klubben til å gå rundt. Penger får vi imidlertid ikke. 

Alvoret som preger henne i noen sekunder forsvinner 
brått, og smilet dukker opp igjen like fort som det 
forsvant.

– Vi får jo masse opplevelser ut av dette, og de er 
verdt vel så mye, konstaterer hun.
I og med at hun ikke kan leve av fotballen, understreker 
Tina viktigheten av utdannelse.

– Stefaren min har sagt helt fra jeg var liten at jeg må 
ha en utdannelse, sier hun og demonstrerer en såpass 
lav høyde med armen at det ser ut til at hun har fått 
høre det allerede fra de tidlige barndomsår.

– Jeg har lenge visst at ikke jeg kan leve bare av 
fotballen. Utdanning er veldig viktig for meg, så det var 
en selvfølge å begynne med det når jeg først var her oppe.

tidsKleMMa. Som nyansatt i Viasat og med 
trening minst én gang om dagen, har Tina nok å henge 
fingrene i.

– Det var vanskelig å organisere hverdagen i begyn-
nelsen, men jeg har blitt ganske vant til det nå. Da jeg 
bodde hjemme var jeg langt fra strukturert, men etter 
at jeg flyttet ut har det heldigvis forandret seg helt. 

Hun tenker seg om.
– Det går rundt, og jeg får tid til å ta vare på meg 

selv. I hvert fall innimellom. Det er harde bud, sier hun 
med et lurt smil.

Med jobben i Viasat får Tina kombinert to av de 
tingene hun liker best, nemlig fotball og journalistikk.

– Med Viasat reiser jeg rundt til forskjellige euro-
peiske klubber som spiller i Champions Leauge. Jeg 
snakker med fotballprofiler der, utfordrer dem og 
trikser litt. Det er ikke mange jenter i verden som har 
en forkjærlighet for triksing og fotball, i kombinasjon 
med å snakke foran kamera og være journalist. Det er 
en litt unik kombinasjon, og jeg tror mange synes det 
er artig og spennende, sier hun.

Dette er en del av Viasats nye profil.
– I fotballen er det mange eldre menn som snakker 

statistikk og tabeller. Et friskt pust er nok ikke å forakte, 
og om det er i form av meg sier jeg ikke nei takk.

Stadig flere søvnige studenter fyller Dragvollkantina. 

TEKST: Monica Michelsen  FOTO: Jens Westbye

Tina Wulf er fotballspiller på toppnivå, men driver dugnad for å få klubben 
til å gå rundt..

Jeg visste at jeg ikke kom 
til å bli rik av å spille for 

Trondheims-Ørn 
Tina Wulf

Dame 
med baller

www.underdusken.no
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I fotballen er det mange 
eldre menn som snakker 

statistikker og tabeller

Født 4. mai 1988 i Bergen.

Studerer medievitenskap på Dragvoll.

Jobber nå for Viasat.

Har jobbet for UEFA, Tv2 og Adressa.

Spiller for U23-landslaget
og Trondheims-Ørn.

Fremmedfrykt

FAKTA OM:

r

Et sjenert solglimt titter inn gjennom de store 
vinduene og treffer Tina i ryggen.
– Har du i det hele tatt tid til å være på skolen?
– Så absolutt, skolen er utvilsomt 
førsteprioritet.
Hun stopper opp og tenker seg om.
 – Eller, etter fotballen så klart, sier hun og 
rister lattermildt på hodet.

i vinden. Jobben i Viasat er ikke den eneste 
som har latt Tina kombinere fotballen med jour-
nalistikk. Tidligere har hun jobbet både for Uefa, 
TV2 og Adresseavisen. 

– Det hele begynte da jeg var på Island og 
spilte med U19-landslaget. Et team fra Uefa vil-
le at jeg skulle trikse foran kamera. Deretter ble 
jeg intervjuet av lokalavisen om triksingen min. 
Så ringte TV2 og lurte på om jeg ville være med 
i «Jenteligaen» (program om kvinnefotball i 
Norge journ. anm.). Jeg sa ja takk, og litt senere 
fikk jeg jobb i Adressa, forteller hun.

Tina har nå jobbet for Adresseavisen i to 
år, og ledet i siste halvdel av 2010 programmet 
«Timeout» sammen med hekkeløper og blogger 
Rachel Nordtømme. 

– Vi fant tonen med en gang. Alt i alt var det 
et kjempeartig halvår. 

– Blir det flere sesonger?
– I utgangspunktet skal det bli to sesonger, 

men programmet er foreløpig lagt på is. Vi had-
de det utrolig gøy under innspilling, og både 
hun og jeg håper det blir mer. Rachel er virkelig 
en jente med fart i.

– Det virker ikke som du har så rent lite energi 
heller?

Tina ler litt beskjedent og flytter blikket ned 
mot gulvet.

– Jeg skal innrømme at jeg har gått på mine 
smeller jeg òg, for det tærer på i blant. I det siste 
har jeg vært flink til å porsjonere ting. Jeg er 
ikke så flink til å si nei, men jeg er derimot flin-

kere til å ta pause når jeg føler at jeg må. Eller, 
jeg tar vel egentlig aldri helt pause heller, men 
passer på å roe ned tempoet litt i hvert fall.

steMpel. For mange er Tina Wulf kanskje 
kjent som «Trikse-Tina». Det var dessuten slik 
ballen begynte å rulle, og interessen rundt 
henne ble vekket. 

– Siden jeg var 13 år gammel har jeg hatt 
en drøm om å bli sportsanker. I og med at jeg 
allerede har jobbet for både Uefa, TV2 og 
Adressa i forbindelse med triksingen min, har 
jeg liksom fått et stempel som «Trikse-Tina». 

Hun rynker på nesen.
– Egentlig vil jeg litt bort fra det. Samtidig 

er det triksingen som har åpnet såpass mange 
dører for meg. 

Derfor er jeg veldig fornøyd med å kunne 
få lov til å utvikle min interesse for det jour-
nalistiske i den nye jobben i Viasat, sammen 
med en god porsjon fotball. 

– Hva tenker du om at fokuset kanskje flytter seg 
fra fotballen og over på deg?

– Jeg er egentlig ikke så redd for det, og 
føler jeg har funnet meg godt til rette nå. Men 
jeg registrerte her om dagen at jeg på Twitter 
er lagt til en liste som heter «Kjendis-Norge». 
Hva gjør jeg der? Jeg har aldri sett på meg selv 
som kjendis.

Tina rister på hodet, men smilet er ikke 
langt unna.

– I det siste er det mange som har spurt 
om jeg ikke skal begynne å blogge, men jeg 
kommer ikke til å havne under Rachel på 
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blogglista, for å si det slik. Jeg har nok i mas-
sevis med Twitter.

– Så det blir ingen Tina Wulf-blogg?

Hun kaster hodet bakover og ler. Høyt.
– Å nei, du. Neineinei.

FraMtidsvisjoner. I disse dager har 
Tina som mål å innta andre arenaer enn de 
sosiale mediene.

– Nå er det bare ett steg igjen, nemlig land-
slaget, fastslår hun.

For til tross for gryende karriere innenfor 
mediebransjen, er Tina skråsikker på hvor val-
get ville falt dersom det plutselig sto mellom 
fotball og journalistikk. 

– Jeg trives ekstremt godt med begge deler, 
men det hadde vært et enkelt valg: fotballen. 

Idet hun fullfører setningen har morgen 
blitt til formiddag, og Tina hører lesesalen 
rope. Hun slenger sekken på ryggen, og tar 
sikte på sitt neste mål.

Det er fristende å stille spørsmålet «hva føler 
du nå?», men det kommer hun utvilsomt til å få 
en rekke anledninger til å besvare i fremtiden. 
UD
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1. SURFING, BOILERS: Mange av studentene som drar til Marokko har aldri surfet før, men trenger verken store bølger eller gode forhold for å lære 
masse. Mye av tiden foregår i bølgens hvitevann, som både oppstår på store og små bølger, og i alle vindforhold. Etter hvert som man blir mer erfaren 
blir man desto mer kresen på bølgeforholdene. Disse påvirkes av flere ting, blant annet bølgeperiode, bølgehøyde, tidevann, vindretning og vind-
styrke. Her er alle disse faktorene optimale, og bølgene dermed perfekte. Denne heldige surferen får en lang og fin høyrebølge på surfespotten Boilers.

5. LOKALBEFOLKNING: Innbyggerne i Taghazout er relativt vant til uten-
landske turister, men det er først og fremt mennene som synes i deres arbeid 
ute på gaten og i butikkene. Kvinnene ser man ikke like mye til, og er dermed 
vanskeligere å komme i kontakt med. Kvinnene i Taghazout har for det meste 
tradisjonelle kjønnsroller som innebærer husstell og å ta vare på barna. I Aga-
dir gis det imidlertid uttrykk for at kvinner har en mer vestlig rolle i samfundet, 
og at karrierekvinner aksepteres.

6. PARADISE VALLEY: Bare 20 minutter fra Taghazout finner man den fro-
dige oasen Paradise Valley, med sitt angivelig helbredende vann som renner 
gjennom området, og er opphav til det flotte navnet på dalen. Dette er derfor 
et populært reisemål når bølgene er for små, eller når kursdeltagerne trenger 
en pause fra den slitsomme surfingen. På bildet: Trondheimsstudentene Sara 
Humlen, Oda Vigmostad, og Baard Aas Molt på vei over en av tre elvekrys-
ninger. 

2. SURFESKILT, TAGHAZOUT: Taghazout er en liten landsby 20 minutter sør for byen Agadir. Her 
finnes det mange som livnærer seg av å drive surfecamp, men de fleste nordmenn som kommer hit bor på 
LaPoint. Mye av veggpryden i byen er tydelig surfeinspirert, og det er ikke vanskelig å tenke seg verdien 
innbyggerne i et så lite samfunn tillegger bølgene. De er nemlig en av de viktigste årsakene til at det kom-
mer så mange turister til denne landsbyen.

3. BØLGEJAKT: Bastian Devold og Morten Ytrehus Ibrekk har surfet en del fra før, og har leid bil for 
å utforske den rike kystlinjen rundt Taghazout, og finne de perfekte bølgene ved surfespotten Killers 
Point.

4. VANN PÅ LAND: Vanligvis ligger temperaturen på godt over 20 grader om vinteren, og regn er svært sjeldent. Da kan man oppleve nydelige 
morgener på takterrassen, ikledd shorts og t-skjorte med ferskpresset juice i glasset. Under oppholdet kommer det tidvis enorme mengder regn, noe 
som fører til at masse jord og stein blir skylt ut og gjør noen veier nesten ufremkommelige. Heldigvis blir alt ved det samme når solen skinner igjen, 
og campdeltagerne flokker sammen ute på takterrassen i håp om en gyllen brunfarge.

Kaster seg på bølgen
Hvert år reiser over 300 studenter til sydlige breddegrader på jakt etter sol og surfing. Landsbyen 

Taghazout i Marokko har takket være Lapoint Surfcamp blitt et populært reisemål i vintermånedene, 
og 130 trondheimstudenter meldte seg på studentsurfeturene denne sesongen. 

www.underdusken.no
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Det Feministiske Manifest
TEKST: Åshild Mikalsen Egelid  ILLuSTRASJOn: Håvard Karlsen

Det nytter ikke å oppdra snille gutter lenger. Det er på tide å gripe etter ballene.

slik at testosteronnivået vil synke. I fremtiden vil 
vi alle være kvinner! Således er penis snart intet 
mer enn et vagt minne. Vi feminister kan allerede 
klappe i hendene, penisen vil snart dette av! Og 
vi har sperm i banken.

Høres iKKe det herlig ut, en verden uten flate 
mager, vippetenger, høye hæler og ikke minst fri 
for mannssjåvinisme? Alle kunne ammet i det fri, 
klødd seg åpenlyst på det frodige venusberget, 
og i det hele tatt følt seg trygge. En ny æra med 
matriarki ville oppnås der landet ville flyte i kaffe-
latte, Märthas engler og astrologi. De kastrerte 
menn kan jo være våre slaver?

jeg synes vi alle skal brenne bh-en på bålet, 
knekke ladyshaven i to og kaste p-pillene i dass. 
Kjære søstre, ser du en mann, så røsk av ham 
det nødvendigste før han blir humant avlivet ved 
drukningsdøden, i vårt oppsamlede basseng med 
menstruasjonsblod. UD

den store antimannrevolusjonen lar 
likevel vente på seg. Hvorfor er det fortsatt 
slik at vi stadig vil ha rundt oss disse 
vederstyggelighetene? Det er fordi jenter 
tilsynelatende ikke kan slutte å være vemmelige 
mot hverandre. Og hvis feil er det? Jo, det 
er denne mannen igjen! Mannens nærvær 
opprettholder en konkurranse om hvem som 
skal få parre, og hvem som ikke får. Mannen 
opprettholder et skjønnhetspress. Et slikt press 
og en slik konkurranse ville det ikke vært i 
vårt Kvinne-Utopia, der spermbanken har alle 
forsyningene.

javel da, gutter er KjeKKe. Man 
skulle nesten tro at dette steg proporsjonalt med 
hvor store drittsekker de er. Jo kjekkere gutten 
er, desto større tosk er han. Kanskje kan noen 
ord fra genetikkforskeren Bryan Sykes trøste de 
mange knuste hjerter. Han skriver at blant annet 
miljøgifter ødelegger spermkvaliteten til menn, 

eg er så sykt lei av menn. De irriterer meg 
noe inn i granskauen! Menn er roten til alt 
ondt. De har startet alle kriger. De voldtar 

kvinner og barn, knuser hjerter og driver dank. La 
meg få ytre noen ideer om hva som burde gjøres.

iFølge biologen Markus Lindholm, har 
man skutt ned elgokser for å minke bestanden. 
Dette fordi stutene sugde til seg et livsoverskudd 
som burde komme resten av bestanden til gode 
– altså, overført til menneskelige termer, kvinner 
og barn. Det viste seg at man kun trenger et fåtall 
elgokser for å føre arten videre. 

selv oM det frister å løpe rundt og 
skyte mannfolk, kan man kanskje heller 
røske av skrotum og fylle en fryser med 
sperm i tonnevis, fra de beste eksemplarer 
av mannearten, og opprette en spermbank. 
Kvinner kan dermed forsyne seg av banken 
dersom de vil bli mammaer.

j
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Rebellen 
fra Nesna

Kultur

Ida Maria fikk nok av å leve opp til 
andres idealer
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Samfundet fokuserer på festen, ikke resten
Studentersamfundet møter kritikk for medlemsprofilering

Fanger frykt på film
To studenter lager dokumentarfilm om redsel for narkomane

Hip hop farges ikke lenger av gamle helter
 Gamle idealer har ikke lenger den samme innflytelsen. 

Foto: Eirik Yohan Indergaard
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Kulturpuls – lest og hørt

«Dette vil i så fall være det beste hun har skrevet noen gang» 
Vidar Kvalshaug om at Anne Holt står fram som «Anonym»-forfatteren av blant annet boka Kongepudler.

Musikkjournalistikk  
under lupen
Tidsskriftdagen 26. mars inviterte magasinene Eno 
og Fett til debatt om musikkjournalistikk og kjønn 
på Litteraturhuset i Oslo. I forbindelse med debatten 
uttalte Ann-Kristin Boch Helmers seg om sin hoved-
oppgave «Kjønn i musikkjournalistikk».
 – En gjennomgang av 33 anmeldelser og intervjuer 
med Briskeby, viste at vokalist Lise Karlsnes i 22 tilfel-
ler ble omtalt i termer som pekte på at hun er musiker, 
og 144 ganger termer som spilte på kjønn, kropp eller 
klær, sier Bloch Helmers til nettstedet Ballade.no.

Orgasmer for Japan
I etterkant av tsunami-katastrofen i Japan har nor-
ske artister gått sammen og skrevet låten «The Earth 
Is Trembling». Låten har fått lunkne anmeldelser i 
samtlige aviser. 
 – De bruker jo denne eldgamle popmetaforen «The 
World Is Trembling» for forelskelse – eller enda mer 
konkret: for orgasme. Jeg synes det blir litt i dårlig 
smak kanskje, å bruke den i forbindelse med et jord-
skjelv, sier Thomas Seltzer til Popsalongen på NRK. 

Kvinnelig støtte
Forfatter Nicholai Frobenius hevder han ble presset 
til å gi offentlig støtte på 9.2 millioner kroner til fil-
men Pax, fordi regissøren var kvinne. 
– Det var vanskelig å jobbe under et slikt radikalt 
kvoteringsvelde. Jeg opplevde det som en trussel fra 
Kulturdepartementet, sier Frobenius til NRK.
Kulturminister Anniken Huitfeldt mener derimot 
det er snakk om ansvarsfraskrivelse fra Frobenius’ 
side. 

Depper ikke over  
Golden Globe
Under årets Golden Globe kom Ricky Gervais med 
negative utspill om filmen The Tourist og hevdet be-
stikkelser var årsaken til at den var nominert. Rol-
leinnehaver Johnny Depp ser ikke ut til å ha tatt det 
seriøst, for nå skal han gjeste Gervaiś  nye serie Lifé s 
Too Short, melder NRK. Hovedrollen skal spilles av én 
meter høye Warwick Davis, tidligere kjent fra Harry 
Potter, Star Wars og Legenden Om Narnia.

EXIT

2 615 000
...kroner ble utdelt i prosjektstøtte  

av Midtnorsk Filmsenter i år

Millioner forlater Myspace 
Mellom januar og februar mistet Myspace mer enn 10 
millioner unike brukere, melder BBC. Antall brukere 
på nettstedet gikk dermed ned til 63 millioner. Bru-
kerne flykter som aldri før – i februar 2010 var antallet 
på nesten 110 millioner. For noen år siden var Myspace 
verdens største sosiale nettverk, men taper konkurran-
sen mot Facebook og lignende aktører. I dag er Myspa-
ce verdt 50 millioner pund, i motsetning til i 2005, da 
det ble kjøpt opp for 330 millioner.

The Darkness tilbake i 
rampelyset
The Darkness har annonsert at de har gjenforent seg, 
og at de kommer til å spille inn en ny plate i løpet av de 
neste par månedene. Bandet som i 2004 slo igjennom 
med hiten «I Believe In A Thing Called Love» ble opp-
løst bare to år etter, da vokalist Justin Hawkins forlot 
gruppen. Årsaken var Hawkins’ dopproblemer. Han 
uttalte i 2006 at han hadde brukt over 150 000 pund på 
kokain i løpet av tre år. 

Primale hyl på Festningen
Nå slipper Primal Scream en deluxe edition av plata 
Screamadelica, 20 år etter plata kom ut i 1991. Versjonen 
er remastret av Bobby Gillespie og Andrew Innes. 
 I den forbindelse skal bandet ut på turné og spille alt 
fra «Moviń On Up» til «Loaded». I Norge spiller de på 
Akershus Festning 27. august, melder musikknyheter.
no. 

MIN ANBEFALING

Musiker
oskar Y. Mellemsether

Hva er ditt kulturelle bidrag til 
Trondheim?
– Jeg lager musikk, film og skriver. 
Siden jeg bor i denne byen er det 
naturlig å bruke lokale visningsarenaer 
for mine prosjekter. De er vel et bidrag 
til en fargerik suppe av kulturelle utrykk 
som man kan definere som «kultur i 
Trondheim».
Samtidig forsøker jeg å følge med på 
det som rører seg av kultur i byen til 
enhver tid, og har alltid syntes det har 
vært nyttig for min egen å oppleve an-
dre utrykksformer enn jeg selv bedriver.

Hvordan kan Trondheim forbedres 
som kulturby?
– Jeg tror kultur hvor som helst er i 
konstant utvikling og det beste man 
kan gjøre for å skape en «mektigere 
suppe» er å tilrettelegge for en naturlig 
vekst ved å satse på grasrot-organ-
isasjoner og enkeltprosjekter som 
kunstnere selv styrer. 
  Det finnes grupperinger av kreative 
som elsker Trondheim og vil gi av seg 
selv, men mangler prosjektstøtte eller 
veiledning. 
  Det viktigste er å finne en balanse 
mellom kunst for kunsten og kunst 
som næring, mellom kreativitet og 
kontroll. Det yrer av uformelle uttrykk 
i denne byen. Uttrykk som ikke lar seg 
formalisere og som ødelegges hvis 
man kjører dem gjennom en offentlig 
mal for å gjøre det til næring for 
kommunen. Debatten rundt Artscene 
Trondheim er interessant i denne 
sammenheng. Så lenge folk i gata er 
åpne og er villige til å se og lytte, så vil 
kulturbyen vokse av seg selv.

Hvis du hadde en million kroner å 
gi til et kulturelt formål, hva ville du 
brukt det på?
– Ungdomskultur. Det er der det 
starter. Kanskje ungdommene på 
Kultursenteret ISAK kunne ha forvaltet 
midlene.

Anbefal tre kulturopplevelser, sjanger 
velger du fritt.
- Teateret overrasker meg hver eneste 
gang jeg er der. Sist så jeg ALT ER RELA-
TIVT. Det var konge.
- Minimalen kortfilmfestival var en 
intens opplevelse. Etter seks timer i 
kinosalen hadde filmene rørt ved hele 
mitt menneskelige følelsesspekter. Få 
med deg Kosmorama!
- Sjokkfestivalen på ISAK.

Av: Hilde Ørbo

(Illustrasjon: Atli Bjarnason)

(Illustrasjon: Kristine Hovemoen Solli)

ket og dronning Sonja. Musikkjournalist Pedersen 
påpeker at problemer med thatcherismen i Man-
chester på 80-tallet ikke er overførbare til Odda og 
problemer med sosialdemokratiet anno 2011. Ifølge 
Pedersen var aldri Morrissey ment for trivielle pro-
blemer i lille Norge.

Det oppstår et velkjent problem for forfattere 
som skal aktualisere eldre verk. Dersom Grytten 
skal kunne aktualisere Morrisseys tekster til norske 
forhold så kan han ikke skrive om Thatcher eller 
Manchester, han må overføre dem til problemstil-
linger og følelser som er aktuelle i Norge i dag. I vårt 
moderne Norge er det få håndgranater som behøver 

å bli kastet – Grytten må legge vekk våpenet og ta 
frem ostehøvelen for å vekke nordmenns følelser. 
Og hva er galt med det? Det er langt mer i Morris-
seys verden enn hans politiske kampsaker – følelser 
på individnivå er vel så sentralt. Grytten tolker Mor-
rissey på sin måte og gir ut sine egne tekster, inspi-
rert av Morrisseys verden. 

Slike nytolkninger skjer hele tiden, både av tek-

ster og musikk. Bare tenk på hvordan Ibsens skue-
spill oppdateres hele tiden for å gjøre dem relevante. 
Ta West Side Story, en musikal som bygger direkte på 
Shakespeares Romeo og Julie. Selv om handlingen er 
flyttet fra middelalderens Verona til et gjengmiljø i 
New York på 1950-tallet, er det vel ingen som ankla-
ger manusforfatteren for å ha ødelagt Shakespeares 
opprinnelige verk? 

 I litteraturens verden snakker man om inter-
tekstualitet, som ikke bare betyr at all litteratur blir 
til i samspill med annen litteratur, men at tekstene 
også står i ulike forbindelser med hverandre. At en 
tekst bygger mer eller mindre direkte på en annen, 
er et velkjent fenomen. Forfattere bruker elementer 
fra tidligere tekster helt bevisst, ofte for å gi en ek-
stra dimensjon til egen tekst. Intertekstualitet finnes 
på flere nivåer, fra referanser eller direkte sitater til 
sanseopplevelser som sitter igjen. 

Man kan si at Grytten har lånt fra hele spekteret, 
noe av Morrissey er direkte oversatt, mens noen 
vers har Grytten diktet videre på. Gryttens norskifi-
sering er en utstrakt hånd til det norske publikum, 
et slags springbrett inn i Morrisseys verden. Slike 
nytolkninger er nyskapende og puster friskt liv i 
gammelt stoff. Undertegnede forelsket seg i Mor-
rissey etter å ha lest Frode Gryttens Bikubesong. En 
nytolkning kan utvide et allerede fantastisk univers, 
de kan bidra med nye tanker og følelser, en god ny-
tolkning setter ikke begrensninger eller hemmer – 
den trekker større linjer og utvider. 

Det har vært interessant å følge de siste ukers 
debatt om nytolkninger, og det noen hevder er 
feiltolkninger. Jeg spør meg, hvor går den magiske 
linja mellom feiltolkning, innovativ nytolkning og 
misbruk av et verk? I musikktidsskriftet Eno tok 
nylig Bernt Erik Pedersen et oppgjør med forfatter 
Frode Gryttens nytolkning av The Smiths’ album 
The Queen is Dead og det han mener er «å trivialisere 
og redusere Morrisseys diktning».  Pedersen mener 
Grytten «desarmerer håndgranaten» ved å sette 
handlingen i The Smiths-albumet til idyll i Odda. 

Grytten er ikke alene i Norge om å nytolke kjen-
te artister. Bob Dylan har i en årrekke vært en ny-
tolknings-favoritt for etablerte norske musikere og 
forfattere. Både Åge Aleksandersen, Jan Erik Vold 
og Alexander Leborg har prøvd seg på oversettel-
sens kunst – og fått bøttevis med kritikk. 

Frode Gryttens bok Dronninga er død er et godt 
eksempel på nytolkning. En musikk-kjenner vil 
øyeblikkelig tenke på et av de viktigste albumene 
i moderne tid – The Smiths’ The Queen is Dead. Der 
Morrissey synger om Manchester, The Queen og 
Thatcher, forteller Grytten om Odda, smeltever-

Slipp verkene løs
Å forhindre nytolkning er å sette verket i fengsel.

Grytten må legge vekk våpenet  
og ta frem ostehøvelen for å vekke 

nordmenns følelser. 

Lars Fredrik Lund Godbolt
Kulturjournalist

KOMMENTAR
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torunn   
otnes
Kulturjournalist
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Til vannhullet

Samfundet kritiseres 
for profilering

Profilering: Leder Mari Norman mener Samfundet må bli tydeligere i profileringen av hva det vil si å være medlem.

– Det er helt feil å selge og pushe 
medlemskap slik vi gjør. Det er in-
gen som aktivt selger et medlem-
skap, vanligvis melder man seg 
inn selv, sier leder for Markedsfø-
ringsgjengen på Samfundet, Hans 
Christian Toftesund.

Han mener Samfundet selger 
medlemskap over en lav sko.

– Vi fokuserer for mye på å sel-
ge medlemskap til massene. Man 
får inntrykk av at man må ha dis-
se kortene for å få rimeligere øl og 
inngang på konserter. Det andre 
rundt det å være medlem kommer 
ikke godt nok fram. 

Toftesund mener dette er uhel-
dig for Samfundets bilde utad.

– Å pushe dette medlemskapet 
gjemt bak hva jeg ville kalt et «ra-
battkort» er lite heldig for Sam-
fundets omdømme. Om man vil 
være medlem så skal dette være 
et aktivt valg, ikke noe som følger 
med «rabattkortet». 

Samfundetleder, Mari Nor-
man er enig med Toftesund.

– Det er dessverre en tendens 
til at flere og flere kjøper medlem-
skap for å få rimeligere øl. Vi har 

et stort potensial til å få større 
medlemstilhørighet, det er det in-
gen tvil om, sier hun. 

Profilering
Leder Norman er opptatt av at 
Samfundet må klare å skille seg 
fra andre utesteder.

– Vi må være tydligere i profi-
leringen vår i hva det innebærer 
å være medlem av Samfundet. I 
tillegg må vi lytte mer til medlem-
mene, la dem oftere komme til or-
det, så de forstår at de kan og skal 
bli hørt, sier Norman.

Toftesund mener man må be-
gynne med å opplyse medlemme-
ne om mulighetene som ligger i et 
medlemskap.

– Vi har vært alt for slappe 
med å fortelle studentene hvilke 
muligheter man har som medlem 
på Samfundet. Om vi starter en 
medlemskampanje til høsten for 
eksempel der vi fokuserer på hva 
man kan gjøre som medlem så vil 
det være til stor hjelp, sier Tofte-
sund.

Medlemsdefinisjonen 
Hva betyr det egentlig å være 
medlem på Samfundet, hva øn-
sker Samfundet at medlemmene 
skal gjøre? 
Mari Norman er opptatt av det 
prinsipielle.

– Vi er en demokratisk organi-
sasjon, det er viktig at medlemme-
ne er klar over sine demokratiske 
rettigheter, sier Norman. 

Markedsføringsleder Tofte-
sund nevner blant annet stem-
meretten på møtene og gjengene 
man som medlem kan bli med i. 

Svein Halvor Halvorsen er 
gjengrepresentant i Finansstyret 
ved Samfundet. Han har ikke for 
høye forventninger til medlem-
mene.

– Man kan ikke forvente at alle 
deltar i det politiske. Likevel, er 
man i Rom så gjør man som ro-
merne. Oppfør deg pent, og om du 
er på et Samfundsmøte så blir du 
ut tida, sier Halvorsen.

Et stappfullt Cassa Rossa
Toftesund spør om ikke de drøye 
9000 medlemmene på Samfundet 
er for mange medlemmer.

– Jeg mener ikke å stenge noen 
ute, men det er uheldig at vi ikke 
har plass til alle sammen på Hu-
set. Det må gå an å få til en løs-
ning hvor vi kan skille mellom de 
som ønsker å være medlem og de 
som kun benytter seg av «rabatt-
kortet». 

Halvorsen er uenig og sier at 
størrelsen på huset ikke bør ha 
noen begrensninger på antall 
medlemmer.

– Selv om det kan bli trangt på 

store arrangementer, er det stort 
sett ikke noe problem at det for 
trangt. Det er nesten aldri fullt 
på medlemsmøtene, for eksempel. 
NTNUI har ikke plass til at alle 
skal bruke tredemøllene samtidig, 
men gjør det noe da? 

Den mangfoldige student
Halvorsen er opptatt av hvor 
mangfoldig studenten er.

– Samfundet skal være møte-
plassen for studenten. Og hva er 
studenten? Det er så mangt, jeg 
ønsker ikke å fortelle medlemme-

ne at de må møte opp på Storsal-
møte. Jeg er medlem i Coop – jeg 
har aldri vært på en eneste for-
samling der.  Halvorsen forteller 
at man ikke kan forvente at stu-
denten er engasjert i Samfundet. 

– Før var student-tittelen for-
beholdt en liten gruppe intellektu-
elle. I dag er studenten så mangt, 
derfor vil også medlemmene re-
presentere et langt bredere spek-
ter enn tidligere. 

Han forteller at det er mange 
grunner til å være medlem.

– Noen er opptatt av det poli-
tiske – å delta i debattene på Hu-
set, andre vil spare penger, noen 
blir med fordi gjengen deres kre-
ver det, mens noen blir med bare 
fordi «alle er det».UD

Medlemskap på 
Samfundet har blitt 
redusert til billigere 
øl og konserter, mener 
leder for Markeds-
føringsgjengen.
 – Lite heldig for 
Samfundets omdømme.

 Vi fokuserer for mye 
på å selge medlemskap 

til massene.
Hans Christian Toftesund,

Leder i Markedsgjengen

TEKST:  lars fredrik lund godbolt
 lgodbolt@underdusken.no
ARKIVFOTO:  Bendik laukeland Knapstad

SAMFUNDET

For å bli medlem på 
Samfundet må man være 
over 18 år og student/lærer 
på universitets- eller høy-
skolenivå, eller ha vært 
student.

Som medlem får man 
rabatterte priser på mat og 
drikke, og alle arrangementer.

Som medlem har man  
stemmerett på Samfunds-
møtene og mulighet til å 
fremme forslag til Storsalen.

FAKTA OM:K

– Vi må være tydligere 
i profileringen vår i hva 
det innebærer å være 

medlem på Samfundet. 
Mari Norman,

Leder av Samfundet

Medlemsskap

Hele poenget med å være medlem 
av Studentersamfundet er jo nettopp 
at man skal engasjere seg til bris-
tepunktet og bidra til fellesskapet. 
Dessverre er det noe helt annet som 
er realiteten. Undertegnede var riktig 
nok selv et slikt useriøst medlem 
som egentlig bare anskaffet seg det 
røde medlemskortet fordi man fikk 
gratis inngang, billig øl og rabatt på 
konserter. En legitim grunn, dog litt 
mindre nobel og solidarisk. Det er jo 
tross alt de mest profilerte grunnene 
for å være med i dette store felles-
skapet per dags dato. Kanskje ikke 
via reklamasjon, men definitivt via 
jungeltelegrafen.

Toftesund mener det er uheldig 
for Samfundets profil utad bare å 
skulle reklamere med billigere øl og 
konserter. De kunne derimot med 
hell ha hatt en bredere opplysnings-
kampanje rundt de andre sidene 
ved medlemskapet. Medlemskap 
på Samfundet dreier seg også om 
studentdemokrati, samfundsmøter 
og diskusjoner. Det røde runde har et 
unikt tilbud til studentene, og det er 
synd at ikke alle er klare over hva det 
er de kan gå til om de bestemmer seg 
for å være et «utøvende» medlem.

Kritikken mot Samfundets profi-
lering er forankret i hvordan 
medlemskapet bare har blitt et 
synonym for dette «rabattkortet». 
Det er noe unikt å være medlem av 
Studentersamfundet, med eller uten 
diverse goder. Det som får Samfundet 
til å skille seg ut blant andre 
utesteder er det store mangfoldet. Du 
kan velge og vrake i tilbud som man 
ikke kan finne i byens uteliv. Det er 
rett og slett enklere å være med enn 
ikke å være det. 

For å kunne gjøre den seriøse 
siden av Samfundet mer synlig for 
studentene må man kunne ta i bruk 
flere medier enn Facebook. Sjelden 
henger det noen form for plakater i 
byen eller andre steder. Jeg har heller 
aldri hørt noen fremme møtene i 
person, om det ikke bare blir nevnt 
i en forbigående samtale. For å få 
studentene mer engasjert i debat-
tene og møtene som skal foregå, må 
man sørge for at alle vet om det. Gjør 
møtene like profilerte som det billige 
ølet! For billig øl eller ei, det er sant at 
alle trekkes mot vannhullet.
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Bryter med 
Kulturløftet
Mangelen på friske midler til dansekunstfeltet i Norge, 
får store konsekvenser for frilansdansere i Trondheim.

I kulturbudsjettet for 2011, som ble 
vedtatt i desember i fjor, kommer det 
fram at dansekunstfeltet nok en gang 
har blitt nedprioritert når det kommer 
til finansiering gjennom statlige støt-
teordninger. Dette til tross for kultur-
ministerens lovnader om dans som et 
satsingsområde i Kulturløftet I og II. 
Tilsammen økes midlene til dans med 
6,6 millioner kroner. Til sammenlig-
ning er teaterfeltet styrket med 84 mil-
lioner.

– Det er helt klart at tilsagnene i Kul-
turløfte I og II ikke gjenspeiles i stats-
budsjettet for 2011, og som dansekon-
sulent i DansiT opplever jeg det som 
spesielt frustrerende, sier Mari Flønes, 
som er profesjonell danser og initiativ-
taker til ressurs- og kompetansesenteret 
for scenisk dans i Trondheim.

Flønes mener dette særlig går utover 
dansere i Trondheim, som er avhengige 
av statsstøtte for å få etablert et større 
dansekunstmiljø i byen.

Usynlig kunstform
Tone Øverbø Johannessen, leder av 
Noda (det norske forbundet for dan-
sere, koreografer og pedagoger) har 
reagert kraftig på regjeringens og stor-
tingets manglende økonomiske oppføl-
ging av kulturløftene, og mener de viser 
liten innsikt og forståelse for behovene 
innen dansekunstfeltet.

– Konsekvensene av at vi gis mindre 
midler enn det som er ønskelig, er at 
færre dansekunstnere får skapt og vist 

forestillingene sine. Det betyr mindre 
kunstnerisk arbeid for koreografer og 
dansere, og også at utviklingen ikke 
har den takten som dansefeltet selv øn-
sker og ser behov for.

Hun mener mye av årsaken til at 
dans ikke prioriteres ligger i at danse-
kunstnere i Norge tradisjonelt har vært 
en usynlig gruppe, uten et etablert insti-
tusjonsapparat.

– Dansen i Norge skapes av frie 
kunstnere i prosjekter og grupper, og 
forestillingene som iscenesettes vises 
kanskje bare noen få ganger. Dans får 
også liten plass i media, og summen 
er at politikerne ikke ser den direkte 
effekten av midlene i prosjektstøtteord-
ningene, sier Øverbø Johannessen.

Skader distriktdans
Dansekunstnere i Trondheim er hen-
vist til å arbeide som frilansere, og Flø-
nes tror regjeringens manglende vilje 
til å satse på feltet, vil gjøre det vanske-
lig å overleve for dansere som ønsker å 
bosette seg utenfor Oslo. 
– Vi er få som setter opp trondheims-
produserte danseforestillinger i byen, 
og vi er nødt til å søke om midler til 
selvstendige prosjekter, som går over 
en kortere tidsperiode, sier Flønes.

Hun mener det er trist at politikerne 
viser så liten vilje til å forbedre levevil-
kårene for dansekunstnere, som hun 
sier er svært dårlige per i dag.

–  - Det sier seg selv at det er vanske-
lig å leve av dans når vi er nødt

til å forholde oss til en uoversiktlig 
og udefinert jobbsituasjon.

Mange ser seg nødt til å påta seg ek-
strajobber, noe som igjen går

utover den kunstneriske kvaliteten 
på arbeidene, sier Flønes. UD

BilDeTeKST: Bildetekst lorem ipsum dolor sit amet.

TEKST:  ingrid Anna Teigen
 ingrite@underdusken.no
FOTO:  Mads o. Schwence

DANS

Film for fire flis
Et budsjett på 4000 kroner, et filmkamera, en mikrofon og en dame som 
lever i frykt på Byåsen. Slikt blir det dokumentar av. >>

Under Dusken

Tips oss på 
ud@underdusken.no

KriTiSK: Danser Mari Flønes mener det vises manglende vilje å satse på feltet. 



– Det er ikke sola som skinner inn på soverommet 
og vekker henne, det er blålysene.

Filmregissør Martin Walther snakker om hoved-
personen i sin nye film. Vi møter ham på Café Ni 
Muser der han inntar morgenkaffen sammen med 
fotograf Hamdi Ihlebæk Barakat. Det er søndag.

– I dag skal vi bare ta det rolig og filme noen 
montasjeklipp rundt i byen.

Budsjettet er på skarve 4000 kroner. De har kom-
met alene fra Lillehammer, filmteamet teller altså to 
mann. Lydmann er uansett noe drass, mener Mar-
tin.

– I en setting som dette, hvor vi lager en intim 
og personlig dokumentar, er det en fordel å være få. 
Det handler om å vinne intervjuobjektets tillit.

Martin og Hamdi går begge en treårig dokumen-
tarfilmutdanning ved Høyskolen i Lillehammer. 
Dette semesteret tar de faget «Kritisk dokumentar», 
som materialiserer seg i filmen de nå lager.

– Sjangeren kritisk dokumentar er vanskelig å 
definere. Tematisk spenner den svært bredt. Alt fra 
global oppvarming til eldre mennesker som lever i 
frykt i en blokk på Byåsen, forteller Martin.

Et personlig helvete
Hovedpersonen i dokumentarfilmen gjør nettopp 

det. Hun er en 92 år gammel dame ved navn Edna. 
I 2004 ble det bestemt at aldersboligen hun bodde i 
på Byåsen også skulle romme tunge rusmisbrukere 
og psykiatriske pasienter. 
En ny hverdag, som de unge filmstudentene beskri-
ver som et helvete. Festing fem dager i uken. Tru-
ende atferd. Uteboden ramponert og spydd ned. 
Edna måtte til slutt få installert utgangsdør med 
armeringsjern.

– De stjal til og med julepynten, legger Martin til.
Opplevelsene har gjort Edna reservert og svært 

skeptisk til menneskene rundt seg og er grunnen til 
at Under Dusken ikke får være med når hun filmes. 
Med en engasjert tone forteller Martin at de i tillegg 
til å trykke opp dvd-er og sende det til politikere i 
kommunen, har et ønske om at dokumentaren vises 
på tv.

– Er Edna inneforstått med dette?
– Det har vi ikke snakket om enda. Hun tror det-

te er en skolefilm, hvilket det jo er. Vi kommer ikke 
til å vise filmen på tv mot hennes vilje.

Kritisk dokumentar er noe Martin også i frem-
tiden kunne tenke seg å jobbe med. Hamdi sier seg 

enig, men forteller at han også har et sterkt ønske 
om å jobbe som krigsfotograf.

– Jeg ønsker å formidle noe fra en verden der 
sannheten ikke alltid kommer frem. Palestina er 
særlig aktuelt, siden jeg kommer derfra og snakker 
arabisk. Det skildres og skrives mye om elendighe-
ten der nede. Jeg mener det er viktig at noen også 
tar tak i de positive sidene ved livet og kulturen

Perfekt tilt
Gutta skal ut for å filme. Hamdi forteller at monta-
sjeklippene har til hensikt å binde de ulike delene 
av filmen sammen. 
Det er pustepauser der man skildrer miljø, by eller 
natur. Likevel behøver ikke disse klippene nødven-
digvis å være kun enkeltstående overganger. Bil-
dene kan sette en stemning som jobber med eller 
mot resten av filmen, avhengig av hvilken effekt 
man vil oppnå.

– Det har ikke vært vanskelig å finne lokasjoner 
som underbygger filmens dystre preg. Det er jo så 
grått og trist overalt her i Trondheim.

Martin og Hamdi går i retning Rådhuset.
– Jeg tenkte vi skulle filme noe som represente-

rer Midtbyen. Dette klippet skal markere overgan-
gen fra scener på Byåsen til scener i sentrum. Da er 
Rådhuset passende.

De plukker ut utstyret fra bilen. Hamdi bærer 
tyngst.

– Slik er det å være fotograf, sier han og gliser.
 Kamera plasseres på stativ og forbipasserende 

går i store sirkler rundt for ikke å være til bry. 
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lAger oVergAnger: Hamdi (til venstre)  og Martin filmer overgangsscener i midtbyen.

TEKST:  Asgeir Hovdelien Midthaug 
 Martin T. Johannessen
FOTO:  Christina Undrum Andersen

KULTURREPORTASJE Hamdi stiller hvitbalansen og begynner å filme. 
Når han er ferdig smiler Martin tilfreds.

– Hamdi fikk til en perfekt tilt.

Brennende engasjement
Dagen etter har Martin funnet veien inn på et kon-
tor på Nedre Bakklandet. Han forteller at de egent-
lig bare er her for å ta noen situasjonsbilder av bar-
nebarnet til Edna, men legger til at de spontant 
har bestemt seg for å slenge inn et ekstra gjøremål.

– Vi tenkte vi kunne filme dere mens dere gjør 
intervjuet med Elin. Det slo oss at vi trengte noen 
bilder hvor familien intervjues av journalister.

Oppe i andre etasje hilser vi på Hamdi. I kjent 
positur befinner han seg bak kamera. Foran kame-
ra sitter en glad dame i tredveårene, Elin Olufsen, 
som er barnebarnet til Edna. Elin brenner for å 
endre de dårlige boforholdene til bestemoren. 

– Min bestemor har alltid vært en veldig livs-
glad kvinne, men jeg ser at de siste årene har hatt 
en negativ påvirkning på henne psykisk. Det har 
vært dager hvor hun knapt nok har våget å bevege 
seg ut av huset, sier Elin. 

Også om natten er bestemoren redd, forteller 
Elin. Hun frykter for å lukke øynene. 

Konstruert, men ekte
Intervjuet med Elin virker å være i godt driv, men 
plutselig avbrytes vi. Martin har nemlig tatt på seg 
rollen som regissør. Han ønsker å bytte vinkel, og 
ber Hamdi om å posisjonere seg for et nærbilde. 
Det hele virker veldig konstruert. Bryter ikke en 

slik involvering fra regissørens side noe av den 
ekte stemningen man kanskje ønsker å fremheve?

– Alle dokumentarer er jo konstruerte, og per 
definsjon kan man kalle en dokumentar en kreativ 
behandling av det virkelige, sier Martin.

Han føler ikke at involveringen er problema-
tisk, og mener at til tross for konstruksjon er det 
mulig å fange det spontane og ekte. Oppgaven lig-
ger i å etablere et godt forhold til hovedpersonene.

– Vi har vært i Trondheim i to uker nå, men vi 
har ikke bare filmet. Vi har også brukt tid på å byg-
ge sympati og tillit til Elin og bestemoren hennes.

Lefser og kaffe
Måten Elin takler situasjonen på, antyder at gutta 
har gjort en god jobb. For Elin virker ikke særlig 
brydd av vinkelendringen, og på neste spørsmål 
om hvordan bestemoren opplever at det lages en 
dokumentar om henne, svarer hun med den sam-
me naturlige tonen som tidligere.

– Hun var nok noe skeptisk i starten. Grunnen 
var at hun har opplevd påklemte situasjoner hvor 
intervjuet gjøres på dagen, og ansiktet hennes er 
på tv senere på kvelden. I dette tilfellet har det 
derimot vært en lengre prosess, og jeg tror hun har 
blitt veldig glad i de to guttene.

Elin ler og forteller Martin at bestemoren har 
kjøpt inn mer lefse til neste besøk. Hun tror besø-
kene fra de unge filmskaperene har hatt en positv 
innvirkning på hennes bestemors psykiske helse.

– Eldre mennesker er ofte alene, og hun setter 
nok pris på hvor forståelsesfulle og imøtekommen-

de Martin og Hamdi har vært når de har besøkt 
henne. Hun er i likhet med meg veldig imponert 
over at så unge mennesker virker å bry seg om el-
dreomsorgen.

Regissør og filmfotograf bestemmer seg for å 
endre kameravinkel igjen. Elin tar en kunstpause, 
før hun forteller at hun i likhet med Martin og 
Hamdi håper at dokumentaren havner på tv. Hun 
er uansett glad for at det har blitt laget en film om 
hennes bestemor.

– Både fordi den vil bli vist til viktige personer 
i Trondheim kommune, og fordi filmen vil være et 
godt minne for meg og min familie, sier Elin. 

Siste tagning
Elin har svart på sitt siste spørsmål, og nå ønsker 
Martin og Hamdi å filme en av Under Duskens 
journalister.

– Du kan gjerne stille de samme spørsmålene 
en gang til.

Filmskaperne har nemlig bare ett kamera, og 
et skifte av kameravinkel med gjentatte tagninger 
blir derfor nødvendig for å kunne filme journalis-
ten. Det første spørsmålet stilles, men det hele vir-
ker så unaturlig at Under Duskens fotograf straks 
bryter ut i latter. Etter et par forsøk ser Hamdi 
oppgitt ut.

– Jeg tror egentlig det holder, sier Martin og 
smiler. UD

Alle dokumentarer er jo  
konstruerte, og per definsjon 

kan man kalle en dokumentar en 
kreativ behandling av det virkelige.

Martin  Walther, 
Regissør

freMTiDSPlAner: Hamdi og Martin ønsker begge å jobbe videre med kritiske dokumentarer.inTerVJU: Barnebarnet til Edna, Elin Olufsen,  forteller at bestemoren      frykter for å lukke øynene om natten.
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Ida Maria brøt med alle forventninger 
knyttet til kvinnelige artister.

TeKST: Helene Melseth Flaaen foTo: Eirik Yohan Indergaard

tene til å brette opp ermene og plante 
trær i Arizona. Selv stiller hun til valg 
for SV i kommunestyret i Nesna.

– Jeg står på sjetteplass på lista, så 
jeg blir nok ikke ordfører. Det hadde 
jeg ikke hatt tid til. Å stille til valg var 
litt impulsivt. Jeg vet ikke hvordan jeg 
skal bidra, kanskje spille på et julebord 
eller noe?

Stortingspolitiker kunne hun aldri 
ha tenkt seg å bli, og hevder det er mu-
ligheten til å påvirke hva som skjer i 
Nesna som får det til å klø i fingrene. 
Hovedmålsetingen er å skape et enga-
sjerende ungdomshus. 

– Noen må fortelle ungdommen 
hvilke muligheter de har. På et slikt 
sted kan unge møtes, inspirere og vei-
lede hverandre.

Idealbildet
Ida Maria mener mange med mye 
makt i norsk musikkbransje pusher et 
idealbilde av kvinnen på artistene. 

– Jeg er her for å vise at vi kan spille 
gitar og skrive låter akkurat like bra 

som guttene. 
Hun ser på Stefan og ler.
– Kanskje ikke like godt som Ste-

fan. Men uansett. Jeg er veldig opptatt 
av kvinners frihet og rettigheter. Det 
å bli møtt med respekt. I USA er det 
kvinneidealet helt crazy! 

Da Ida Maria signerte kontrakt 
med Sony BMG tok de fullstendig kon-
troll over imaget hennes. Hun beskri-
ver en konsensus som er veldig «Holly-
wood» i hele USA.

– På fotoshoot ville de jeg skulle ha 
på meg sko i størrelse 35 fordi det så 
bedre ut. Jeg bruker 41. Hvis jeg skulle 
klippe håret, flekket folk opp mobilen 
og ringte rundt for å få godkjennelse. 
Så presset de meg inn i Spanx, ulike 
«hold-in»-produkter, for at jeg skulle få 
timeglassfigur. 

Rebel with a cause
Etter en periode som konstant rebell, 
med harde kamper for å kunne være 
sjef over eget utseende, fikk hun nok. 
Fuck det, tenkte hun. Etter å ha sig-

nert med Mercury Records, får hun 
bestemme selv. 

– Jeg er forfengelig, men vil være 
det på min måte. Vi må frigjøre oss for 
å gjøre det vi skal, slutte med alt dette 
dillet. 

Hun stiller spørsmål ved budskapet 
til Lady Gaga. 

– Hva vil hun med de hælene? For-
krøple kvinnen? Det ender opp med at 
vi må finne oss en rik mann for å finan-
siere hele festen. 

– Er det derfor du har funnet deg en 
fattiglus som meg, mumler Stefan fra 
barkrakken.

 Ida Maria ler. Igjen. UD

– Hei! Kjekt å møte deg. Har du lyst på 
whiskey?

Ida Maria and The Reputation er 
akkurat ferdig med lydprøvene foran 
kveldens konsert på Blæst. Kjæresten 
Stefan, som også er gitarist i bandet, 
spretter opp fra barkrakken.

– Selvfølgelig skal hun ha whiskey. 
Jeg lager til, utbryter han. 

Vi sitter i baren i andre etasje, vor-
spielstemningen er påtagelig. Hun 
tenner en røyk og spør meg hva jeg stu-
derer, mens han serverer whiskey og 
ingefærøl i et old fashioned glass. 

Ida Maria er ute på norgesturné, 
før de skal ha en skrivepause i Stefans 
hjemby, Stockholm. Sommeren er al-
lerede fullbooket etter slippet av den 
siste plata, Katla.

Stiller til valg
Ida Maria mener artister kan gjøre noe 
for miljøet de omgir seg med. På spørs-
mål om hvilken reell effekt hun tror 
veldedighetssangene til norske artister 
egentlig har, avbryter hun med latte-
ren boblende i halsen. 

– Ja, for de låtene blir jo alltid så 
jævlig dårlige! Noen er derimot veldig 
flinke til å uttrykke seg gjennom mu-
sikken, som Bob Dylan. Det er dog ikke 
alle forunt. Hun oppforder heller artis-

Jenta med et rykte

oPPforDrer: Ida Maria mener artister heller burde plante trær enn å lage jævlig dårlige veldedighetssanger.

Alder: 26 år 
Yrke: Artist og distrikspoli-
tiker (SV)
Aktuell med: Norgesturnè
Anbefaler i vår: Laundromat 
på Bislett. Verdens beste pizza, 
øl og betjening. 

ida Maria

ANNONSERE I UNDER DUSKEN?  DUSKEN.NO/ANNONSERA
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Hiphop-idealet i endring? 
Mannsidealet i hiphop har ofte 
vært maskulint med vekt på 
penger og makt. Er dagens unge 
rappere i ferd med å nyansere 
dette bilde?

sin makt, er økte muligheter til å spre sitt bud-
skap.

 Andreas Øverland trekker frem sosiale medi-
er som en viktig forutsetning for hvordan dagens 
rappere promoterer seg selv. Ved å ta i bruk Twit-
ter og Facebook kan artistene i dag spre musik-
ken sin over land- og delstatsgrenser i rekordfart. 
Det er ikke lenger snakk om å selge mixtaper fra 
bagasjerommet. Øyvind Holen kaller dette et 
«multimediashow» hvor det handler om å være 
synlig.

– Konsekvensene av dette kan se ut til å være 
et større forbruk av artister hvor det hele tiden er 
noe nytt å forholde seg til. Dette tvinger artistene 
til å svi av de beste låtene for å henge med. Dette 
gjenspeiler en del av øyeblikksamfunnet vi lever 
i dag.

Øyvind Holen tror likevel ikke den enorme 
mengden musikk som pøses ut nødvendigvis går 
utover kvaliteten.

– Noen av fjorårets beste plater var gratispla-
ter.

 Hiphop = pop?
Andreas Øverland peker på at hiphop har blitt 
en premissleverandør for mange andre sjangre 
og at dette er noe av bakgrunnen for at nye typer 
rappere dukker opp.

– Etablerte popartister som Enrique Iglesias 
har med seg rappere på sine hitlåter. Den nye 
bevegelsen er et alternativ til en kultur som nå 
befinner seg overalt.

Eirik Kydland mener Wiz Khalifa illustrerer 
de flytende grensene mellom popmusikk og mye 
av hiphop i dag.

– Flere representanter fra den nye generasjo-
nen rappere er mindre opptatt av å plassere 
seg selv innenfor en bestemt sjan-
ger, de lager rett og slett pop-
musikk inspirert av alle de 
sjangerne, uavhengig av 
om den er ’riktig’ eller 
ikke. 

Alt er lov. Wiz Kha-
lifa er et eksempel på 
dette, sier han. 

Kydland forteller 
at artisten gjennom en 
intens og dyktig pro-
motering via nett, Twit-
ter og flere mixtaper de 
siste årene har posisjonert seg 
som en av de nye store hiphop-
stjernene. 

Wiz Khalifa selv ser det positive 
i retningen hiphop har tatt. Til nett-
stedet allhiphop.com uttalte han nylig 
dette: «En stund har det handlet 
mer om hvor tøff du er og hvor 
mye penger du har enn musik-
ken. Dette er i ferd med å en-
dres». UD

Dagens unge rappere er barn av postmodernis-
mens trang til å bryte ned fastlåste konvensjo-
ner, og dette har de tatt med seg inn i hiphop-
musikkens verden. De står i dag mye friere enn 
tidligere til å produsere musikk innenfor et bredt 
spekter.

 Forfatter av boka Hiphop-hoder og journalist 
Øyvind Holen understreker at grunnlaget for å 
gi ut hiphop-musikk har endret seg, og at dette er 
en viktig årsak til de nye strømningene.

– Dagens generasjon husker ikke de gamle 
heltene. Man skal ikke lenger kunne sin hiphop-
historie for å gi ut plate. Dette er med på å legge 
fundamentet for en ny tilnærming til musikken, 
sier Holen. 

Torstein Holen, som blant annet står bak 
Trondheims kommunale hiphop-prosjekt, Kon-
cept, og den årlige hiphop-festivalen 2XH, mener 
det er lettere å fremheve ulike sider som hiphop-
artist i dag. Han setter det i sammenheng med 
hiphopens spredning fra bydeler i indre New 
York og til nye miljøer hvor det er andre forståel-
ser av det å være mann.

– Hiphop oppstod i ghettoer hvor «macho» 
verdier stod sterkt. Etter hvert som hiphop har 
spredt seg til folk med ulik bakgrunn har det 
oppstått nye måter å være mann på i hiphop.

Mannsideal i endring?
Ved å gjøre alt som strider mot de uskrevne re-
glene opponerer de mot en sjanger hvor reglene 
tidligere har vært relativt fastlåste. Sammen-
lignet med tidligere er det mye som tyder på at 
forståelsen av hva mannsidealet kan være er yt-
terligere ekspandert.

Eno-redaktør Eirik Kydland trekker fram Lil 
Wayne som en av foregangsmennene i denne 
nedbrytningsprosessen.

– Uskrevne og skrevne regler for både musikk 
og tekst brytes ned på grunn av rappere som Lil 
Wayne. Han utfordrer mannsidealet og tekstene 
er nyskapende språklig sett, mener han.

Kydland mener dette kommer spesielt til ut-
trykk gjennom Waynes framstilling av mannsi-
dealet.

– Tradisjonelt skulle den ideelle rapperen 
være maskulin, ha penger og makt. Lil Wayne 
fremstår som både sårbar, myk, hard og barnslig. 

Han er umulig å sette i bås – holdningsmessig 
og musikalsk. Dette rokker ved noen oppfatnin-
ger og stereotypier forbundet med rappere, sier 
Kydland.

Eno-redaktøren trekker frem Lil B som et ek-
sempel på en mer ekstrem versjon av Lil Wayne.

– Når det gjelder mannsidealet har Lil B gått 
enda lenger enn Wayne. Han kaller seg selv ’prin-
sesse’ og ’bitch’, og omfavner folk som lesbeiko-
net

Ellen DeGeneres. Alt dette står i sterk kon-
trast til hypermaskulinitet og homofobi man 
kanskje forbinder med rapmusikk. Slik bryter 
Lil B med

forventninger og konvensjoner, sier Kydland.
Han kaller dette et dekonstruksjonsprosjekt.
 –  Ved å bryte ned alle kriterier gjør Lil B narr 

av hele sjangeren, samtidig som han åpenbart el-
sker den og ønsker å gjeninnføre en kreativ

frihet, sier Kydland.

Homofile strømninger
Journalist Andreas Øverland i Lydverket er ikke 
enig i at dette er noe nytt.

– Den grunnleggende maskuliniteten står 
fortsatt sterkt. Samtidig er både Scarface og 2Pac 

gode eksempler på at sårbarhet har vært en del 
av hiphop lenge, og man kan dermed ikke snak-
ke om en voldsom dreining. Derimot kan man si 
at artistene er blitt flinkere til å skrive låter som 
er mer ærlige. De står idag friere enn før til å pro-
dusere denne typen musikk.

Torstein Holen støtter argumentasjonen til 
Øverland på dette punktet. Han mener hiphop 
alltid har inneholdt de fleste sidene.

– Det finnes utrolig mange forskjellige per-
sonligheter innenfor hiphop og de har ikke bare 
vært preget av en macho-holdning.

Likevel mener Torstein Holen at dette kom-
mer tydeligere til uttykk i dagens hiphop enn 
tidligere.

– Det er lettere i dag å vise flere sider i sin 
musikk. Jeg tror ikke det tar lang tid før hiphop 
kan fremstå med et mer feminint image på like 
linje med rockens The Cure.

Torstein Holen trekker videre linjene til ho-
mofile hiphop-artister, som i for eksempel New 
York.

Sosiale medier
En av årsakene til at fortidens idealer har mistet 

TEKST:       Silje  Vereide
      vereide@underdusken.no
ILLUSTRASJON: nina eide Martisen
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Etter hvert som hiphop har spredt 
seg til folk med ulik bakgrunn har 

det oppstått nye måter å være 
mann på i hiphop.

Øyvind Holen, 
Forfatter og journalist
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Den andre videoen som vises i kjelleren ved TSSK, 
«Resonances», har en mer narrativ fortelling. En 
jente går i skogen med et headset på hodet, og en 
mikrofon i hånden for å samle lyden av naturen. 
Etter at hun har badet i vannet endrer stemningen 
i skogen seg. Solen har gått ned, og det har blitt 
mørkt og stille. Når hun går tilbake gjennom skogen 
hører hun ikke lenger lyden av naturen, men av sine 
egne fotspor. Scenarioet endrer seg fra å være en 
hyggelig tur i skogen til å bli en skrekkfilm. Jenta 

begynner å bli nervøs, og går fortere og fortere. I 
avslutningsscenen løper hun gjennom skogen, og ut 
av bildet. Etter å ha sett «Screening» forventet jeg 
en mer åpen slutt. I «Resonances» har jeg en klar 
idé om hva hovedpersonen føler, hva hun tenker og 
hva hun ser eller tror hun ser. Jeg blir ikke sittende 
igjen med spørsmål, men med en følelse av å bli 
servert ferdigtygd videomateriale.

Leijons videoer og fotografier handler om hva 
som befinner seg utenfor betrakterens synsvinkel.

Hvorfor ser hun ikke på meg? Hvorfor unngår hun 
å møte blikket mitt? Jentene i videoene til Kaja H. 
Leijon er unnvikende. Er det fordi de er sjenerte, eller 
fordi de er opptatt av noe annet? Ved Trøndelag 
senter for samtidskunst (TSSK) stiller Leijon ut to 
videoer og fire fotografier, som alle stiller spørsmål 
rundt betrakterrollen. Videoene bryter med den 
tradisjonelle forestillingen om hvem som betrakter 
hvem i kunsten. Jeg som publikummer blir stående 
i utstillingslokalet og se på unge kvinner som ser på 
noe annet. Er det noe utenfor bildet som jeg ikke 
ser? Hvem eller hva er det?

Videoen «Screening» projiseres på veggen på 
TSSK. Den er filmet i et studio med hvit bakgrunn. 
Leijon bruker hovedsaklig utsnitt fra skuldernivå, og 
filmer jentene enkeltvis mens de får instrukser om 
hva de skal gjøre foran kamera. Noen av dem virker 
usikre og nølende, andre ser seg forvirret rundt. De 
gangene blikket nærmer seg kameraet ser de like 
ovenfor, til siden, eller snur seg raskt bort igjen. En 
av jentene nynner, to andre bokser i luften med 
knyttneven, og en fjerde har et gevær i hånden. Det 
hele pågår i en form for stillhet, og jentene virker 
ikke truende eller konfronterende. Det virker som 
om det ikke er meg, men noen andre de henvender 
seg til, og slår eller skyter mot.

Hva ser du på?

Film og FotograFi - KAJA H. leiJon - 
TrønDelAg SenTer for SAMTiDSKUnST -  
18. MArS-10. APril / TEKST:  KAriAnne oMMUnDSen
 karianom@underdusken.no FOTO:  CHriSTinA UnDrUM 
AnDerSen

UTSTilling

grimaser, dans og en aura som oser av autoritet ber 
hun ikke om din oppmerksomhet, hun tar den. Kidjo 
er vant til å spille på store internasjonale arenaer. 
De intime lokalene på Dokkhuset ga henne mulig-
heten til å få en nærhet til publikum på en helt 
annen måte. Dette så ut til å passe henne godt. 
Etter å ha gjennomført en forrykende danseopp-
visning blant publikum, inviterte hun de modigste 
opp på scenen. Resultatet ble allsang av «Agolo», 
låten som ga henne den første av foreløpig fire 

Grammy-nominasjoner. Videre fulgte en seksjon 
hvor hennes eminente perkusjonist hadde en sentral 
plass. Med autoritet og en kraftig tromme inntok 
han sentrum av scenen. Etter Kidjos oppfordring 
våget publikum, en etter en, å danse solo i takt med 
trommene. Selv ikke stivbeinte nordmenn turte å 
takke nei til en slik invitasjon. 

 Foran et ellevilt publikum holdt Angelique 
Kidjo leksjon i hvordan man varmer iskalde norske 
vinterkropper.

På den internasjonale scenen er Angelique Kidjo en 
verdensstjerne. Gjennom to tiår har hun befestet sin 
posisjon som en ledende stemme fra det afrikanske 
kontinentet. Hun er sterkt engasjert i humanitært 
arbeid, blant annet som Unicef-ambassadør. Dette 
engasjementet fremstår som en viktig del av hennes 
identitet som både artist og musiker, og gjenspeiles 
gjennom konserten. 

Den beste måten å beskrive Kidjos konsert på, 
er å trekke paralleller til grioten i de vestafrikanske 
kulturene. En griot er en person som tar vare på de 
muntlige historiene til en stamme eller landsby og 
underholder med fortellinger, dikt, sang og dans. 
På samme måte tok Kidjo publikum med på en 
historisk reise inn i hennes musikkverden. Denne 
verdenen fylte hun med fortellinger fra oppveksten 
som hun videre knyttet til egne låter. Disse fortellin-
gene strakk seg fra hvordan hun snek seg på lokale 
fester i sin ungdom for å høre på James Brown, 
til hennes møte med Bollywood-filmer og indisk 
musikk. Å skulle beskrive det musikalske uttrykket til 
Kidjo er ikke lett. Selv skildrer hun det som om hun 
kjører ulike musikktyper fra hele verden gjennom 
en egen «musical shaker». Ut kommer en strøm av 
nye toner og rytmer som danner et nytt lydbilde. 

På scenen har hun en tilstedeværelse og energi 
som de fleste kan misunne henne. Ved bruk av 

Historieforteller fra Benin

AngeliqUe KiDJo – DoKKHUSeT – 24. MArS 
 / TEKST:  SilJe  VereiDe vereide@underdusken.no
 FOTO:   TorMoD HAUgene
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Et fyrverkeri av en musikal
tamdyrene mener alle ulver er.  På 
scenen møter vi de ville og de tamme 
dyrene, og geitefamilien som er en 
ting midt i mellom. Det kan høres ut 
som en barnebok, noe historien også 
er basert på. Likevel fører musikk, 
rekvisitter og scenografi til et univers 
hvor alle kan ha glede av de under-
holdende dyrene. Kostymer, lyder 
og ansiktsuttrykk gjør at vi med en 
gang kjenner igjen det for eksempel 
karakteristiske eselet, som er så sta 
at han blir betraktet som et villdyr, 
kyllingen som har tre hønemødre og 
sauene som holder seg i flokk og er 
redde for ulven. Orkesteret består av 
bjørner, og de spiller rock som skue-
spillerne synger fantastisk til. 

Sangprestasjonene er gode, men 
av og til savnes et ekstra trøkk. Et 
ekstra gir som hadde løftet stemnin-
gen fra et nivå som er høyt gjennom 
hele forestillingen, til et enda høyere 

nivå under vendepunkter og sanger 
som er mektige, men som kunne vært 
mektigere. 

Rock’n Roll Wolf er basert på den 
russiske filmklassikeren fra 1976, 
Mama, eller på norsk Med Grimm og 
Gru. Jeg tviler på at alle skuespillerne 
er trøndere, men på Trøndelag Tea-
ter foregår det på trøndersk. Og det 
på en måte som kun språkforskere 
kan trekke i tvil. Tekstene er enkle, 
men morsomme. At nesten alt går på 
rim gjør ingenting, det er heller et 
pluss, da det gir replikker som fenger 
og gir latter i salen. 

Av og til tok jeg meg selv i å sitte 
og måpe mellom latterkulene, og det 
er ingenting annet enn positivt. 

En overraskene god musi-
kal, som du bare er nødt til å få 
med deg om du ønsker en god-
hjertet opplevelse av barnslig 
glede.

Rock`n Roll Wolf er en familiefore-
stilling som kan glede både små og 
store. At hele salen ler opptil flere 
ganger per scene må vel være opp-
skriften på en suksess. 

Regissør Tyra Tønnesen og sceno-
graf Dagny Drage Kleiva har skapt 
et univers som er underholdene på  
mange plan. Selv om sexscener er to-
net ned til scener hvor dyrene klør på 
hverandre og triste scener ikke blir 
fullt så triste som de kunne vært, er 
stykket, i tillegg til å være en forestil-
ling for barn, også en forestilling for 
voksne som liker god musikk og mor-
somme replikker. 

Historien handler om geitemora 
med tre killinger, som blir forelsket 

i den slemme, eller kanskje ikke så 
slemme, ulven. Ulven er og forelsket 
i henne, men når han blir avvist øn-
sker han hevn ved å fange killingene 
hennes. Dyrene på gården synes det 
er til pass for geitemora som har vært 
så ufin og blitt forelska i ulven, men 
får hun dem til å hjelpe seg? For en 
styrke hun har, Ingrid Bergstrøm, 
som alene(geite)mor. Ulven, spilt av 
Pål Christian Eggen, er langbeinet og 
hårete. Med slengbukse og skinnjak-
ke er han skummel og rå, men også 
øm og håpløst forelsket. Han skylder 
sin oppførsel på en forbryter av en far 
og en fraværende mor. Gjennom fore-
stillingen må han bestemme seg om 
han selv vil være en slik forbryter, slik 

rock’n roll WolF – TrønDelAg TeATer – 25. MArS
TEKST:  MArTe  JønlAnD   majon@underdusken.no FOTO:  CHriSTinA UnDrUM AnDerSen
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kommer fra Wien og spiller opp til 
brasskonsert. 

FREDAG 8. APRIL
Samfundet: Valkyrien Allstars er 
på turné i forbindelse med et nytt 
album, og inntar Storsalen denne 
kvelden. 
Test dine kunnskaper om populær-
musikk med Musikkquiz i Edgar.
Pirum spiller konsert på 
Selskapssiden, og omtales noe 
ironisk som vårens høydepunkt. 
Verkstedhallen: Hopalong Knut 
feirer Pluto-plata med konsert.
Dokkhuset: Visesangeren Stein 
Torleif Bjella spiller sanger fra plata 
Vonde Visu. 

LØRDAG 9. APRIL
Samfundet: Samfundsmøtet Aldri 
mer 9. april! avholdes i Storsalen. 
Det er 60-tallsaften på Huset, for å 
hedre mod, beat og hippie-kulturen.
Familien: DJ RubADub spiller over-
raskende nok Rub´A´Dub. 

SØNDAG 10. APRIL
Samfundet: Reparer med søndags-
filmen Vertigo av Alfred Hitchcock

TIRSDAG 12. APRIL 
En fersk utgave av Under Dusken vil 
være å finne i stativene.

RohdeAas produksjoner.
3B: Nina og Stine arrangerer tema-
fest med tema traktorlesber.

ONSDAG 6. APRIL
Samfundet: Den internasjonale 
studentfestivaen i Trondheim(ISFiT) 
skal velge en ny president til 2013. 
Valget finner sted i Storsalen.
LilleLørdag Live arrangerer jazzjam i 
Edgar med live musikk, ost og vin.
Trøndelag Teater: Musikalen 
Rock´n´Roll wolf spilles fortsatt på 
Hovedscenen. 
Olavshallen: Trondheim 
Symfoniorkester presenterer Mozarts 
fiolinkonsert nr. 4.
Blæst: Hardline har slippkonsert 
denne kvelden. 

TORSDAG 7. APRIL
Samfundet: Det arrangeres Klassisk 
Aften på Selskapssiden med elever 
fra musikkonservatoriet.
Konsert med TSS og gjestene Voi og 
S. Møller Storband i Storsalen.
Edgar Sessions presenterer Kristen 
Bevan, som er en singer/songwriter 
fra Oslo.
Blæst: Urørt-vinnerne 
Honningbarna og Oslo Ess gjester 
scenen.
Byscenen: YoungBlood Brass Band 
og SKA-frika spiller denne kvelden. 
Olavshallen: Mnozil Brass 

TIRSDAG 29. MARS
Samfundet: Fotogjengen gir et 
grunnleggende kurs i knipsing og 
komposisjonslære på Selskapssiden. 
Test dine kunnskaper i populærkultur 
med Tirsdagsquiz i Edgar. 
Stykket Den skallede Sangerinnen 
fremføres av SIT på Knaus.
Trøndelag Teater: Den fargespra-
kende musikalen Rock´n´Roll Wolf 
spilles på Hovedscenen. 
Verkstedhallen: Teaterhuset Avant 
Garden presenterer The precision of 
Freedom av Banality Dreams.
Nova: Cinemateket presenterer 
Døden i Venedig av Luchino Visconti 
fra 1971.
Dora: Forestillingen Reisen i 
Fangenskap – Cirkus Konzentrazani 
rekonstruerer Harald Rustens erfa-
ringer fra 2. verdenskrig. 
Antikariatet: Fortellerkveld 
for voksne i regi av Midtnorsk 
fortellersentrum.

ONSDAG 30. MARS
Samfundet: Kulturutvalget presen-
terer Excenteraften med tema 
Hukommelse og Nevrovitenskap. 
Lillelørdag Live presenterer 
Trondheim Student Kammerorkester 
i Edgar. 
Dokkhuset: Mike Stern Band spiller 
utilgjengelig musikk denne kvelden. 
Rockheim: Som vanlig er det duket 
for gratis onsdagskonsert, denne 
kvelden med bandet The Walking 
Pickles. 
Nova: I regi av Cinemateket vises 
filmen Pit and the Pendulum av Roger 
Corman fra 1961

TORSDAG 31. MARS
Samfundet: Poesi-Slam arran-
geres igjen i regi av Kulturutvalget 
og setter lista for byens 
litteraturarrangementer. 
Olavshallen: Trondheim 
Symfoniorkester presenterer Hamlet i 
trombonedrama. 
Brukbar/Supa: Fjorden Baby spiller 
live på Supa.
Blæst: Det amerikanske bandet 
The Rainmakers med vokalist 
Walkenholst i front, gjenforenes. 
Dokkhuset: Midtnorsk ungdoms-
storband og Young Voices spiller 
denne kvelden. 

FREDAG 1. APRIL
Samfundet: Den 

skandaleomspunnede artisten Pete 
Doherty fra bandene The Libertines 
og Babyshambles spiller i Storsalen, 
om han ikke skulle bli forhindret på 
veien. 
Som vanlig kan du teste dine kunn-
skaper i populærmusikk med 
Musikkquiz på Edgar.
Koret Candis inviterer til konsert i 
Sangerhallen på Selskapssiden. 
 Trondheimsbandet Mageplask har 
tidligere varmet opp for Kvelertak, 
og spiller nå en kombo av punk og 
hardcore på Knaus. 
Blæst: Trondheimsbandet Like Rats 
From a Sinking Ship har slippfest for 
sitt debutalbum. 

LØRDAG 2. APRIL
Samfundet: Samfundsmøtet 
gjestes av professor Erik Reinert med 
temaet Oljefondet – eneste løsning? 
Den kvinnelige kvartetten 
Katzenjammer skal spille i Storsalen 
i regi av LØK
Bandet Stereobullet spiller indierock 
og skal tilsynelatende bli et semes-
terhøydepunkt på Knaus.
Blæst: Susannah Wallumrød spiller 
med Ståle Storløkken og Snah. 
Trøndelag Teater: Det settes opp 
en ekstraforestilling av Mistero Buffo 
på Gamle Scene.
Fru Lundgren: Trondheimsbandet 
We Were Lightning har slippfest i 
forbindelse med den nye plata In 
Their Talons.
Familien: Looptroop Rockers 
presenterer hiphop, funk, soul, 
reggae og cool beats.

SØNDAG 3. APRIL
Samfundet: ByDagen 2011 arran-
geres på Huset med middag, kaker 
og kaffe. Kor, teater og orkester.
Reparer med søndagsfilmen Donnie 
Darko fra 2001 av Richard Kelly. 
Olavshallen: Det britiske korpset 
Black Dyke Band er verken svarte 
eller lesbiske, men kommer til 
Trondheim.
Nova: Cinemateket presenterer 
filmen Leoparden av Luchino Visconti 
fra 1963.

TIRSDAG 5. APRIL
Samfundet: Test dine kunnskaper 
i poplærkultur med Tirdagsquiz i 
Edgar. 
Avant Garden: Den poetiske fore-
stillingen Appelsiner og Sitroner av 

Kultur-
kalenderen
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Kakkmaddafakka gir ut sitt andre 
album, nå med hjelp fra Bergens store 
sønn, Erlend Øye. Cd-spilleren slurper 
i seg plata og man hører fra første 
bevegelse i mellomtone-elementet 
at Kakkmaddafakka har tatt en inter-
essant musikalsk vending. Det som 
før var i retningen jazz er nå mer i 
retningen svingende pop. Her er det 
pumpende bass og et meget lekent 
lydbilde. Sangene har et vidt spekter 
av instrumenter. Slik som de gangene 
du åpner kokeboka og skal slå på 
stortromma. Du har ikke hørt om 
halvparten av ingrediensene engang. 
Slik er Kakkmaddafakkas album. Mens 
du antageligvis ender opp med noe 
som smaker skuffende dårlig med 
tanke på tid og penger investert, 
fungerer Kakkmaddafakkas blan-
dingsmat velsmakende. Pumpende 
bass, trommer, elektrisk riffgitar og 
western-piano i bakgrunnen? Jeg 
digger det. Foten tramper takten 
fra første trommeslag – man får 

lyst til å danse av dette. Jeg angrer 
på at jeg ikke var på konserten på 
Samfundet sist lørdag. For dette er 
musikk som gjør seg bra på cd, men 
å se dette sammensuriumet live – 
det må virkelig være en opplevelse. 
Jeg liker når noe er nyskapende. 
Når unge artister tør å gjøre noe 
de eldre ikke turte å gjøre før dem. 
Hvem vil høre noe de har hørt fra før? 
Kakkmaddafakkas album er kanskje 
ikke fantastisk fra start til slutt. Noen 
av sangene er litt for repetitive, og 
tekstene er ikke gode. Likevel gjør de 
noe nytt og det er sabla fengende. De 
blander, de prøver seg frem, og når alt 
klaffer da klaffer det virkelig bra. Hør 
på «Heildelberg» og bli overbevist! 

Kakkmaddafakka er sola i trynet, 
et glis om munnen og en softis med 
fire strøssel på.

Gaute Sortlands novellesamling Du 
er her igjen, og alt er forandra, er en 
liten og koselig bok om mer eller 
mindre dagligdagse mennesker i 
pussige og uforutsette situasjoner. 
Novellene er generelt sett humoris-
tiske, og Sortlands skrivestil minner i 
stor grad om Ragnar Hovlands. Med 
et enkelt språk beskriver Sortland alt 
fra bestefedre som alltid er klare for 
en diskusjon, til menn som lurer på 
hvordan det egentlig føles å kløyve 
et menneske med øks. 

Jeg lo mye da jeg leste Du er her 
igjen, og alt er forandra. Som forlaget 
selv har skrevet er den «ei under-
fundig, snål og fin bok til å le av og til 
å bli glad i.» Den er søt og morsom, 
men dersom du er ute etter å lese 
noe som gir rom for ettertanke, er 
nok ikke dette boken for deg. Du er 
her igjen og alt er forandra har stor 
underholdningsverdi, men noen 
bemerkelsesverdige nye synspunkter 
kan den ikke stille opp med.

Det er ingen stor bok, men det 

er heller ikke nødvendig. Den er 
kanskje litt intetsigende, men den 
utspiller til fulle sin rolle som fornøy-
elig adspreder. Den setter en i godt 
humør, og jeg tviler ikke på at jeg vil 
lese et par av tekstene igjen.

«Du vekker meg med snøfnugg. 
Dei dalar frå luva di og ned i fjeset 
mitt. Det er kaldt, men eg blir glad. 
Dei er fine. Etterpå knar du brødet og 
legg det i omnen. Eg er så lat at eg 
ikkje står opp før det luktar nysteikt.» 
Det er en rar skjønnhet over enkelte 
av tekstene. Det er dette som gjør 
meg mest glad av Du er her igjen og 
alt er forandra. Den minner meg på 
små, ubetydelige øyeblikk, som i all 
sin uviktighet gjør hverdagen vakker.

en bok til å lese foran ovnen, 
med en kopp kakao, nå som det 
nekter å bli vår.

Deilig blandingsmat 

Forandring fryder

Det er fredag. En noe tjukk mann står 
alene på scenen i Storsalen. Det er 
dj-en til en av verdens mest innflytel-
sesrike rappere. Med kombinasjonen 
av en pumpende bass og gangster-
slogans som «Does anybody in here 
smoke weed!» og «Put your hands up 
in the air, and wave `em like you just 
don’t care!» setter han med ett stem-
ningen. Vi befinner oss i Brooklyn på 
90-tallet. Og enda mer ol’ school skal 
det bli. For plutselig er han her. Ta vel 
imot Nas!

«Hip Hop Is Dead» synger han. 
Publikum virker å være uenige, og 
hopper ekstatisk for å understreke 
at de liker det de hører. Etter sangen 
annonserer Nas at han aldri har vært 
i Trondheim før, og at han aldri har 
spilt på Samfundet. En slik selvfølge-
lighet er tydeligvis alt som skal til for 
å gire publikum opp enda et par hakk. 

Så tar Nas oss med på en reise 
fra førsteskiva, «Illmatic» til nyere 
materiale. Spesielt appelerer låter 
som «Life’s A Bitch», «If I Ruled the 
World» og «One Mic», og i ren hiphop 
ånd nikkes det på hoder og veives 
med armer. Det meste fenger, men 
når Nas fyrer opp et par låter fra den 

reggaeinspirerte sisteskiva, Distant 
Relatives, er ikke mottakelsen særlig 
god. Kjernen er nemlig mer interes-
sert i den gamle Nas, men stjerna på 
scenen bestemmer, og blodfansen må 
pent vente før han beveger seg tilbake 
i tid igjen.

Et av de beste øyeblikkene fra 
konserten var da dj-en stoppet opp 
beaten og lot Nas stå for alt selv. Da 
beviste rapperen at han virkelig har 
god flyt på ordene, og publikum var fra 
seg av begeistring. Selv om det kanskje 
er en selvfølgelighet, var det også 
imponerende at Nas aldri slet med å 
stokke bokstavene i riktig rekkefølge. 
Den største skeptikere ville nok derfor 
beskyldt mannen på scenen for play-
back. Tilfellet er nok heller at Nas har 
holdt på i så mange år nå at han har 
stålkontroll på det han driver med.

Etter en liten coverversjon av Bob 
Marley låta «One Love» er det hele 
over. Vi går ut dørene og finner straks 
ut at vi alle har blitt lurt. New York 
var bare en illusjon, for der, like over 
Elgeseterbrua, står Nidarosdomen.
 nas overbeviste sitt publikum 
med god, gammeldags hip hop på 
Samfundet.

Stålkontroll på 
hiphop-hodene

DU er Her igJen og AlT er forAnDrA – gAUTe 
SorTlAnD – SAMlAgeT / TEKST:  ingriD AnnA Teigen
ingrite@underdusken.no  

BoK

HESt - KAKKMADDAfAKKA - BUBBleS / TEKST:   
lArS freDriK lUnD goDBolT lgodbolt@underdusken.no  

PlATe

nAS – SAMfUnDeT – 26. MArS / TEKST:  MArTin T. JoHAnneSSen 
marjoh@underdusken.no FOTO:  WAnDA nATHAlie norDSTrøM
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Spit(frå lågtysk), 

63-åring vil bli student-
representant
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Nå også på 
www.underdusken.no/spit

Sos. ant.-student Torbjørn Digernes siste utfordrer i NTNU-styre-valget.

 STYREVALGET

HiST-rektor benytter to stoler
selv med løsskjegg og briller la 
Andersen bildet ut på HiSTs 
nettsider som prorektor Arnulf 
Omdal. Omdal inviteres nå til 
alle møter, men dukker selvsagt 
aldri opp.

– Da ler jeg litt, og så sier jeg, 
jaja, Arnulf er ikke her i dag hel-
ler nei, og så legger jeg beina på 
stolen hans,   forklarer HiST-
rektoren.

Rektor Trond Michael Andersen 
ved HiST har i lang tid hatt to sto-
ler i alle slags møter ved HiST.

– Jeg fant for flere år siden ut 
at jeg kunne ha en ekstra stol i et 
møte dersom noen av de andre 
møtedeltagerne ikke kom. Jeg fant 
derfor opp en prorektor som aldri 
kommer i møter, forklarer Ander-
sen.

Etter å ha tatt bilde av seg 

... at Big Bang-Greni ble ferska under het 
elskov backstage
... at FK-eren som fant dem ble starstruck 
... at bangeren ba om å få gjøre seg ferdig
... at Pirum legger inn bakdør hos fitte-
blekka
... at det nok ikke er siste gang de bruker 
bakdøra
... at TV-en må lære seg å filme hvis de skal 
klare seg i fotball
... at De klarte seg ikke særlig godt
... at nei og nei og nei
... at det var faktisk ganske morsomt
... at fotballturneringa var en voldelig af-
fære
... at hybelen var en vannelig affære
... at James Randi hater køsnikere og engle-
skoler like mye
... at det gjelder deg og deg og DEG!
... at helløw mister Randi, it is græit ånnor 
to have ju her
... at tvilling/trilling/schillingen avslørte for 
storsalen at han egentlig er en klone
... at det skremte halve salen ut av lokalene, 
en uke etterpå
... at nå stillern jaggu til styrevalg
...at det var det vi visste
...at vi har sagt det hele tida, faktisk
... at den skrukkete KSG-pangen betalte 
2,50 for en sigg
... at akkurat dét hadde jeg betalt ham for 
et ligg
... at seriøst, 2,50???
... at facebookaksjonene fortsetter, boikott 
Statoil!
... at Hugo Chavez mener kapitalismen er 
skyld i at det ikke er liv på Mars
... at den røde planeten druknet i penger
... at drittblekkas fototøs, på latinsk crøllus 
funkus, liker å kle seg i lær og nettingstrøm-
per
... at apropos lær, PIRUM
... at vi redda verden med Earth Hour 
... at synd å måtte ofre landskampen, da 
... at selv Harald og Sonja slukket nattlam-
pen 
... at idrettsfolk er per definisjon dølle 
... at ja til mer doping! 
... at da blir de kanskje litt mindre streite 
... at vi endelige får interessante svar på 
spørsmålet «hva føler du nå?» 
...at kanskje hadde det jaggu blitt flere mål 
også
... at FpU må lære seg å stå på egne knær. 
... at Birkedal og hans like må slutte å filme 
ofrene sine 
... at dere lager jo bevismateriale, idioter!
... at alle gutta i drittblekka skal donere 
sperm til spermbanken
... at Nas tar timebetalt
... at han i alle fall rakk ett vers fra grillfesten 
i 1991
... at kryptiske referanser 
... at PIRUM

Årets første utepils fikk fatale følger
Etter å ha lest VGnetts artikkel om at våren var kommet og at det var duket for utepils, bestemte Student-TVs ansatte seg umiddelbart 
for å benytte muligheten.En kjapp tur innom Bunnpris senere var de alle i gang med å nyte det de trodde skulle bli en selvskreven 
vårorgie.

Flere timer senere fikk alarmsentralen melding om fire livløse studenter i bakgården til Lucasbygget.
- Aldri sett så alvorlige frostskader, uttaler overlege Sørpestad til Spitposten.

Internettet med knepen 
seier:
Spitposten har lenge vært 
forundret over døgnfluens over-
veldende utholdenhet.
Og etter lange diskusjoner med 
meg selv har jeg veid internettet 
og tekst-tv opp mot hverandre. 
Etter langvarig munnhoggeri 
som tidvis grenset til hånd-
gemeng, har jeg  funnet at 
internettet ligger en teknologisk 
hårsbredde foran.

Derfor kan jeg nå finnes på 
både Twitter.com/spitposten 
og Underdusken.no/spit 

Den 4. april går valget av stud-
entrepresentant til NTNU-styret av 
stabelen. Rett før tidsfristen gikk 
ut fikk NTNU-styret inn en siste 
søknad til plassen som studentre-
presentant. Den siste søkeren heter 
Torbjørn Digernes.

– Jeg er 63 år, og studerer sosi-
alantropologi på Dragvoll. Jeg har 
megalyst til å gjøre en innsats for 
studentene og universitetet, sier sty-
rekandidaten.

I tillegg til å studere sosialantro-
pologi har Digernes også en jobb 
ved siden av studiene.

– Jobb? Nei, nå skjønner jeg ikke 
hva du mener.

– Du er jo rektor ved NTNU, Diger-
nes, stemmer ikke det?

– Hmm, ja, det stemmer jo det, 
ja.

– Som rektor ved NTNU sitter du jo 
allerede i styret, Digernes. Hvorfor vil du 
i tillegg være studentrepresentant?

– Som rektor må jeg jo kjempe 
for rektors rettigheter ved NTNU, 
som større kontor, billigere roast-
biffbaguetter for rektor, og gratis 
saft til rektor. Men som studentre-
presentant vil jeg for en gangs skyld 
få mulighet til å gjøre noe for stu-
dentene, og det gleder jeg meg til.

– Dine kritikere hevder at du stiller 
som kandidat fordi du er så glad i å legge 

beina på stolen ved siden av deg når du 
sitter og slapper av. Er det derfor du vil 
ha to plasser rundt bordet når NTNU-
styret samles?

Rektorens blikk flakker rundt i 
rommet, før han reiser seg og går 
bort til døra og hvisker:

– Nå spurte han om det jeg ikke 
ville han skulle spørre om. Hva skal 
jeg svare nå, Berit?

Digernes nikker kort et par gan-
ger før han snur seg og svarer:

– Nei.
Alle studenter ved NTNU kan 

avlegge sin stemme i styrevalget på 
www.styrevalg.no mellom 4. og 11. 
april.

Spitposten 
registrerer
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Under vann

Fotograf: Torleif Kvinnesland

Hei, Wanda.

RETURADRESSE

Under Dusken
Singsakerbakken 2e
7030 Trondheim

Vi hadde vært innom så mange butikker at jeg hadde 
mistet kontroll over hvor vi hadde vært, og ikke. Vi kloret 
oss opp til min oldemor for det siste obligatoriske julebe-
søket. Julestemning var ikke å spore. Samtalen som foregikk 
var for meg helt ubegripelig, inntil en enkel setning, som 
forandret livet mitt for alltid.

– Man skal aldri gjøre slikt mot sitt eget barn, hulket 
hun frem. 

I hjørnet stod moren min med flakkende øyne og pustet 
tungt. Fra tid til annen pustet hun ikke i det hele tatt. En 
skygge bredde seg over barndomsminnene. En ny sannhet 
tok overhånd. En sannhet jeg aldri ønsket å vite. En sannhet 
som ruinerte hvert eneste ledd i min trygge familie. Jeg 
druknet, i hennes sorg.

 Datteren

Har du noen gang tenkt over hvordan det føles 
å være fanget under vann?

Alle konturer viskes ut. Du hører bare deg 
selv, din egen puls, ditt eget hjerteslag. Det føles 
som om du lever i en boble som hvert øyeblikk 
er klar til å sprekke. Alt du gjør, gjør du for å 
redde deg ut. Ut, sier du? Ut hvor?

Det vet man ikke. Det eneste man vet er at 
ut er bedre enn å være fanget inne, i boblen. 
Under vann.

Nettopp denne følelsen hadde jeg da jeg satt 
og så på henne. Hun pakket opp sin siste pakke. 

Julaften gikk så fort i år. Den var over før den kom. Alle 
visste hun hadde hatt et tungt år, men ingen visste akkurat 
hvor skjør hun var.

Hun har alltid hatt en tung bagasje å bære. For noen år 
tilbake, ville man aldri trodd henne hvis hun fortalte sin 
historie. Nei, ikke henne. Hun var så sprudlende og livsglad 
at folk flest ville trodd at hun virkelig ikke kunne ha hatt 
det bedre. Jeg visste bedre. Så altfor mye bedre.

Det hele startet et sted i begynnelsen av det nye århun-
dret. Årstall og datoer har jeg aldri vært god på, men jeg 
husker dagen som om det skulle vært i går. Det var rundt 
juletider. Vi hadde vært ute og handlet inn et par gaver. 
Det var noe spesielt over det å kjøpe gaver med moren min. 
Den ene tiden på året, handlet det egentlig bare om oss to. 
I hvert fall lot jeg meg selv tro det.
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