
STUDENTAVISA I TRONDHEIM     NR. 07    97. ÅRGANG    12. APRIL - 03. MAI 2011

6:  Flyttekonflikten 
fortsetter på HiST

KulturNyhet
40: Festivalfall 
truer frivillighet

Studentmeny
Billig mat til en høy pris



2 NYHET
www.underdusken.nowww.underdusken.no

3N

32
Kultur

Reportasje: Studenters kosthold

Frivillighet rammes  
av arbeidskrav

REDAKSJON ANNONSE OG MARKEDSFØRING
Katrine Baastad Karlsen, Mari Louise Salvesen,  

Kristina Rystad og Karoline Korneliussen 

DATA
Benjamin Bjørnseth, Jørgen Bøe Svendsen, 

Magnus Westergaard og Marvin Bredal Lillehaug 

KORREKTUR
David Bach, Bjørn Grimsmo, Anne Skalleberg 

Gjerde, Amanda Larimore, Inger  
Sodeland, Karina Nilsen, Ann-Helen Kjøde, 

Karoline Aursland og Krista Indrehus. 

OMSLAGSFOTO 
Wanda Nathalie Nordstrøm

DESIGNMAL
Ingrid Elise Kirknes / mustasj.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Markus Tobiassen, tlf: 90 20 32 79

DAGLIG LEDER
Bendik Laukeland Knapstad, tlf: 93 69 19 08 

GRAFISK ANSVARLIG
Hilde Aasbø Tharaldsen, tlf: 97 71 80 14

NYHETSREDAKTØR
Marthe Rosenvinge Ervik, tlf: 91 56 49 26

REPORTASJEREDAKTØR
 Atli Bjarnason , tlf: 97 89 68 03

KULTURREDAKTØR
Hilde Ørbo, tlf: 97 02 32 53 

NETTREDAKTØR
 Lars Vingelsgård, tlf: 41 04 45 73 

FOTOREDAKTØR
Christina Undrum Andersen, tlf: 47 66 86 92 

Marte Jønland, Torunn Otnes, Karolina  
Gjelland Lid, IsakBjørløw Ree, Kaia Holen Lovas,

og Christoffer Hagen

FOTOGRAFER
Eirik Indergaard, Jens Westbye, Johannes Selvaag, 

Lars Erlend Leganger, Severin Sadjina, Therese 
Andreassen, Torje Næss, Tormod Haugene, Mads 

Schwencke, Øyvind Aak, Silje Krager
 og Wanda Nathalie Nordstrøm

ILLUSTRATØRER
Anastasia Bakhilkina, Håvard Karlsen, Jesper  

Kjerland Grieg, Kristine Hovemoen Solli, Nina Eide 
Martinsen, Anna-Klara Samuelsson  og Åshild 

Mikalsen Egelid

GRAFISKE MEDARBEIDERE
 Hilde A. Tharaldsen (Nyhet) Kristin Agnethe Nymo 

Malvik (Reportasje), César Mondragón (Kultur), 
 Lisa Landvik, Bård Hugo Rynning, Henning Smistad 

og Fredrik Dolve   

MARKEDSANSVARLIG
Kjetil Åmdal  tlf: 97 51 97 35

KRONIKK- OG DEBATTANSVARLIG
Linn Blumenthal, tlf: 90 68 69 63 

ØKONOMISJEF
Eirik Indergaard ,tlf: 93 03 46 07

MASKINIST
Magnus Kirø, tlf: 91 74 85 66

JOURNALISTER
Henrik Sigstad, Line Hammeren, Anders Havdal
Tangenes, Siri Mette Fridén, Thomas Lien, Linn

Blumenthal , Helene Melseth Flaaen, Ingrid Anna 
Teigen, Martin T. Johannessen, Lars Fredrik Lund 
Godbolt, Karianne Ommundsen, Trygve Norum 

Lunås, Stine Rimmereid Rørvik, Monica Michelsen, 
Oda Opdal Zachrisen, Hans Magnus Ellingsen, Ida 

Nord Holmer, Silje Vereide, Janne Camilla Braa-
then Erland Årstøl, Asgeir Midthaug, Marte Voll, Stiv og støl på bobbleplast

Øl, fitte og horn. Har du  
nokon gong brukt dei tre orda  

til å skildre eit korps?

FO
T

O
: T

he
re

se
 A

nd
re

as
se

n

Singsakerbakken 2e, 7030 Trondheim
Tlf: 73 53 18 13
Fax: 73 89 96 71
E-post: ud@underdusken.no
annonse@underdusken.no
Kontortid: 9 - 16, Lucas-bygget

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

Under Dusken arbeider etter reglene i Vær 
Varsom-plakaten for god presseskikk. De som 
føler seg urettmessig rammet av omtale i 
avisen, oppfordres til å kontakte redaksjonen.

Nyhet

Kultur

Reportasje

Krangler om Kalvskinnet 

03 Leder

03 Nyhetskommentar: Bachelor i borgerkrig

05  Dette har hendt

06 Skandaletendenser rundt nye Kalvskinnet

08  SiT lopper studentene for en halv million

10 De nye studentlederne

12  Vet lite om pensjon

13 Forskningsfunn: Fobier

14 Transit: Elfenbenskysten

16 Dagsorden: Internasjonalisering av utdanning

18 Meninger 

20 Kronikk

22 Reportasje: Studenters kosthold

28 Portrett: Håvard Bustnes

32 Reportasje: NM i janitsjar

36 Sidespor: Antilopene på prærien

38 Kulturkommentar: Kosmorama solgte sjelen

39 Kulturpuls – sett og hørt

40 Frivillighet trues av  arbeidsgiveransvar

42 Presentasjon av Samfundet-styret

44 Ønsker studiepoeng for frivillige verv

45  Kulturprofil: Stellan Skarsgård

46 Kulturtegn: Spiller om virkeligheten

49 Anmeldelser

53 Kulturkalender

40 

22

6

Miljøtrykksak fra Trykkpartner Grytting AS.       Lisensnr. 241 823        Sertifikat nr. 1638 

For studenter i Elfenbenskysten er det til ikke 
lenger valgfritt å være politisk engasjert. Konflikten 
mellom president Laurent Gbagbo og den allment 
anerkjente valgvinneren Alassane Ouattara har pola-
risert studentmassene. Mens de tidligere kunne velge 
mellom Laurent Gbagbos Student Federation of Côte 
d’Ivoire (FESCI) eller nøytralitet, blir studentene nå 
tvunget til å velge side. 

FESCI ligner veldig lite på norske studentorganisa-
sjoner. Det er mer treffende å sammenligne dem med 
Hells Angels. FESCI er mer beryktet for vold og drap 
mot politiske motstandere enn for lobbyvirksomhet 
og studentsamhold. Mens Tekna-studentene ikke gir 
deg studentforsikring om du ikke er medlem er FESCI 
mer gavmilde. De kan tilby opp til flere kulehull 
til studenter som er uenige med deres synspunkter. 

På universitetene kommer konflikten til å vedvare 
selv om presidentstolen slutter å være en tomanns-
sofa. Det er naivt å tro at studentene kommer til å 
legge ned våpnene med en gang de ser et hvitt flagg 
over Gbagbos dør. Tilhengerne av Ouattara kommer 
med all sannsynlighet til å se rødt med en gang de 
får et overtak.

Det skal mer enn en unnskyldning til for å dempe 
hevnlysten til de som har fått familie eller venner 

drept. Det blir et blodbad som Ouattaras svakt orga-
niserte rebeller står hjelpeløse til å forhindre. Dersom 
Ouattara eventuelt kommer til makten kommer han 
til å ha mer enn nok med å overta styringen i områ-
dene styrt av Gbagbo. Selv om de 46 prosentene som 
stemte på Gbagbo ikke nødvendigvis støtter FESCIs 
metoder tar det dem ikke ut av søkelyset til hevn-
gjerrige Ouattara-tilhengere. År med undertrykkelse 
fra FESCI på universitetene fremmer ikke rasjonelle 
responser.

Verken Gbagbo eller Ouattara viser tegn til å gi seg. 
Får man ikke en fredelig løsning på den nasjonale 
konflikten, blir universitetene tilsvarende voldelige. 
Splittelsene i Elfenbenskysten er så store at volden 
garantert ikke ender selv om Ouattara tar makten. 
Både Ouattaras rebeller og Gbagbos styrker er villige 
til å begå grove brudd på menneskerettighetene. 
FESCI begynte som en opprørsorganisasjon i oppo-
sisjon til den da sittende regjeringen. Om Gbagbo 
må gi tapt er det godt mulig de finner tilbake til 
røttene sine.

Det er mulig å skape et godt studentmiljø i 
Elfenbenskysten, men da er det en forutsetning at 
studentene slutter å være et verktøy for den til en hver 
tid sittende regjering. Hvis ikke får man samme situ-
asjon som før revolusjonen i Egypt. Der var mange av 
studentene rene spioner for regimet, og alle forsøk på 
motstand ble rapportert inn. Det kommer til å ta tid, 
men uten innblanding fra det sittende regimet kan 
studentene engasjere seg politisk uten at det nødven-
digvis fører til voldelige konflikter.

Det kan bli blodbad uansett hvem som tar makten i Elfenbenskysten. 

KOMMENTAR

«Husets regler»
At Studentersamskipnaden i Trondheim 
(SiT) selv ikke etterfølger krav de ber 
studenter stille til private utleiere framstår 
ved første øyekast som urimelig. Gjennom 
StudiebyEN, som eksisterer i sammarbeid 
med SiT, forteller man studentene at de 

har krav på rentene fra depositumet. På samme 
tid har samskipdnaden skapt et unntak for seg 
selv og stikker årlig av gårde med over 600 000 
rentekroner. Hva forsvarer forskjellsbehandlingen 
av samskipnaden og private aktører? SiT argu-
menterer for at pengene kommer studentene 
til gode på andre måter gjennom tjenestene SiT 
tilbyr. Om pengene går til aktivitetshus og sosiale 
goder, møtes nyheten likevel med delte reaksjoner 
fra studentene. Ikke alle mister nattsøvnen over 
hundrelapper, men studentøkonomi er nå en gang 
studentøkonomi. Det ligger også i studenthver-
dagens natur å føle seg overkjørt og ignorert, til 
tross for at det er snakk om et vedtak tidligere 
studenter gikk inn for kun få år i forveien. Den 
kollektive hukommelsen til student-Trondheim 
strekker seg sjelden over to semester.

Boligdirektør Terje Bostad i SiT mener også at en 
utbetaling av renter vil påføre SiT så store admi-
nistrative kostnader at økning i husleiene ville 
resultatet. Å få hundrelappene du har krav på kan 
altså fort gjøre mer skade enn gavn. 

Om det er kortspill eller boligkontakt er det er 
alltid noen som reagerer i møtet med «husets 
regler», når man forandrer spillereglene som finnes 
på utsiden. Det er likevel viktig å annerkjenne at 
husets regler er laget for å best tjene huset. Og SiT 
er studentenes hus. Rettferdighetssansen brenner 
nå og da så sterkt at fornuften får svi. Unntakene 
er ofte et utrykk for at fornuften seiler over et 
rigid regelsystem. 

På samme tid kan man snu Terje Bostads fore-
speilede trussel om økt husleie og stille spørsmål 
ved hvorvidt bruken av de 600 000 kronene på 
tilltak som husverter og aktivitetshus er verdt 
det. Det ville vært spennende å vite hvorvidt 
den jevne student vil ha aktivitetshus eller kutte 
et par hundre kroner av husleia. Om bunnlinja 
på husleia er viktig nok til å opprette unntak i 
loven, noe Forbrukerrådet mener den ikke er, må 
SiT kunne svare for andre tilltak, sosiale og admi-
nistrative, som også sørger  for at leieprisene til 
SiT på ingen måte er mer gunstige enn de i det 
private markedet. 

***
Onsdag 27. april er det generalforsamling 
på Studentersamfundet. Det skal velges nye 
medlemmer til Finansstyret og gis årsmelding. 
Er du medlem og ønsker å være med å bestemme 
hvordan huset ditt skal styres bør du gjøre nytte 
av medlemskortet ditt og møte opp. 
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Erland  Årstøl
Nyhetsjournalist

Bachelor i borgerkrig
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Venstre tenker innovasjon
Partileder Trine Skei Grande i Venstre besøkte to NTNU-
bedrifter i forkant av partiets landsmøte i Trondheim. 
Skei Grande var svært oppgitt over det hun mente var 
manglende satsing på forskning og utdanning fra regjerin-
gens side.

– At vi ikke bruker den anledningen vi har til virkelig å 
satse på fremtidsrettet forskning og utdanning, kommer til 
å skade landet enormt over tid, sa Grande til underdusken.
no. Temaet for partiets landsmøte var «verdiskapning 
for fremtidig velferd». I sitt alternative budsjett bevilger 
Venstre 2,2 milliarder kroner mer til forskning og utdan-
ning, i tillegg til at de lover 11 måneders studiestøtte.

– Dette er en sak Venstre prioriterer sterkt, sa 
partilederen.

 
hendt:

UD FOR

25 ÅR SIDEN
Heste-
veddeløp! 
Samskip-
nadens 
aksjekjøp 
i Universi-
tetsforlaget 
makta ikke 
å opprøre 
Student-

tinget nevneverdig. Tinget følte 
seg inkompetent, uvitende og 
prisgitt samskipnadsledelsens 
vurderinger.
– Vi har ikke anna å gjøre enn 
å stole på administrasjonen, 
derfor må vi si ja til aksje-
kjøpet. Men jeg kan være med 
på å øve litt kritikk, sa en av 
studenttingsrepresentantene.

75 ÅR SIDEN
Personlig 
nærer jeg 
en skrekk-
blandet 
beundring 
for de 
dum-
dristige 
krabater 

som mener å kunne karakter-
isere en stor del av vår litteratur 
som smusslitteratur. Hvad er 
nemlig smusslitteratur? Hvad i 
alle helgeners navn er det for 
noe? Krabatene mener vel ikke 
at Sigurd Hoel og Paul Gjesdahl 
bevisst driver pornografisk 
virksomhet? Selv Lars Berg gjør 
ikke det.

10 ÅR SIDEN
Fokus 
på fyll. 
Fyllesyke 
studenter 
er en 
sikkerhets-
risiko på 
laboria-
torer. Det 

mener Studentutvalget for sivil-
ingeniørutdanningen, som vil 
ha debatt om studentenes 
enorme alkoholforbruk.
– Det kan fort skje ulykker på 
et laboratorium når alkohol-
påvirkede studenter håndterer 
farlige kjemikalier eller tunge 
maskiner, mener leder i 
Studentutvalget for sivilinge-
niørutdanningen, Ole Petter 
Hjelmstad.

«Menn i 50-årene er en undervurdert gruppe».

Lurt av HiST
Lærerstudenter ved HiST fortviler over at lærerutdan-
ningen har blitt endret uten forvarsel. Studentene fikk i en 
e-post før skolestart i 2010 beskjed om at de måtte velge 
to fag de ønsket å undervise i, før de kunne starte utdan-
nelsen. Videre i e-posten stod det også at de to valgte 
fagene skulle strekke seg over to år. Nå er dette plutselig 
blitt endret, og de får ikke lov å velge nye fag for tredjeåret.
Studentene mener at dette fører til at de får en dårligere 
utdanning enn blant annet Høyskolen i Oslo og Levanger.

– I stedet for at vi får en bredere utdannelse med flere 
fag, må vi spesialisere oss i fag vi ikke ønsker. Dette fører 
til at vi stiller dårligere i en jobbsøkeprosess, sier lærerstu-
dent Marie Kristin Heide til underdusken.no.

Attraktive jenter
Gjennomsnittlig grunnlønn for kvinner det første året 
etter fullførte studier ved Industriell økonomi og tekno-
logiledelse (Ind.øk.) ved NTNU, er 437 000 kroner.

Resultatene er basert på diplomundersøkelsen 
til linjeforeningen Bindeleddet, en undersøkelse om 
studenter som var uteksaminert fra Ind.øk. i fjor.

Den viser at de kvinnelige studentenes gjennom-
snittlige grunnlønn utgjør 7000 kroner mer enn det 
de mannlige Ind.øk.-kollegaene tjener etter endt 
utdannelse.

– Jeg har inntrykk av at bedriftene er interesserte i å 
rekruttere flere kvinner. Mange bedrifter har en bevisst 
strategi for å rekruttere flere kvinner, med blant annet 
egne jentekvelder, sier førsteårsstudent Marie Ameln 
ved Ind.øk. til Adresseavisen.

Dette er det første året at kvinnene går forbi men-
nene inntektsmessig.

1...
... er antallet kandidater som stiller 

til valg som ny leder av Velferdstinget i 
Trondheim skoleåret 2011/2012. Studenten 
heter Ola Rydje.

Dette har 

(Foto: therese Andreassen) 

Vet ikke hvor  
studentene havner
Halvparten av landets læresteder for høyere utdanning 
kan ikke dokumentere om deres studenter får relevant 
jobb etter studiene, ifølge en undersøkelse foretatt av 
Kaleidoskopet.

17 av totalt 33 lærersteder kan ikke svare på hvor 
deres studenter havner etter studiene. Høyskolen i 
Akersus og Høyskolen i Finnmark er blant de lære-
stedene som oppgir at de ikke har kapasitet eller nok 
ressurser til å gjennomføre slike undersøkelser.

Av de lærestedene som undersøker om studentene 
deres får relevant jobb, ligger Norges Handelshøyskole 
(NHH) på topp. NHH kan dokumentere at 99 prosent 
av deres studenter var i relevant jobb seks måneder etter 
endt utdanning. I andre enden finner man studentene 
ved Norges Kreative Fagskole, Campus Kristiania med 
kun 65 prosent.

Statsminister Jens Stoltenberg vil ikke si hva han mener om at Jonas Gahr Støre 
blir valgt inn som medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet.

Student overfalt og voldtatt
En kvinnelig studen i 20-årene ble natt til fredag overfallt 
og voldtatt ved Berg sudentby.
Kvinnen i begynnelsen av 20-årene ble lagt i bakken og 
voldtatt omkring 01.30 natt til fredag. Overfallet og vold-
tekten skal ha skjedd på en gangsti mellom Berg og Moholt 
studentby da kvninnen var på vei hjem fra sentrum.
Kvinnen varslet selv politiet.
Overfallsmannen beskrives som 1.90 høy og lys i huden. 
Videre beskrives han som muskuløs og med sort kort-
klippet hår.
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– En stor utfordring
Campusdirektør Christian Brødreskift 
ved HiST sier han har forståelse for be-
kymringen, men at studentene skal få 
den plassen de trenger.

– Det er en stor utfording å flytte 
hele ALT. Vi jobber kontinuerlig for en 
god dialog med SU og en god løsning 
for studentene, sier han. 

Brødreskift sier ALT-studentene vil 
få plass på et felles areal sammen med 
resten av HiST, samtidig som de vil få 
egne områder.

– Det vil bli organisert som samme 
måte som Gløshaugen, med masse fel-
les plass og egne områder for de for-
skjellige avdelingene, sier han. UD

Presset 
situasjon
– Økonomi og  
forventninger fra 
regjeringen spiller 
inn, sier HiST-rektor. 

HiST planlegger i løpet av de 
neste årene å doble antall plas-
ser for lærerstudenter og har 
en målsetning om å rekrut-
tere 2000 lærerstudenter innen 
2015.
Rektor Trond Michael An-

dersen ved HiST sier høysko-
len står ovenfor en utfordring 
gjennom å skulle dekke mange 
ulike behov. 
– Vi har ingen eksakte krav 

til hvor mange lærerstudenter 
vi skal ta inn, men regjerin-
gen forventer at vi fyller opp 
de studieplassene vi skal. Det 
handler både om økonomi og 
at regjeringen ønsker at det 
utdannes flere lærere fra HiST, 
sier han.
Dekan Lasse Skogvold Isak-

sen ved ALT sier HiST har et 
ansvar for å dekke behovet for 
nye lærere.
– Vi må ta det samfunnsan-

svaret vi skal og sørge for at 
det blir utdannet nok og gode 
lærere ved HiST. 
Dersom vi skal klare dette, 

forutsetter det nok areal til 
å kunne tilby studentene en 
trygg studiehverdag, sier han. 
UD

KOMMENTAR

Anders  
Havdal  
Tangenes
Journalist

Regjeringen stikker kjepper i hjulene 
på både seg selv, HiST og lærer-
studentene når de ikke bevilger 
penger til HiSTs campusprosjekt på 
Kalvskinnet.

I fjor høsts budsjett ble høyskolen 
tildelt midler for å etablere 60 
studieplasser øremerket for lærer-
utdanning. Regjeringen forventer at 
HiST skal utdanne dobbelt så mange 
lærere innen 2015. Det kommer ikke 
til å skje under dagens forhold, skal 
man tro studentene ved Avdeling 
for lærer- og tolkutdanning (ALT) på 
Rotvoll.

Studentene er misfornøyde 
med situasjonen ved sitt lære-
sted. De mener de har for lite 
plass. Ifølge leder Øivind Estensen i 
Studentutvalget ved ALT drar noen av 
dem endog til NTNU for å lese i eksa-
menstiden. Det er med andre ord på 
høy tid å endre studieforholdene til 
de neste generasjoners lærere.

HiST ønsker å flytte dem til 
Kalvskinnet, som en del av høysko-
lens samlokaliseringsprosess. Rektor 
kan imidlertid ikke flytte studen-
tene inn i sitt tiltenkte permanente 
bygg på Kalvskinnet uten offentlige 
tilskudd. Høyskolen håpet å få penger 
til å starte byggingen av et nybygg i 
fjor høsts statsbudsjett, men sto nok 
en gang tomhendt tilbake. Den gang 
fortalte prosjektdirektør Christian 
Brødreskift Under Dusken at HiST er 
den eneste av de større høyskolene 
som ikke har fått penger til nye bygg 
siden Høgskolereformen i 1994. Om 
regjeringens ønske om å utdanne 
flere lærere skal fremstå som realis-
tisk må de følge opp med tilsvarende 
økonomiske midler. 

Dersom HiST likevel ikke får 
pengene de trenger, planlegger de å 
flytte lærer- og tolkstudentene inn i 
midlertidige lokaler på Kalvskinnet. 
Det er forståelig at studentene er 
skeptiske til det. Regjeringen gjør det 
vanskelig for HiST å gjøre allerede 
misfornøyde studenter til lags. 

Lærerutdanningen er ikke så mye 
viktigere enn andre utdanninger at 
ALT-studentene fortjener spesielt 
tilrettelagte vilkår. Likevel må man 
kunne forvente at et satsingsområde 
blir satset på. 

Å satse eller ikke

N

Plassmangel avfeies av ledelsen:

Skandaletendenser rundt nye Kalvskinnet
Lærerstudentene ved  
HiST frykter en dårligere 
studiehverdag ved 
flytting til Kalvskinnet.  
Ledelsen mener studentene 
må tåle å spise lunsj med 
andre studenter. 

nå, kunne det blitt et vedtak som ser 
bra ut økonomisk, men som studentene 
ikke kunne levd med, sier han. 

Estensen sier SU skal bruke tiden 
godt fram til et eventuelt vedtak og si-
kre at ALT-studentenes behov blir hørt. 

Må tåle felles lunsj
Ifølge rektor Trond Michael Andersen 
ved HiST er vedtaket utsatt i påvente av 
om nybygget blir bevilget midler i revi-
dert statsbudsjett og fordi ledelsen har 
fått flere innspill de mener er viktige for 
den videre prosessen. 

– Man må få til det beste med de 
rammebetingelsene man har og på 
Kalvskinnet vil studentene få mer plass 

og bli en del av et stort studiemiljø. De 
må spise lunsj med ingeniør- og IT-
studentene, men det kan da ikke være 
skadelig, sier han.

Andersen er klar over kritikken fra 
ALT, men tror den beste ordningen for 
studentene vil være en samlokalisering 
på Kalvskinnet. 

 – Det er ikke nok plass på Rot-
voll, det er vi fullstendig klar over. På 
Rotvoll er det mye plass som ikke kan 
brukes til noe, som for eksempel kor-
ridorer. 

Kalvskinnet vil derimot bli skred-
dersydd som en skole og være mye mer 
fleksibel. Dette burde SU være positiv 
til, sier Andersen.

Leder Øivind Estensen i Studentut-
valget (SU) ved Avdeling for lærer- og 
tolkeutdanning (ALT) ved HiST stiller 
seg kritisk til skissene av det planlagte 
nybygget på campus Kalvskinnet.

Han frykter at HiST har blitt et an-
drevalg blant fremtidens studenter der-
som ALT-studentene ikke får mer plass 
til undervisning.

– Vi må sørge for at utdanningen 
ikke mister kvalitet. Jeg er redd for at 
folk søker seg til andre læresteder på 
lang sikt dersom vi ikke får den plassen 
vi behøver, sier han. 

Regjeringen bevilget i fjor høst 50 
millioner kroner mer til HiST for å øke 
antall lærerstudenter.

Estensen er i utgangspunktet positiv 
til å flytte lærerutdanningen fra det han 
mener er et lite tilpasset campus på Rot-
voll, men etterlyser mer plass i de nye 
plantegningene som en konsekvens av 
studentøkningen. 

 – Jeg frykter det kan bli plassman-
gel også etter flyttingen. HiST ønsker å 
ta opp langt flere studenter enn det de 
har plass til i dag, sier han. 

Luftslott og store ord
Nå viser en ny internundersøkelse blant 
ALT-studenter at studentene mener 
dagens situasjon er uholdbar og at de 
frykter en flytting til Kalvskinnet ikke 
vil gjøre situasjonen bedre. 

Misnøyen baserer seg på for få le-
seplasser og undervisningsrom. 60 
prosent av de spurte studentene fore-
trekker gruppe- og klasserom fremfor 
de nye auditoriene som er planlagt på 
Kalvskinnet. 

– Rotvoll er ikke laget for å være 
en lærerhøgskole. Forholdene i dag er 
dårlige og studentene har for lite plass. 
Dette gjelder både leseplasser og grup-
perom. Mange drar til andre læresteder 
eller biblioteket for å ha en plass å lese i 
eksamenstiden, sier Estensen.

Rotvoll er nå lagt ut for salg for an-

dre gang, og det begynner å haste med 
å finne et sted til ALT-studentene.

Plantegningene til campus Kalv-
skinnet skulle opprinnelig vedtas 13. 
april, men er nå utsatt til 15. juni. 

– Så langt har det blitt bygget luft-
slott ved hjelp av store ord uten at stu-
dentene har fått noe konkret å forholde 
seg til. Dersom dette hadde blitt vedtatt 

SKEPTISK:  –Jeg er redd for at folk søker seg til andre læresteder på lang sikt dersom vi ikke får den plassen vi trenger, sier Øyvind Estensen ved Avdelingen for lærer- og tolkutdanningen  ved HiST.

Jeg frykter det kan 
bli plassmangel også 

etter flyttingen
Øivind Estensen

TEKST:   Marte  Voll
 mvoll@underdusken.no
FOTO:  Jens Westbye 

CAMPUS

Planer for en samlokalisering av HiST-bygg på campus 
Kalvskinnet har vært klare siden 2003. Finansieringen fra 
Kunnskapsdepartementet har imidlertid latt vente på seg. 

Avdeling for lærer- og tolkeutdanningen på Rotvoll er en av 
avdelingene som skal flyttes til sentrum.  

Både studenter og fagmiljøet på Rotvoll har tidligere 
protestert mot det de mener blir en trang og  
kvalitetsmessig dårligere løsning på Kalvskinnet. 

Nå viser en intern undersøkelse at Rotvoll-studentene er 
svært misfornøyde med dagens situasjon. Samtidig møter 
HiST tøffe krav fra Kunnskapsdepartementet om å utdanne 
sårt trengte lærere.

DETTE ER SAKENN
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BETalER MED RENTER: Studentsamskipsnaden hevder de må heve husleien dersom de ikke beholder leietakernes depositumsrenter.

Studentsamskipnaden 
stikker av med rentene  
til depositumet ditt, stikk 
i strid med Student- 
bolighjelpens egne råd.

Styremedlem Bjørn Øyvind Engh 
i Studiebyen mener rentene er studen-
tens egen sparekapital.

– Det er viktig at at studenten får 
tilbake rentene. Depositumet som er 
skutt inn er ment som en sikkerhet. 
Hvis ingenting blir ødelagt under lei-
eperioden, er det naturlig at vedkom-
mende får depositumet med renter 
tilbake, sier Engh, som uttaler seg på 
et generelt grunnlag.

Unntaksregelen
Regionsredaktør Roger Helde i For-
brukerrådet i Trondheim forklarer at 
et unntak i Husleieloven gjør det lovlig 
for samskipnadene å beholde rentene. 
Dette gjør SiT-leietakere til den eneste 
gruppen som taper renteinntektene 
sine. 

– I utgangspunktet skal depositu-
met settes på en særskilt bankkonto i 
leietakers navn som verken leietaker 
eller utleier kan disponere på egen-
hånd, sier han.

Unntaket i loven gir imidlertid 
samskipnaden rett til å opprette en 
felles depositumkonto for alle leiefor-
holdene.

– Begrunnelsen for unntaksregelen 
er at det vil medføre arbeid for sam-
skipnaden å måtte regne ut rentene til 
den enkelte leietaker, sier Helde. 

Da loven om endringer i Husleielo-

Ifølge Husleieloven har leietaker krav 
på opptjente renter av depositumbelø-
pet. Leier du hos Studentsamskipna-
den i Trondheim (SiT) kan du se langt 
etter disse pengene. 

Sammenlagt huser SiT nærmere 
4000 studenter. Hvis du som leietaker 
betaler et depositum på 5000 kroner 
med en rente på tre prosent, tilsvarer 
dette 150 kroner i renteinntekter per 
år. Dette utgjør til sammen 600 000 
kroner som går rett går rett i lomma 
på SiT. 

«StudiebyEN i Trondheim», som 
er stiftet i samarbeid med blant annet 
SiT, opplyser på sine hjemmesider at 
studenter bør være oppmerksomme 
på at de som leietakere har rett på ren-
teinntektene av depositumet. 

TEKST:  Ida Nord  Holmer
 inholm@underdusken.no
FOTO:  Silje Krager 

STUDENTBOLIG

ANNONSERE I UNDER DUSKEN?  DUSKEN.NO/ANNONSERA

Under Dusken

Tips oss på 
ud@underdusken.no

– Hva synes du  
om at SiT Bolig 
beholder rentene  
av depositumet ditt?

Anders Brevik, Berg studentby
– Jeg kan ikke si jeg mister 
nattesøvnen av det. Jeg er 
kanskje litt i gråsona. Hvis det 
er snakk om at SiT beholder 
hundre kroner i rentepenger, 
kan de jo kanskje gi meg en 
gratis baguett tilbake. 

Guro Seternes, Berg 
studentby
– Det er helt greit så lenge 
man får noe tilbake i form av 
goder til oss studenter. Vi bor 
tross alt veldig nytt og fint. En 
hundrelapp i renter er ikke så 
mye for meg.

Ragnhild Fredheim, Berg 
studentby
– Dette er ikke greit! Det burde 
være motsatt. Det er vi som 
burde få rentepengene, ikke 
SiT. Jeg synes det er dumt at 
alt skal handle om å tjene 
mest mulig penger. 

PÅ GATA3

ven ble sendt ut på høring i 2007 og 
2008, hevdet 

Forbrukerrådet at de «praktiske 
ulemper og beskjedne kostnader» 
utleierne måtte ha, ikke var god nok 
grunn for at samskipnaden skulle ha 
en slik unntaksregel.

Forsvarer ordningen
Boligdirektør Terje Bostad i SiT me-
ner den halve millionen av opptjente 
renter kommer studentene til gode på 
andre måter.

– Drift av aktivitetshusene ved stu-
dentbyene er eksempler på dette, sier 
han.

Bostad påpeker at om rentene skul-
le ha tilfalt hver enkelt leietaker, ville 
det ha kostet SiT unødvendig i admi-
nistrative kostnader. 

– Å etablere en depositumskonto 
til hver enkelt leietaker ville kostet 
mer enn rentene. Den eneste som ville 
ha tjent på dette, er banken, konstan-
terer han.

– Ifølge Husleieloven tilfaller disse ad-
ministrasjonskostnadene utleieren. Hvorfor 
må studenten betale for at dere skal slippe 
gebyrene?

– Resultatet ville blitt at vi måtte 
ha økt husleien. Vi er studentenes 
egen organisasjon, og ønsker studen-
tenes eget beste. Det er fornuften som 
har rådet, sier han. UD

Lopper studentene 
for en halv million
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ISFiT:
Den nye presidenten dropper 
gjerne fag for ISFiT.

Med knappe ni stemmers overvekt 
ble energi og miljø-student Kaja Juul 
Skarbø (20 år) valgt til ny ISFiT- 
president 6. april. Hun sitter til 2013.

– Jeg er inkluderende, engasjert og 
har stort pågangsmot. Det er de egen-
skapene en ISFiT-president trenger, 
sier hun.

Med handel som tema ønsker 
Skarbø å skape en festival hvor  
deltakerene reiser hjem med  
inspirasjon og håndfaste ideer de kan 
jobbe med. Hun vil dessuten gjøre 
festivalen tilgjengelig for alle.

– Min kampsak er at ISFiT skal 
åpnes for Trondheims befolkning og bli 
mer synlig i bybildet. Den er ikke bare 
for studentene, sier hun.

Skarbø er forberedt på  
utfordringene hun står foran.

– Læringskurven kommer til å være 
loddrett, og ISFiT kommer nå i første 
rekke. Jeg er ikke redd for å droppe fag 
for å yte maks i stillingen. En ISFiT-
deltaker beskrev festivalen som en full 
pakke; den oppgraderer både kropp, 
hjerte og hjerne. Så etter stillingen blir 
jeg vel Kaja 2.0, sier hun.

Ubekymret  
ISFiT-president

VT:
14. April skal det velges ny leder  
i Velferdstinget.  
Kun én kandidat har meldt seg.

Ola Magnussen Rydje (23 år) 
studerer Europakunnskap, og er eneste 
kandidat til den ettårige lederstillingen 
i Velferdstinget (VT). 

– Jeg er engasjert, tilpasningsdyktig 
og nysgjerrig, og tror jeg vil blomstre 
under presset, sier han.

Som leder i VT vil Rydje satse 
bredt, og fokusere på direkte og tydelig 
kommunikasjon.

– Jeg tror VT har mer å tjene på et 
bredere engasjement enn snevre  
kampsaker, sier Rydje.

Likevel er det ett område han vil gi 
mer oppmerksomhet.

– Drømmen er å få spikret planene 
for et tredje, sentrumsnært idrettsbygg, 
sier han.

Blant utfordringene han venter 
å møte nevner han blant annet og 
fordelingen av inntektene fra semester-
avgiften.

– Det er alltid vanskelig å  
prioritere velferdstilbud. Økt press på 
SiTs psykososiale helsetilbud har ført 
til at cirka 900 personer mottar  
25 prosent av semesteravgiften alle 
betaler, forteller Rydje. UD

Ensom kandidat

N

Disse 
styrer 
byen din

SP: 
Nyvalgt leder i Student- 
parlamentet vil ha større  
oppslutning i interne valg.

Nils Magne Killingberg (24) går 
siste året på bygg og anlegg ved HiST. 
Fra 1. juli skal han sitte ett år som leder 
for Studentparlamentet (SP).

– Jeg tror jeg er en kar studentene 
kan kjenne seg igjen i, noe jeg tror er 
viktig. I tillegg er jeg er tydelig og tør 
å si hva studentene mener, sier den 
nyvalgt Killingberg.

Hans klareste mål for sin leder- 
periode er å øke studentengasjementet 
og oppslutningen ved valg i SP.

– Jeg håper at studentene vil 
engasjere seg mer og håper å nå dem 
gjennom blant annet studentmedia, 
forteller Killingberg.

SP-lederen vil jobbe for at  
studentenes stemme blir hørt under 
samlokaliseringsprosessen HiST er 
igjennom. I tillegg vil han blant annet 
jobbe for at HiST skal komme på 
banen for å støtte HiST-studentenes 
idrettsforening HiSSI økonomisk.

– Jeg ser hvor viktig NTNUI er for 
NTNU, og jeg vil at HiSSI skal være 
like viktig for HiST, sier han.

SiT:
Etter én uke som konsernstyre-
leder i Studentsamskipnaden  
i Trondheim er Gunhild Foss 
Heggem fornøyd.

Sosiologistudent Gunhild Foss  
Heggem (25) gikk på som konsernstyre-
leder i Studentsamskipnaden i  
Trondheim (SiT) 1. april og skal sitte 
ett år.

– Jeg er flink til å samarbeide, ta  
kritikk og se helheten i saker, det gjør 
meg til en god leder i SiT, sier Heggem.

Som leder for SiT har Heggem en 
fot innenfor mange områder, og har 
mange viktige problemstillinger å ta 
stilling til.

– Akkurat nå synes jeg bolig er  
viktig, og det å få økt tilskuddsandelen 
fra Kunnskapsdepartementet. Det 
er vanskelig å bygge billige student-
boliger, for markedet blir stadig dyrere 
å bygge i. I tillegg fører den økende 
mengden utvekslingsstudenter til et  
ytterligere presset boligmarked, sier 
hun. Fremover vil Heggem jobbe for at 
SiT skal bli bedre på alle områder, og 
mer spesifikt for god kommunikasjon 
mellom samskipnaden og dens brukere. 

– Det er kjempeskummelt å få slikt 
ansvar, men det er det som gjør det 
spennende. Det er en slags god- 
skummel følelse, sier hun.

NTNUI:
Ny NTNUI-leder vil styrke  
samholdet internt med vandre-
pokal og verdensrekord.

Industriell økonomi-student Jens 
Sveen Frogner (21) ble valgt til leder for 
NTNUI 15. februar, og skal sitte ett år.

– Jeg er glad i idrett og er veldig 
engasjert i at NTNUI skal bli bedre.  
I tillegg har jeg sittet i hovedstyret i to 
år, og begynner å bli litt rutinert, sier 
han.

Frogner har rukket å sitte nesten to 
måneder som leder for NTNUI, og har 
mange visjoner for fremtiden.

– En av de viktigste sakene vi jobber 
med er å få bukt med plassmangelen 
på treningsanleggene. I løpet av april 
legger kommunen frem den endelige 
avgjørelsen om kunstgressanlegget i 
Dødens dal. Vi håper det kan lette på 
trykket, sier Frogner.

Han forteller videre at NTNUI 
planlegger en rekke tiltak for å styrke 
samholdet internt.

– Vi har startet et vandrepokal-
prosjekt der de ulike NTNUI-gruppene 
kan utfordre hverandre for å vinne 
pokalen. Vi har også lyst til å gjøre et 
verdensrekordforsøk.

Sist NTNUI satte verdensrekord 
var det under UKA på 70-tallet, da 
NTNUI-medlemmene løp stafett 33 
dager i strekk.

Vil sette  
verdensrekord

Vil øke student-
engasjementet

En god-skummel 
utfordring

Vår betyr ikke bare smeltende snø  
og blomstrende grøftekanter, men også 
ledervalg i mange av Trondheims stu-
dentorganisasjoner. Her er de nyvalgte 
lederene som skal påvirke din hverdag.

Tekst:  Linn Blumenthal  Foto: Mads Schwencke

11. april ble det også klart hvilke to studenter som skal sitte i NTNU-styret. Vinnerene var ikke klare da Under Dusken gikk i trykken, men du kan lese resultatet på underdusken.no
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Fobi forbi
Er du redd for edderkoppar, trange rom eller store folkemengder?  

Ny forsking kan vere løysinga for deg.

TEKST: Karolina Gjelland  Lid  Illustrasjon: Anna-Klara Samuelsson

ringsterapi.  Eksponeringsterapi kan 
vere ein tøff måte å bli kvitt fobiar på, 
fordi ein vert utsett for akkurat det ein 
fryktar mest. Målet er at ein skal lære 
seg å overvinne frykta, og meistre si-
tuasjonen.

– Kanskje vil kortisol korte tida det 
tek for deltakarene å sjå at stimuliet 
ikkje er farleg, seier de Quervain.

Merkbar skilnad
I forsøket deltok pasientane i tre te-
rapitimar der ein gradvis gjekk i frå 
virtuelle høgder, til å stå på trappe-
avsatsen i tredje etasje. Forskarane 
observerte kva utslag av frykt deltaka-
rane hadde, i tillegg til oppfylging to 
gonger i ettertid. Deltakarane svarte 
då på eit spørjeskjema som forskarane 
nytta til å måle kva resultat behand-
linga gav.

Deltakarane som hadde fått korti-
sol viste meir framgong i behandlinga 
enn dei som ikkje hadde fått kortisol. 
Dette var både i terapitimen, og i et-
terkant av behandlinga.

– Kortisol vil ikkje kurere fobien 
på eiga hand, men er meint som sup-

plement til terapien, seier de Quer-
vain.

Pangstart
Det er ikkje enkelt å gjennomføre ek-
sponeringsterapi og forskarane håpar 
at kortisol kan vere med på å gje pa-
sientar ein god start. Dette kan bety 
at fleire vil gjennomføre behandlinga.

Bruk av kortisol over lengre tid vil 
kunne ha bieffektar som endra blod-
trykk og auka fare for diabetes. Målet 
er difor at det ikkje skal brukast som 
medisin mot fobiar over lengre tid, 
men heller som ein «kick-start» på be-
handlinga.

– Når ein tek det kun tre gongar, og 
i små dosar slik som i dette studiet, er 
det usannsynleg at det vil få negative 
bieffektar, seier de Quervain.

Han ser imidlertid ikkje for seg at 
kortisol vil verte nytta i behandling 
mot fobiar i den næraste framtida.

– Dette var det fyrste studiet, og 
me treng fleire studiar for å sjå det 
terapeutiske potensialet til kortisol i 
samband med psykoterapi i behand-
ling av angstlidingar, seier han. UD

Ei gruppe forskarar ved universitetet 
i Basel har gjennomført ein studie 
som viser at hormonet kortisol kan 
gje raskare resultat i behandling av 
angstlidingar og fobiar saman med 
terapi, som til dømes edderkoppfobi 
eller høgdeskrekk. 

– Dette er ikkje ein endeleg studie 
på området, heller eit «proof of con-
cept», seier professor Dominique de 
Quervain ved universitet i Basel.

Kortisol er eit naturleg hormon 
som kroppen produserer for å hindre 
panikkanfall når den opplever stress 
eller frykt. Tidlegare forsking har vist 
at auka kortisolnivå i kroppen kan 
gjere det lettare å blokkere tidlegare 
minne og kjensler frå liknande situa-
sjonar.

 
Virtuell frykt
I studiet leia av de Quervain, deltok 
40 informantar med høgdeskrekk, der 
halvparten fekk piller som inneheldt 
kortisol medan resten fekk placebo. 
Etter 60 minutt hadde deltakarane 
time med terapeut, der dei vart utsette 
for virtuelle høgder; såkalla ekspone-

Fedmestigma  
blir globalt
Stigmatisering av overvektige blir 
mer og mer utbredt globalt. Det 
viser en studie gjort av forskere 
ved Arizona State University.

Resultatene fra studien viser 
at overvektige og fete folk i 
større grad blir sett på som 
stygge, lite attraktive, late og 
med dårlig selvkontroll - også 
i land hvor fedme tidligere har 
blitt sett på som attraktivt og et 
tegn på fruktbarhet.

Studien svarer ikke på hva 
holdningsendringene kommer 
av, men forskerne skriver at 
globale helsekampanjer kan 
spille en viktig rolle.

Flaggermusdød
Flaggermusdød forårsaket av 
sykdom og vindmøller kan gjøre 
at det amerikanske landbruket 
taper over 20 milliarder hvert år. 
Det melder tidsskriftet Science.

En ny soppinfeksjon har til 
nå tatt livet av over en million 
amerikanske flaggermus. 
Grunnen til oppstanden er at 
flyvedyrene spiser enorme 
mengder insekter og dermed 
bidrar til å holde det ameri-
kanske jordbruket fritt for 
insekter.

Forskerne hevder en koloni 
på 150 «big brown bats» kan 
ta livet av nesten 1,3 milli-
oner skadeinsekter hvert år. En 
million døde flaggermus betyr 
at mellom 660 og 1320 tonn 
insekter forblir uspist hvert 
eneste år.

Fengslende statistikk
Så mange som én av tre norske 
gutter blir siktet av politiet for 
lovbrudd. Det er et av flere funn 
forsker Torbjørn Skardhamar i 
Statistisk sentralbyrå (SSB) gjorde 
da han undersøkte kriminaldata 
for hele den norske befolk-
ningen.

Skardhamar har sammen 
med SSB-kollega Kjetil Telle 
undersøkt hvor mange løslatte 
norske fanger som havner i 
fengsel igjen. De fant at 27 
prosent av alle menn som ble 
løslatt fra norske fengsler i 2003 
var blitt fengslet igjen innen 
utgangen av 2006.

UNDER  
LUPEN

Hvorfor valgte du akkurat det 
studiet?
Jeg begynte litt tilfeldig å samle 
poeng i historie for å komme 
inn på et studie ved Høgskolen 
i Volda, men jeg ble bare stuck i 
Trondheim. Da Filmvitenskap ble 
opprettet ved NTNU måtte jeg 
prøve det ut. 

Hvordan var du som student?
Faglig ble det nok litt skippertak, 
som hos de fleste andre, 
men vi som studerte film var 
interessert i det vi drev med og 
leste gjennom hele semesteret. 
I tillegg drev jeg med film på 
fritiden, og fikk derfor til en hver 
tid utviklet kunnskapen min. 
På fritiden var Filmklubben det 
store og tok mye tid.

Hva er ditt beste studieminne?
Det er vanskelig å peke på et 
spesifikt minne ettersom hele 
tiden var bra. De beste minnene 
oppstod nok sammen med 
medstudentene mine. Miljøet 
var veldig bra, og var med på å 
gjøre tiden spesiell.

Hva er ditt verste studieminne?
Mitt verste studieminne må 
være første semesteret jeg 
studerte filmvitenskap. Studiet 
var helt nyopprettet og vi var 
litt prøvekaniner. Det var ingen 
fagbøker og mye var dårlig 
planlagt, så det ble tøffe tak. 

Har du noen råd til dagens 
studenter?
Husk at dere ikke bare er 
studenter. Det hjelper ikke å 
gjøre det bra på skolen om du 
ikke har noe nettverk. Tanken 
bak heltidsstudenten er god, 
men det holder ikke. Du kan ha 
A i alle fag, men når du leverer 
en søknad med et intetsigende 
navn hjelper det lite. Jobb frivillig 
ved siden av studiene og få 
verdifull erfaring og nettverk. 

Av Linn Blumenthal

Festivaldirektør, Kosmorama
Studerte litteratur, historie  
og har Cand. Philol med hovedfag 
 i filmvitenskap ved NTNU.

Ola Lund Renolen

MIN STUDIETID

En ny rapport DnB NOR har gjen-
nomført viser at 80 prosent i alders-
gruppen 18 til 34 år mangler kunn-
skap om sin framtidige pensjon. 
Studentene er på samme tid den 
delen av befolkningen som påvirkes 
mest av den nye pensjonsreformen.

– Vi har en sterk velferdsstat som 
kanskje har gjort oss litt sløve når det 
gjelder sparing. Våre undersøkelser 
viser at folk har enorme forventinger 
om en fantastisk pensjonstilværelse, 
uten egentlig å ha økonomi til det, 
sier kommunikasjonsrådgiver Vidar 
Korsberg Dalsbø.

Den nye reformen trådde i kraft 
1. januar 2011 og innebærer at alle 
år i jobb teller likt for pensjonsopp-
tjening og at det lønner seg å jobbe 
lenger. Levealdersjusteringen i re-
formen gjør at yngre arbeidstakere 
må stå lenger i arbeid for å få samme 
pensjon som eldre arbeidstakere.

Tenk langsiktig
– Det er et tankekors at studenter 
ikke vet noe eller tenker på pensjo-
nen sin når det er de som kommer 

Vet lite om pensjon

Den nye pensjons-
reformen vil få store 
konsekvenser for dagens 
studenter. Studentene  
selv bryr seg ikke.

dårligst ut av den nye reformen, sier 
Dalsbø. 

Studenter som bruker lang tid på 
studiene, og dermed kommer senere 
inn i arbeidslivet, får mindre tid til 
å bygge opp pensjonspoeng. For de 
fleste betyr den nye reformen derfor 
at de får mindre i alderspensjon. 

Dalsbø mener det er smart å sikre 
seg en god pensjonsavtale når man 
skal velge jobb.

– Det kan være lurt å tenke fram 
i tid og se på pensjon som utsatt 
lønn. Sparing er noe studenter for-
ståelig nok har vanskelig for med 
den økonomien de har, men det er 
mange måter å spare på. Begynn tid-
lig å spare, sett av en tusenlapp her 
og der. Det er nøkkelen som student, 
sier han.

Sparer ikke
Sykepleierstudent Nina Larsen 
Raaness ved HiST og psykologistu-
dent Julie Kjensmo Arnestuen ved 
NTNU er begge usikre på hva den 
nye pensjonsreformen innebærer.

– Jeg vet vel ikke helt spesifikt 
hva den nye reformen går ut på, men 
det er vel at jo lenger du jobber jo 
mer får du i pensjon. Man begynner 
å spare fra første dag man jobber, og 
man kan velge selv når man skal ta 
den ut, sier Raaness. 

Ingen av dem sparer til pensjonen 
sin nå, men har tenkt å begynne når 
de går ut i jobb.

– Det er ikke sånn «nå må jeg be-
gynne å spare eller begynne å sette 
opp en spareplan». Jeg har jo sikkert 
tenkt på det, men bryr meg egentlig 
ikke akkurat nå, sier Arnestuen.

Hun ser poenget i å begynne spa-
ring så tidlig som mulig, men legger 
til at hun ikke har økonomi til det 
for øyeblikket.

– Jeg vet ikke når jeg skal begyn-
ne å spare. Jeg skal bli ferdig med 
studiene først og jobbe et par år. 
Som student har jeg ikke mulighet 
til å spare til pensjon, sier Raaness.

Ingen pensjonspoeng
Leder Anne Karine Nymoen i Norsk 
Studentorganisasjon (NSO) er enig 
med Arnestuen og Raaness. Hun 
tror få studenter er opptatt av pen-
sjonen sin og oppfordrer dem til å 
tenke framover.

– Jeg tenker jo litt av det samme 
selv, at man tar det når den tid kom-
mer. En tenker ikke på at man bør se 
på pensjonsavtaler og være bevisst 
på det når man velger arbeidsgiver, 
sier Nymoen. 

Hun sier at NSO jobbet for at 
studenter skal få uttelling gjennom 
pensjonspoeng.

– Reformen skal evalueres i 2017 
så da vil NSO stå på for å få inn-
ført pensjonspoeng. Vi ville at man 
skulle få pensjonspoeng for å ta ut-
danning, men fikk ikke gjennomslag 
for det. Det var flere arbeidstakeror-
ganisasjoner som støttet forslaget i 
forhandlingsprosessen rundt refor-
men, men det ble forhandlet bort til 
fordel for andre prioriteringer, sier 
hun. UD

TEKST:  Thomas lien
 tlien@underdusken.no
FOTO:  Eirik Indergaard

PENSJON

FREMTIDIgE PENSJoNISTER: Studentene Nina Larsen Raaness og Julie Kjensmo Arnestuen har ikke planer om å begynne å spare 
mens de studerer.

Begynn tidlig å spare 
Vidar Korsberg Dalsbø
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nale pengefondet (IMF) og Verdens-
banken og krevde massive økonomis-
ke innstramninger, mot voldsomme 
protester.

– Alassane Ouattara, en tidligere 

IMF-mann, var statsminister og iverk-
satte de brutale innstramningene, 
mens Laurent Gbagbo grunnla parti-

Studenter tar våpen i hånd i Elfenbenskystens 
blodige borgerkrig.

Jusstudent «Gerard», som ønsker å 
være anonym, forteller at mange stu-
denter nå har tatt til våpen og kjem-
per for en av sidene, og at campusene 
ligger forlatt og ødelagt.

– Politikken har infiltrert univer-
sitetene. De to lederne har brukt stu-
dentene til å forsvare sin ideologi, sier 
han.

Innesperret i to uker
Elfenbenskysten var kjent som et øko-
nomisk mirakel, og var blant Afrikas 
rikeste og mest vellykkede land etter 
frigjøringen i 1960. Den økonomiske 
hovedstaden Abidjan ble betegnet 
som Vest-Afrikas Paris. Nå er byen 
omgjort til en krigssone. En million 
er allerede drevet på flukt, resten sit-
ter innesperret i sine egne hjem. Blant 
dem er Gerard.

– Jeg prøver å holde motet oppe, 
men jeg er bekymret for familie og 
venner siden det er så mange våpen 

i feil hender. Plyndrere angriper hu-
sene våre. Mange sivile har blitt drept 
som følge av kamper som har foregått 
utenfor sine egne hjem, forteller han.

I to uker har Gerard og familien 
sittet innesperret i huset sitt i Abidjan.

– Vi rakk heldigvis å samle opp 
en del mat, men det gjelder dessverre 
ikke alle. Flere har dødd av sult eller 
mangel på medisiner. Vi rasjonerer 
maten vi har, fordi vi ikke vet når 
dette tar slutt, sier han.

Fra økonomisk til politisk krise
Hvordan kunne dette skje med Elfen-
benskysten? For å få svar på det må 
vi ifølge Guro Almås tilbake til 80- og 
90-tallet. Gjeldskrisa rammet land 
etter land i Afrika, og Det internasjo-

– Jeg beklager, men jeg kan ikke for-
klare deg hva jeg føler. Dette minner 
om folkemordet i Rwanda. Barn er 
mentalt ødelagte etter å ha sett sine 
foreldre bli drept rett foran øynene 
sine, bare på grunn av to personer 
som kjemper om makt. Vi ivorianere 
bryr oss ikke om hvem som er pre-
sident, vi vil ha fred og leve som vi 
gjorde før, sier student Ashley Malan 
i Elfenbenskysten til Under Dusken.

Etter at president Laurent Gbagbo 
nektet å gå av etter et valg alle inter-
nasjonale observatører hevder han 
tapte har den Vest-Afrikanske repu-
blikken sklidd ut i regelrett borger-
krig. Det rapporteres om massakrer 
av hundrevis av sivile og millioner er 
drevet på flukt.

– Tar våpen i hånd
I mange land ses studentene på som 
en positiv kraft, men den beskrivelsen 
stemmer dessverre ikke for Elfenbens-
kystens studenter, ifølge tidligere dag-
lig leder Guro Almås i Fellesrådet for 
Afrika.

– Studentorganisasjonen Fédération 
estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire 
(FESCI) har vært den viktigste re-
krutteringsbasen for Gbagbos milits 
De unge patriotene, sier hun.

FESCI ble dannet mens Gbagbo 
var i opposisjon og støttet ham i hans 
kamp for demokrati og flerpartisys-
tem.

– På den tiden var studentorgani-
sasjonene en viktig faktor for å bringe 
demokrati til Elfenbenskysten, fortel-
ler Almås.

Men etter Gbagbo kom til makten 
ble studentorganisasjonen forvandlet 
til en pro-Gbagbo-bevegelse som slo 
brutalt ned på politiske avvikere.

– FESCI fikk økonomisk støtte fra 
regimet og det ble farlig å organisere 
seg for noen andre enn Gbagbo ved 
universitetene, sier Almås.

Noen turte likevel å bryte med stu-
dentbevegelsen, og blant avhopperne 
finner vi blant annet Guillaume Soro 
som nå leder opprørsstyrkene Forces 
Nouvelles. Studentmiljøet ble sterkt 
polarisert.

Student-nei  
til liberalisering
I Colombia arrangeres det denne 
uken en massiv studentprotest 
mot myndighetenes planer 
om å reformere landets høyere 
utdanningssektor. Spesielt 
protesterer studentene 
mot kommersialisering av 
universitetene.

Regjeringens mål er at 
flere unge colombianere skal 
ta høyere utdanning, spesielt 
dem med ufordelaktige 
bakgrunner. Forslaget vil øke 
kapasiteten ved colombianske 
utdanningsinstitusjoner med 
608 000 studieplasser, melder 
University World News.

Skjærer  
ned på antallet
Antall høyere 
utdanningsinstitusjoner i 
Ukraina kan bli kuttet i løpet 
av de kommende årene etter 
et initiativ fra den ukrainske 
regjeringen. Ukraina har nå flere 
universiteter enn Tyskland, Italia, 
Frankrike, Polen og Belgia til 
sammen, skriver University World 
News.

Det er ennå ikke avslørt 
hvilke universiteter som må 
stenges eller slås sammen, 
men kilder nær den ukrainske 
regjeringen mener at flere 
velkjente statseide institusjoner 
står i fare. Regjeringen hevder på 
sin side at en reduksjon i antall 
universiteter og en økning av 
studiekvaliteten vil resultere i 
bedre universiteter. Regjeringen 
får støtte av flere ledende 
ukrainske utdanningseksperter.
 
E-universiteter  
i anmarsj
En rekke nye Internett-baserte 
universitesprosjekter vinner 
fotfeste i Gulfstatene, melder 
University World News. Grunnen 
skal blant annet være at 
studenter enklere får tilgang på 
læringsmateriale på eget språk, 
samt at det har vært vanskelig 
for flere studenter – spesielt 
kvinner – å flytte til de store 
studiebyene. 

Den nye e-læringen 
tar sikte på en forbedret 
teknologioverføring og 
tilrettelegging for tilgang på 
kunnskap.

Saudi Arabia har nylig 
avslørt planen om å sette opp 
et elektronisk universitet i 
samarbeid med internasjonalt 
annerkjente læringsinstitusjoner, 
i et forsøk på å skape et miljø 
som favoriserer e-læring.

VErDEN  
ruNDTUniversitetene 

en krigssone

Politikken har  
infiltrert universitetene. 
De to lederne har brukt 
studentene til å forsvare 

sin ideologi
«Gerard»

TEKST:  Henrik Sigstad
 hsigstad@underdusken.no

TRANSIT

Krigen ble utløst etter at Laurent 
Gbagbo, den sittende presi-
denten, nektet å gå av til tross for 
at alle internasjonale observatører 
hevdet han tapte valget i 2010. 

Konflikten handler i hovedsak 
om hvem som skal kunne 
betraktes som «ekte ivorianere». 
Befolkningen i det muslimske 
nord, hvor det er mange arbeids-
innvandrere, støtter i hovedsak 
vinneren av valget, Alassane 
Ouattara, mens folk på det kristne 
Sør-Landet støtter Gbagbo. 

Landet var etter frigjøringen 
fra Frankrike i 1960 det mest  
politisk stabile landet i Vest-Afrika 
og opplevde sterk økonomisk 
vekst.

Kilde: Guro Almås

ELFENBENSKYSTEN

N

EN SPlITTET NaSJoN: Ivorianere viser sin støtte til president Laurent Gbagbo.  Han har i mange år rekruttert militante støttespillere på universitetene. (Foto: Emanuel Ekra /AP)

et Front Populaire Ivoirien i protest mot 
reformene, forteller Almås.

Kjernen til dagens konflikt, det 
nasjonalistiske begrepet «Ivorité» som 
ble innført etter en politisk maktkamp 
i 1993, førte til flere fordommer mot 
gjestearbeidere og folk fra det hoved-
saklig muslimske nord. Kun «ekte» 
ivorianere skulle få delta i politikken. 
Blant annet var begrepet designet for 
å hindre Ouattara, som hadde far fra 
Burkina Faso, fra å kunne stille til 
valg.

– Den diskriminerte befolkningen 
i nord samlet seg rundt Ouattara, og 
et kupp i 2002 utløste en borgerkrig 
hvor de Ouattara-allierte Forces Nouvel-
les okkuperte hele den nordre delen av 
landet, sier Almås.

Krigen endte i en fredsavtale i 
2005. Valget i 2010 skulle forene lan-
det igjen. Det skjedde ikke.

– To virkeligheter
Gbagbo nektet å gi fra seg makten og 
barrikaderte seg i presidentpalasset. 
Situasjonen utviklet seg til en fullska-
las borgerkrig i slutten av mars.

– Vi er i den absurde situasjonen at 
begge to ser på seg selv som president, 
sier jusstudenten Gerard.

For selv om et nærmest samstemt 
internasjonalt samfunn sier at Gbag-
bo tapte valget, opplever hans tilhen-
gere en helt annen virkelighet.

– Generelt har folk i sør en for-
ståelse av at Gbagbo vant og at ytre 
krefter forsøker å blande seg inn. Ou-

attara oppfattes som illegitim, alliert 
med Frankrike og krefter utenfra. Det 
eksisterer to helt forskjellige oppfat-
ninger av situasjonen: Det ivorianske 
folk mot en diktator, eller en ekstern 
invasjon av landet, sier Guro Almås.

Idet Under Dusken går i trykken 
har Ouattaras styrker omringet presi-
dentpalasset til Gbagbo og ser ut til å 
vinne krigen, men til en stor pris:

– Det er oppdaget massegraver. Tu-
senvis av sivile er blitt drept på poli-
tisk grunnlag. Det totale omfanget av 
hva som foregår aner vi ikke. Det er 
væpnede grupper på begge sider som 
begår forbrytelser, og verken Gbagbo 
eller Ouattara har full kontroll over 
sine styrker, sier Almås. UD

Elfenbenskysten
Ghana

Liberia

Mali

Guinea

Burkina
Faso
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impulser. Skal vi tiltrekke oss inter-
nasjonale forskere og studenter må vi 
også bruke et internasjonalt språk

– En undersøkelse fra UiO viser at 35 
prosent av studentene der har problemer med 
å lese engelsk. Kan engelsk være med på å 
undergrave kvaliteten i selve undervisnin-
gen?

– Det har vært diskutert. Det er et 
problem dersom studenter har dårlige 
engelskkunnskaper. Det er for øvrig en 
forskjell på pensum og undervisning. 
Man har lenge hatt et omfattende en-

gelskspråklig pensum ved mange ut-
danninger. Det er en stor utfordring 
dersom studenter ikke kan lese dette. 

– Norge er nå det eneste landet i Europa 
uten verken skolepenger eller søkegebyr for 
utenlandske studenter. Vil innføringen av 
skolepenger for utenlandske studenter føre til 
en tilbakegang for internasjonaliseringen?

– Det er vanskelig å si. Det er tyde-
lig at de landene som har skolepenger 
fortsatt er attraktive for studenter. 
Likevel kan dette føre til at det kom-
mer flere søkere til Norge. Det kan bli 
problematisk, men det vet vi ikke ennå. 
Det er allerede en utfordring for uni-
versitetene å vurdere alle søkerne. På 
den andre siden kan flere søkere også 
bety at vi får bedre søkere. 

– Er det et mål at så mye som mulig av 
undervisning på norske universiteter skal 
foregå på engelsk?

– Vi ønsker å ha et godt tilbud, men 
vi er ikke interesserte i en utvikling 
hvor norsk forsvinner som undervis-
ningsspråk. Samtidig må vi huske at 
Norge er et lite land som trenger nye 

– Hva ligger i begrepet in-
ternasjonalisering av høyere 
utdanning?

– Kunnskap er inter-
nasjonalt. Internasjona-
lisering av utdanning 
handler derfor om å hen-
te kunnskap fra andre 
land, og få et internasjo-
nalt perspektiv. 

– Tora Aasland sier 
at hun ønsker at det skal 
komme flere utenlandske stu-
denter til Norge. Hva er det 
Norge tjener på internasjonaliseringen?

– Vi lever i en verden som stadig 
blir mindre og mindre. Det er viktig at 
vi henger med på de trendene som gjør 
studenter mobile. Norge får nye impul-
ser både ved at norske studenter ute i 
verden tar med seg erfaringer hjem, og 
ved å hente inn utenlandske studenter 
til Norge. Ved flere doktorgradsutdan-

ninger dominerer nå uten-
landske stipendiater.

– Det har vært en brå stig-
ning i antall utenlandske stu-
denter i Norge. Universitetet 
i Oslo har opplevd en økning 
på 74 prosent siden 2003, og 
NTNU har mottatt omtrent 
11 000 søknader til masterpro-
gram fra internasjonale studen-
ter, en økning fra i fjor på 4000 
søknader. Hva gjør Norge for å 
øke sitt internasjonale fokus?

– Vi deltar i mange for-
skjellige samarbeidsprogram med an-
dre land. Spesielt innenfor EU har man 
mange programmer, men vi har også 
ordninger for de andre verdensdelene. 
Disse programmene inkluderer alt fra 
stipend for studenter fra det man har 
kalt utviklingsland, forskningsprosjek-
ter, til økt mobilitet for studenter til å ta 
utdanning på tvers av landegrensene.

Med verden som skolebenk

Det er tydelig at vi 
har en slagside mot 
engelspråklige land

Tekst: Anders Havdal Tangenes   Illustrasjon: Håvard Karlsen og Åshild Mikalsen Egelid

Når det gjelder undervisningen må vi 
kvalitetssikre engelskkunnskapene til 
foreleserne og kurse dem om nødven-
dig. 

– De fleste er enige i at globalisering gene-
relt kommer med både positive og negative si-
der. Hvilke problemer medfører globalisering 
av høyere utdanning?

– Det er tydelig at det fører til et 
«utdanningsmarked». Agenter rekrut-
terer studenter til betalingsuniversi-
teter. Spesielt australske universiteter 
har vært aggressive på dette området, 
noe som har resultert i at svært mange 
norske studenter reiser til Australia for 
å studere. Jeg mener ikke at austral-
ske universiteter ikke nødvendigvis er 
gode nok, men det er kanskje ikke først 
og fremst dit vi ønsker at så mange nor-
ske studenter skal dra.

– Hvor ønsker dere at norske studenter 
skal dra for å studere?

– Det er for få studenter i en del 

land Norge har viktige politiske, øko-
nomiske og kulturelle bånd med, for 
eksempel Tyskland og Frankrike. Det 
er tydelig at vi har en slagside mot en-
gelskspråklige land. Vi prøver å snu 
trenden, men språket representerer en 
utfordring. Det har blitt innført ekstra-
poeng for fordypning i fremmedspråk 
på videregående skole, men det er en 
utvikling som tar tid. 

Ellers merker vi at det er en annen 
endring i hvor norske studenter reiser. 
Flere og flere drar til nye EU-land i 
Øst-Europa, for eksempel for å studere 
medisin i Polen. 

– Samtidig som andre land i Europa har 
begynt å innføre skolepenger og søkegebyr for 
utenlandske studenter, er Norge det eneste 
landet hvor høyere utdanning er gratis. 
Hvorfor tviholder Norge på gratisprinsippet? 

– Norge sin filosofi er at utdanning 
er et allment gode og derfor skal være 

gratis. Evne til å betale skal ikke være 
avgjørende for hvorvidt man kan ut-
danne seg.

– Hvorfor øker skolepengene i de andre 
europeiske landene?

– For mange land har det nok å 
gjøre med et økt press på økonomien. 

Noen land har også lagt om utdannin-
gen slik at den skal være basert på be-
taling, slik man så i Storbritannia i fjor 
høst. Også Sverige og Danmark har nå 
innført skolepenger eller søkegebyr for 
utenlandske studenter utenfor EU og 
EØS-området.

– Hva med den såkalte «brain drain-
effekten»? Er det et problem at vestlige land 

henter studenter fra utviklingsland og at 
disse blir værende i Vesten når de har fullført 
utdanningen?

– Tanken bak den norske kvoteord-
ningen hvor vi tar inn studenter fra 
utviklingsland er at de skal tilbake til 
hjemlandene sine etter fullendt utdan-
ning, slik at de kan drive sitt virke der. 
Vi har imidlertid ingen garanti for at 
de ikke blir værende i andre europeis-
ke land enn Norge. Det er klart at det 
er en problemstilling, men det er ikke 
mye vi kan gjøre for å forhindre det.

– Hvorfor bør norske studenter rette blik-
ket ut mot verden når de tar utdanning?

– De får innblikk i en annen kultur 
og lærer kanskje et nytt språk. Samti-
dig kan de få akademiske opplevelser 
de ikke får hjemme. Det er en ny arena 
for både en faglig og personlig positiv 
utvikling. UD

Seksjonssjef for 
 nordisk og europeisk  
samarbeid ved Senter 
for internasjonalisering 
av høyere utdanning.

Vidar Pedersen

INTERVJU MED

Stadig flere norske studenter reiser utenlands for å ta utdanning, og stadig flere utlendinger  
kommer til Norge for å gjøre det samme. Hvorfor skal man krysse grenser for å studere? 

Norge er et lite land 
som trenger nye 

impulser
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He who frames the question wins 
the debate.
Randall Terry

 (1959 -)

Foreningen for studentforeldre

Å drite i eget reir

Under Duskens nettredaksjon 
testet billigøl, og leserenes dom 
er delt. Finn ut hvilket øl vår 
redaksjon likte best på under-
dusken.no.

Dette Borger godt for en billig 
vår. Va det ikke blindtest, 
forresten? Det burde det være.
– Anton Nym

Boksølet til Grans kommer ikke 
fra Sandefjord, det kommer fra 
Harboe i Danmark en plass.

Forøvrig vil jeg slakte det 
språklige nivået her. Billig pris gir 
kun mening når det er snakk om 
snus. Og når man snakker om 
«billigste literspris», har man god 
plass under leppa.
– AA

For de som måtte bry seg om 
hva man heller i ganen ut over 
infantilt nivå, besøk Daglighallen 
på Studentersamfundet.
– Knut Grøttland

En rett og slett kjedelig test ble 
i tillegg altså ikke gjort blindt? 
Å kalle seg nøytrale i en ublind 
test kan bli vanskelig. Hvem 
sitter i juryen, og hvor er de fra? 
Folk oppvokst i Ringnes-land vil 
såklart takle den sure bitterheten 
bedre.
– Magnus

Unnskyld, men når ble Ringnes 
bittert?
Ellers så er det tåpelig å holde en 
øl-test der formålet er «hvilket 
øl kan du drikke lettest for en 
billig penge» da kan du like godt 
kjøpe rus-brus eller, gud forby, 
am. Budweiser eller Heineken.
– Øl-elsker

Til info er Ringnes en av de 
bitreste lyse lagerene i Norge, 
med en IBU på rundt 27 om jeg 
ikke husker helt feil, ingen av de 
andre store bryggeriene lager 
pils med like stor bitterhet. Dog 
er bitterheten i ringnespils så å 
si strippet for smak og gjenstår 
som sur jævelskap med et hint 
av urin.
Av pils med god bitterhet kan 
Brooklyn lager anbefales
– Magnus

Pokal, Coop-kjedens billigpils, 
burde dere testet. Den er god 
og billig!
– Ingrid

ha så mange medlemmer som mulig, 
slik at alle kan få noe ut av det. Vi har 
tidligere hatt sosiale treff på lekesen-
teret på Moholt studentby, grilling i 
Høyskoleparken, førstehjelpskurs av 
Røde Kors og vi har kjøpt inn lavvo 
og bæremeis som er tilgjengelig for 
utlån til alle i foreningen. Siden student-
foreldre ofte har dårlig økonomi tar vi 
ingen medlemsavgift.

Studenter som synes dette høres inter-
essant ut kan lese mer på vår hjemmeside 
www.studentforeldre.no, hvor vi også 
legger ut oversikt over planlagte aktivi-
teter. Ønsker du å være medlem og/eller 
være med å arrangere noe så ta gjerne 
kontakt med oss på tonjechr@stud.ntnu.
no eller espenso@stud.ntnu.no.

Da vi ventet barn, og mor skulle 
begynne å studere høsten 2008, la vi 
raskt merke til at det ikke fantes noe 
særlig sosialt tilbud til studenter med 
barn. Vi tok da initativ til å starte 
Studentforeldreforeningen, og fikk 
oppstartsmidler fra SiT Tapir til 
dette. Studentforeldreforeningen er 
en forening som først og fremst skal 
fungere som en sosial møteplass hvor 
man kan møte likesinnede, utveksle 
erfaringer og få tips og råd.

Vi har idag omtrent 30 medlemmer, 
men vi vil gjerne ha mange flere. Vi 
ser at studentforeldre generelt har en 
veldig trang timeplan, og det blir da 
vanskelig å finne tidspunkter for treff 
som passer for alle. Da er det greit å 

Som studentforeldre synes vi artikkelen 
«Bøker og bleieskift» om studenter med 
barn i Under Dusken #3 var veldig bra. 
Her tar Under Dusken opp noe veldig 
viktig, nemlig at ikke alle studenter er 
«normalstudenter». Vi som er studenter 
med barn kan, som journalisten skriver, 
ikke sitte på lesesalen til alle døgnets 
tider, være like aktive på Samfundet og 
lignende festligheter. Vi må tilpasse vår 
timeplan til barnehage- og skoletider, 
nattevåk og syke barn.

Rabatter og stemmerett. Det er umulig 
å forklare en ny student i Trondheim 
om det deilige livet på innsiden av 
Samfundet uten at vedkommende har 
vært der. Fortsett derfor med å åpne 
Samfundets dører med billig øl, og la 
studentene oppdage de andre medlems-
fordelene på egenhånd.

Når ikke engang kulturjournalist 
Torunn Otnes i Under Dusken, får med 
seg hva som skjer på Samfundet er det 
et signal om at markedsføringen av 
arrangementene er for svak. Energien 
bør derfor rettes mot å tydeligere vise 
medlemmene hva som skjer i sitt eget 
hus, fremfor å gi beboerne ulike nøkler 
med tilgang til hver sin dør.

Mari Norman, blir tvunget til å legge 
seg flat og unnskylde profileringen av 
medlemskapet. Det er beklagelig at hun 
må tørke opp når leder for markedsfø-
ringsgjengen driter i eget reir.

Hvis Toftesunds uttalelser er et 
uklart rop om å debattere medlem-
skap på Samfundet, oppfordrer jeg 
han til å benytte muligheten han har 
som medlem av Samfundet til å ta opp 
debatten i Storsalen. Markedsføringen 
av medlemskapet må være i tråd med 
dets fordeler. I dag er rabatter en kjerne 
i medlemskapet, og markedsføringen 
holder det de lover.

Jeg benytter meg bare av to ting 
ved medlemskapet av Samfundet. 

Det var med hevede øyebryn jeg 
leste de kritiske uttalelsene til leder 
Hans Christian Toftesund for 
Markedsføringsgjengen (MG) om 
Samfundets profilering av medlem-
skap i forrige utgave av Under Dusken.

Det første jeg undret meg over var 
hvorfor lederen for MG kritiserer sin 
egen virksomhet offentlig. I første 
rekke bør han bruke sin myndighet 
til å velge den markedsføringsprofilen 
han mener er best. Leder av Samfundet, 

Eivind Berstad
Tidligere PR-ansvarlig i Styret ved Samfundet

proFiLering

Tonje Christina Kristoffersen
Leder i Studentforeldreforeningen i Trondheim
Espen Skarsbø Olsen
Nestleder i Studentforeldreforeningen i Trondheim

stUDentForeLDre

Nytt treningssenter – endelig!
Gunhild Foss Heggem
Konsernstyreleder i SiT
Lars-Erik Alstad Aas 
Nestleder i Velferdstinget

trening 14000 medlemmer er det dessverre 
slik at et mindretall ikke vil oppleve 
store forbedringer i tilbudet sitt, til 
tross for at prisen økes. Grunnen til 
dette er samarbeidsmodellen mellom 
SiT, NTNU og NTNUI, den såkalte 
Trondheimsmodellen. Dette innebærer 
blant annet at alle betaler samme pris 
uavhengig av hvilket tilbud de velger å 
benytte seg av. På den måten er studen-
tene med på å bidra til å sikre et bredt 
idrettstilbud for alle. Fordi bruken av 
treningstilbudet varierer fra person til 
person, vil det for noen oppleves urett-
ferdig når prisen økes. Men for et stort 
flertall av studentene i Trondheim vil 
tilbudet nå bli bedre, dette er et skritt 
i riktig retning for å skape et helhetlig 
godt idrettstilbud.

gruppetimetilbudet. I tillegg vil 
Portalen ha plass til allsidige aktivi-
teter som dans, kampsport, spinning 
og yoga. Vi er enig i at denne økningen 
i seg selv ikke er nok til å dekke behovet 
for treningsareal, men å hevde at det 
ikke er en forbedring av dagens situa-
sjon er uheldig.

Arbeidet med å finne en permanent 
løsning for et nytt idrettsbygg inten-
siveres fremover, og både NTNUI, 
Velferdstinget, SiT, NTNU og HiST 
jobber for å finne løsninger på de kort-
siktige og langsiktige utfordringene for 
studentidretten i Trondheim. Et godt 
eksempel på dette er arbeidet med å 
oppgradere Høgskoledalen til semes-
terstart 2011.

Vi har stor forståelse for at du 
opplever urettferdighet i forhold til en 
økning i prisen. Av NTNUIs om lag 

I Under Dusken nr. 6 2011 skriver 
Sivert Eliassen om sin frustrasjon 
knyttet til endringene i idrettstilbudet 
i Trondheim. Vi ønsker å komme med 
våre synspunkter til hans leserinnlegg.

Både Konsernstyret i SiT og 
Velferdstinget er opptatt av å sikre et 
best mulig grunnlag for idrettslige akti-
viteter for alle studentene i Trondheim. 
De siste årene har presset på de to eksis-
terende idrettsbyggene økt, noe som 
har tydeliggjort et behov for en utvi-
delse av idrettstilbudet. Med dette som 
grunnlag, vedtok Velferdstinget høsten 
2010 at SiT skulle se på mulighetene for 

midlertidige løsninger, samtidig som at 
arbeidet med å finne et permanent nytt 
idrettsbygg skulle fortsette.

Prosessen med å bedre idrettstil-
budet har foregått både i Velferdstinget 
og i Konsernstyret. Velferdstingets 
møter er åpne møter, hvor represen-
tanter fra Hovedstyret i NTNUI har 
vært tilstede og aktiv i debattene. 
Gjennom sin deltagelse har NTNUI 
kommet med gode innspill og har ivare-
tatt sine interesser så langt det har latt 
seg gjøre. Politikken Velferdstinget har 
vedtatt har forsøkt å ta hensyn til alles 
interesser og behov.

Å si at Portalen kun byr på små 
forbedringer, er feilaktig slik vi 
ser det. Portalen vil utvide dagens 
treningsarealer med omtrent 2000 
kvadratmeter. Det økte arealet vil bidra 
til et løft både for styrketrenings- og 

Skaper debatt: Planene om både nytt permanent og midlertidig idrettsbygg har skapt stor debatt denne våren. (Illustrasjon: R.P.T.W Arkitektkontor)
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Kostholdskrisen
Det er fristende å drikke bort studielånet, men det er ikke 
sunt å måtte leve på nudler etterpå. 

Øl, fitte og horn
Deltakerne på korps-NM avviser av de er en streit folkegruppe.

Naturens hierarki
Hvor er det blitt av råskapen i skolen?
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Jo flere, jo bedre?
Hvor mange mennesker 
er for mange, og når kan 
vi begynne å snakke om 
faktisk overbefolkning, 
spør kronikkforfatteren.

Hanne Linn 
Skogvang
Skribent Café NordSør

BeFoLKningsVeKst

GLOBALT: Er befolkningsveksten et globalt problem, spør kronikkforfatteren. (Illustrasjon: Christina Undrum Andersen)

noe å si her, fordi Norge er et så lite land 
uten betydning i en større sammen-
heng. Samtidig, om vi velger å se på 
dette som et av de globale problemene 
vi står overfor i dag, har disse også en 
tendens til å kreve globale løsninger.

Den første verdenskonferansen om 
befolkningsvekst som et problem ble 
holdt i 1927. 74 år og om lag fem milli-
arder mennesker senere, er den stadig 
økende verdensbefolkningen fremdeles 
et betent politisk tema, som ingen 
ordentlig vet hvordan de skal ta tak 
i. Innen ett år vil verdens befolkning 
runde 7 milliarder.

På dagsorden
I 1798 publiserte Thomas Malthus «An 
essay on population growth» som satte 
ideen om en overbefolket verden på 
dagsorden. Hvis du spør om han fikk 
rett, vil svaret være forskjellig avhengig 
av hvem du spør. Så hvor mange er for 
mange, og når kan vi begynne å snakke 
om faktisk overbefolkning?

Debatten om befolkningsveksten 
er i dag preget av stillhet og uenighet. 
Det vi vet sikkert er at om veksten 
fortsetter slik den gjør nå, vil vi nå et 
punkt hvor vi ikke har nok ressurser 
til å dekke alles basisbehov. Når dette 
punktet nås, eller om vi kommer til å 
nå det, vet vi ikke sikkert, selv om det 
finnes mange som har sterke meninger 
om det. Mens noen hevder at en reduk-
sjon er nødvendig og må skje nå, mener 
andre at det ikke er noe problem.

En ubehagelig sannhet
Hvorfor nevnes befolkningsvekst så 
sjelden i sammenheng med de globale 
problemene vi står overfor? Ideen om 
en reduksjon av antall mennesker er 
ubehagelig for de fleste. Kinas ettbarns-
politikk, som ble igangsatt i 1979, førte 
til et stort antall «forsvinninger» av 
jentebarn, og en kjønnsmessig skjevhet 
i befolkningen, med 120 menn per 100 
kvinner. Hakket lengre gikk India på 
70-tallet. I 1977 alene ble det gjen-
nomført steriliseringer av 8 millioner 
menn, hvorav et svært høyt antall 
var ren tvang. Dette er to svært dras-
tiske tiltak, og er vanskelig å forsvare 

med et vestlig verdisyn. Likevel: Kina 
gikk fra seks barn i snitt per kvinne til 
litt over ett. Hadde det ikke vært for 
denne politikken kunne man plusset 
på rundt 300-400 millioner mennesker 
på dagens 1.3 milliarder.

Et globalt problem?
Er befolkningsveksten et globalt 
problem? Hvordan bør Norge forholde 
seg til dette? Professor Harald Kryvi 
mener det er et klart behov for en 
reduksjon. Samtidig er det vanskelig 
å opprettholde en effektiv produksjon 

av mat og tjenester i et samfunn med 
en svært lav fødselsrate i forhold til 
en sterk eldrebølge, og en kollaps 
i produksjonen er ingen tjent med. 
Norges fødselsrate er i dag på 1,8 
barn per kvinne, og det er vanskelig 
å se på Norge som et problem når det 
kommer til reproduksjon – tvert imot 
får vi snarere høre at vi er for få. Kryvi 
mener barnetrygden burde kuttes etter 
to barn, og at man heller kan adoptere 
om man skulle ønske seg flere. Debatter 
om globale problemer har en tendens 
til å falle tilbake på at tiltak ikke vil ha 
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Hva er konsekvensene av studenters 
dårlige kosthold?

Kostholdskrisen
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Studenter som gruppe er kjent for å ha 
dårlig kosthold. Høyt alkoholinntak, 
ujevn spiserytme og stort forbruk av 

nudler og frossenpizza kjennetegner manges 
kosthold.

UsUnne vaner. – Jeg kan spise nudler 
til hvert måltid i to uker, men også kneippbrød 
til seks kroner med leverpostei, sier Madeleine 
Nilsson.

Den blide Sandnes-jenta er en helt van-
lig student, men synes det er unødvendig å 
bruke penger på mat. Derfor går det i nudler 
til de fleste måltider.

– Jeg prioriterer nok litt feil, men jeg vil 
mye heller bruke penger på klær og sosiale 
ting. Personlig synes jeg at det er kjedelig å 
lage mat. Jeg er nok litt heldig som ikke blir 
lei av nudler og kneipp.

Nilsson er vokst opp med et sunt og godt 
kosthold hjemme. Likevel spiste hun kun 
knekkebrød med gulost etter at hun flyttet 
hjemmefra tredje året på videregående. Det 
ble hun riktignok lei av, men kostholdet hun 
har i dag har hun vedlikeholdt gjennom de 
to siste årene. Hun ser heller ikke for seg at 
det vil skje en endring i matvanene den nær-
meste tiden, selv ikke om hun får fast jobb.

– Jeg bruker nok godt under tusenlappen 
i måneden på mat, men hadde jeg hatt bedre 
råd ville jeg likevel ikke spist annerledes. Jeg 
kan ikke se for meg at jeg noen gang vil lage 
en god og varm middag, forteller hun etter å 
tenkt seg om.

Merker ikke sULten. Prestasjons-
messig tror ikke Nilsson at hun blir noe 
slappere av et slikt kosthold, og hun stråler 
av energi mens hun snakker. Men hva skjer i 
eksamenstiden, når man må å lese i timevis?

– Jeg går på fotoskole, og skoledagene og 
eksamenstiden består stort sett av fotosean-

ser som jeg får et enormt kick av. Jeg legger 
ikke merke til at jeg er sulten før etter at vi er 
ferdige.

Nilsson erkjenner at kostholdet garantert 
hadde hatt noe å si hvis hun hadde hatt såkalte 
«lesefag», og priser seg heldig for at hun ikke 
har interesser som krever det.

Samtalen har muligens hatt innvirkning på 
Madeleine, for når hun senere går i butikken, 
kommer hun ut med to epler i tillegg til sin 
sedvanlige kneipp.

proBLeMatisk HverDag.Ernærings-
fysiolog Ella Heyerdahl ved St. Olavs Hospital 
tror det er flere årsaker til studenters dårlige 
kosthold.

– Noen vil si at det har med økonomi å 

gjøre, men jeg tror det går like mye på priorite-
ringer. Mange vil nok heller bruke penger på å 
feste. I tillegg mangler studenter både teoretis-
ke og praktiske kunnskaper om mat. Hjemme 
har nok mange vært vant til at foreldrene står 
for matlagingen, sier Heyerdahl.

Hun påpeker at selve studiehverdagen ut-
gjør en utfordring.

– Uforutsigbar timeplan gjør at det er van-
skelig å opprettholde en god måltidsrytme. 
Det er et av de største problemene for studen-
ter. Uten planlegging ender du opp med å spise 
usunn mat bare for å stille sulten, sier Heyer-
dahl. 

ignorerer risikoen. Nilsson prøver 
å opprettholde måltidsrytmen, og spiser fire 

ganger om dagen. Hun hopper kun over måltider 
når det er trangt med penger. Dersom vi tolker 
henne rett er hun inne i en slik periode nå, to 
uker før studielånsutbetaling.

– Jeg har en femtilapp i lomma, men det er 
også alt jeg har.

Når hun blir konfrontert med risikoen for 
mangelsykdommer og andre fysiske konse-
kvenser av et slik kosthold, rister hun på hodet.

– Jo, jeg er klar over det, men prøver å ikke 
tenke på det. Jeg har masse vitaminer i skapet, 
men glemmer å ta dem, sier Nilsson.

svekker HUkoMMeLsen. Heyerdahl 
forteller om langtidskonsekvensene av dårlig 
kosthold. Blant annet bør studenter være 
oppmerksomme på at for lite frukt og grønt 
øker kreftrisikoen, mens mye mettet fett og 
høyt sukkerinntak kan øke risikoen for hjerte- og 
karsykdommer senere i livet. Overvekt trekkes 
også frem som et problem.

– Overvekt henger tett sammen med diabe-
tes. Fedme kan være vanskelig å bli når du blir 
eldre, forteller Heyerdahl.

Hun forteller at selv de som ikke er overvek-
tige bør være bevisste på kostholdet.

– Enkelte tror nok at de kan spise hva de 
vil siden de ikke legger på seg uansett. Det er 
blant annet mulig å være innfeit, altså å ha 
høyt kolesterolnivå selv om man er tynn.

 I tillegg til langtidskonsekvenser trekker 
Heyerdahl frem de umiddelbare effektene av 
å spise sunt.

– Jeg synes ikke at man skal legge for mye 
vekt på livsstilssykdommer, det blir nok litt 
fjernt for mange. Studenter må huske at kost-
hold faktisk er kjempeviktig her og nå. Det har 
mye å si for hvor mye du orker og klarer. Dår-
lig kosthold kan blant annet påvirke konsen-
trasjonen under eksamensperioden. Da husker 
du mindre av stoffet, mener Heyerdahl.

Hun tror det er vanlig å skli helt ut kost-

Jeg kan spise nudler til hvert 
måltid i to uker

Madeleine Nilsson, student

BiLLiGKOST: Madeleine Nilsson bruker 
under tusen kroner på mat i måneden.
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– Spis 3 hovedmåltider og 1-2 mellom-
måltider per dag.
– Middagsklubber med venner eller 
kollektivet. Man trenger ikke lage av-
ansert mat.
– Mange studenter spiser lite fisk. Spis 
derfor fisk når det serveres i kantina. 
– Lag gjerne litt mye mat, så har du til 
senere.
– Boksemat har lang holdbarhet, og er 
praktisk å ha stående.

– Havregrynsgrøt kokt med lettmelk 
er billig, og samtidig en flott start på 
dagen.
– Seifilet fra frysedisken sammen med 
kokte poteter og gulrøtter.
– Kyllingkjøttdeig sammen med en 
porsjon pasta.
– Pitabrød fylt med karbonadedeig, 
mais, løk og salat.
– Tunfisk og pasta sammen med salat.
– Bønnesalat med kikerter og grønn-
saker. 
– Fjordland er bedre enn frozzenpizza, 
spesielt hvis man har grønnsaker ved 
siden av.
– Posesuppe tilsatt bønner, grønnsaker 
eller egg.
– Omelett av to egg sammen med to 
grove brødskiver og en skive hvitost.

usunt, sliter jeg med å huske ting jeg har lest, 
og har en tendens til å bare stirre på pc-skjer-
men uten at så voldsomt mye skjer foran meg, 
forteller han.

FLYtenDe kaLorier. I tillegg 
til å fortære mye usunn mat, er det ingen 
hemmelighet at mange studenter har høyt 
alkoholforbruk. Studenten Madeleine Nilsson 
forteller at hun gjerne prioriterer å kjøpe øl 
fremfor mat, og synes det er helt greit. 

– Festingen min tar ikke overhånd, men 
jeg drikker hver helg. Det er et av de få lys-
punktene i en ellers trist studenthverdag, sier 
Nilsson.

Eilertsen har ikke sansen for studentenes 
høye alkoholkonsum.

– Et moderat konsum av alkohol vil ikke 
påvirke kroppsfasongen, prestasjonsevnen 
eller de kognitive funksjonene negativt. Det 
er likevel viktig å gjøre oppmerksom på at et 
moderat konsum ikke er dekkende for den 
typiske todagersfylla til studentene, forteller 
han.

Ernæringsfysiolog Heyerdahl kjenner seg 
igjen i situasjonen. Hun påpeker at alkohol-
inntaket gir veldig mange tomme kalorier, 

øKT BEviSSTHET: Ketil Granheim, kafèansvarlig i Hangaren på Gløshaugen, opplever at studentene 
er blitt mer bevisste på kosthold.

Mange vil nok heller bruke 
penger på å feste

Ella Heyerdahl, ernæringsfysiolog

holdsmessig i eksamensperioden. Mange stu-
denter spiser heller ikke frokost, noe hun synes 
er uheldig. 

– Det er viktig å planlegge innkjøpene, 
både for økonomien og helsa. Et skikkelig mål-
tidsmønster er viktig. I den anledning er det 
lurt å ha mat stående på skolen. Prøv å spise 
tre hovedmåltider og ett til to mellommåltider 
i løpet av dagen, sier hun.

pLanLegger aLt. Konstantino Zurasis 
Helders følger i stor grad Heyerdahls råd. Han 
studerer teknisk kybernetikk på andre året på 
NTNU, og i motsetning til Nilsson er han svært 
nøye på hva han spiser.

– Jeg begynte gradvis å kutte ut klassiske 
usunne matvarer i desember, og etter jul be-
gynte jeg å være nøye med hva jeg spiser. 

Å være omhyggelig med hva han spiser vil 
for Helders si å veie maten han spiser, slik at 
han hver dag får i seg rett mengde fett, pro-
teiner og karbohydrater. Å leve med et sunt og 
kontrollert kosthold krever sitt, men for Hel-
ders virker det ikke vanskelig. Det går greit 
i en ellers normal studenttilværelse, dersom 
man kan kalle det normalt å være så nøye. 

– Jeg merket veldig fort fordelene ved å ha 

et godt kosthold. Hadde jeg startet over natta 
ville det garantert vært vanskelig.

FLere ForDeLer. Helders trener i tillegg 
fire ganger i uka. Han har merket store trenings-
framskritt etter å ha lagt om kostholdet, men 
er også opptatt av de andre fordelene det fører 
med seg.

– Da jeg kuttet ut alt usunt fikk jeg i meg for 
lite mat, så jeg begynte å tenke på hva jeg får 
i meg for å få nok næring. Jeg har mye bedre 
konsentrasjon og generelt bedre velvære, og 
kan ikke se for meg å gå tilbake til ferdigmat 
og en usunn livsstil.

Sunn mat er ofte dyrere enn usunn mat. 
Hvordan klarer Helders seg økonomisk?

– Jeg bruker nok i overkant av 3000 kroner 
på mat hver måned, kanskje 3500. 

Han forteller at han overlever på studielån, 
i tillegg til pengene han tjener opp ved å jobbe 
om sommeren.

Pengene går til frukt, kjøtt, egg, proteinsha-
ke, havregrøt og ris, som er hovedbestanddele-
ne i kostholdet hans. Mange synes det er lettere 
å ta en tur på butikken og kjøpe det de har råd 
og lyst på i øyeblikket. Helders er derimot villig 
til å sette av mer tid til å planlegge dietten sin.

– Når man begynner med et slikt kosthold 
må man være nøye med å veie og beregne 
matmengde, men etter hvert lærer man seg 
hva og hvor mye man skal spise. Da går det 
lettere og raskere. Det blir mye av de samme 
rettene: kjøtt og ris, pasta hvis jeg har dårlig 
råd. 

Tidsbruk er altså ikke et problem for Hel-
ders. Usunne fristelser kan være et større pro-
blem, men han har en løsning på dette også.

– En dag i uka har jeg «spisedag», hvor 
jeg ikke er så nøye på hva jeg spiser, svarer 
Helders.

ingen UnnskYLDning. Robert 
Eilertsen driver nettstedet fitnessbloggen.no 
og har tidligere jobbet som personlig trener. 
I kontrast til Helders’ høye pengeforbruk 
mener Eilertsen at sunn mat ikke trenger å 
koste skjorta.

– Å leve som student er gjerne assosiert 
med et beskjedent matbudsjett, men i praksis 
mener jeg det er en feiloppfatning at sunn mat 
er så mye dyrere. Spesielt ikke etter at flere av 
matvarebutikkene reduserte prisen på nøk-
kelhullmerket mat tilsvarende momsen. Man 
sparer mye på å lete etter tilbud, sier Eilertsen.

Han forteller at en enkel og billig middag 
kan være gryterett av kyllingkjøttdeig og ris.

– Til dessert kan man finne mye frukt og 
grønnsaker til under 15 kroner kiloen, og da 
kan man ikke skylde på matvareprisene når 
man står i kassen og skal betale for brusen og 
potetgullposen sin, sier han.

LUrt av nØkkeLHULL. Eilertsen har 
blandede følelser for frossenpizza, en favoritt 
blant studenter. Selv ikke for de nøkkelshulls-
merkede variantene.

– At en matvare er nøkkelhullmerket er 
ikke ensbetydende med at den er sunn, slik 
mange tror. Frossenpizzaen er trolig et av de 
beste eksemplene på dette. Nøkkelhullet be-
tyr bare at en matvare er et sunnere alterna-
tiv innen sin matvaregruppe. Problemet med 
pizzaen er uansett ikke at den i seg selv er så 
usunn, men at vi nordmenn ikke stopper før 
det er tomt på fatet, forteller Eilertsen. 

Selv om Eilertsen er kostholds- og tre-
ningsentusiast, forteller han at det var anner-
ledes da han var student.

– I studietiden min var jeg ikke spesielt 
opptatt av kostholdet, men jeg fikk i ettertid 
bedre forståelse av hva det betød. Spiser jeg 

NøyE pLANLAGT: Konstantino Zurasis Helders veier maten han spiser, slik at han hver dag får i seg riktig mengde fett, proteiner 
og karbohydrater.

At en matvare er nøkkelhullmerket er ikke  
ensbetydende med at den er sunn

Robert Eilertsen, tidligere personlig trener

altså mye energi uten nevneverdige nærings-
stoffer.

Bevisste stUDenter. Ketil Granheim 
i Studentsamskipnaden i Trondheim er kafèan-
svarlig i Hangaren, som er en av kantinene på 
Gløshaugen. Han opplever at studentene er blitt 
mer bevisste på kosthold. 

– Studenter melder stadig oftere at de vil ha 
sunn mat, forteller han.

Ser man seg rundt i kantinen virker det 
som det har blitt tatt til etterretning. Gran-
heim står ved siden av en salatbuffet, og ved 
den er det plassert en stor kasse med frukt. 

Han trekker frem brus som en av varene 
som selges mindre.

– Det selges en del mineralvann, men ande-
len av sukkerfri drikke øker, deriblant Farris 
og Bris, sier Granheim.

Situasjonen har forandret seg i løpet av 
hans ni år i SiT. De prøver å ha tilbud på sunn 
mat ettersom studentene har blitt mer kost-
holdsbevisste de siste to-tre årene.

Det er muligens sant. I en lunsjkø på en SiT-
kiosk kan man se mange bærende på dagens 
frukt, men et par har fortsatt et stødig grep om 
brusflaska. UD

r
Ernæringsfysiolog Ella 
Heyerdahls kostholdstips:

Eilertsen og Heyerdahl fore-
slår enkle og sunne retter.
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Han fikk Amandaprisen for beste doku-
mentar etter å ha latt boksetrener John 
Klemetsen fortelle sin historie i Blod og 

Ære. Hans siste film, Helsefabrikken, vises for norske 
politikere og får helsearbeidere til å gråte. 

For Håvard Bustnes handler det om å fortelle 
historier.

I et noe bortgjemt kontorlokale midt i sentrum 
holder produksjonsselskapet Bustnes og Faction Film 
hus. Utstyr verdt flere utbetalinger fra Lånekassen 
enn de fleste studenter mottar i løpet av studietiden 
antyder at her både planlegges og produseres film 
konstant. 

ingen FeMÅrspLan. Bustnes 
drømte først om en karriere som jour-
nalist. Erfaringer fra student-tv som 
attenåring gjorde derimot sitt for å 
forandre yrkesvalget. 

– Jeg fant ut at jeg var helt elendig 
foran kamera og måtte være bak det 

for at ting skulle fungere, sier han og ler, samtidig 
som han kaster et smånervøst blikk på fotografen. 
Å bli fotografert etter intervjuet et noe han tydligvis 
ikke ser frem til. 

 Drømmen om å bli dokumentarfilmregissør kom 
da han som tyveåring besøkte en kino i New York som 
kun viste dokumentarer. En film signert dokumen-
tarfilmveteranen Errol Morris rullet over skjermen, 
og Bustnes elsket det han så. 

– Måten Errol Morris fortalte historien på var helt 
utrolig og traff meg veldig. Det var da jeg skjønte 
at jeg ville lage dokumentarfilmer. Tenk å ha det 
i Norge, kinoer som bare viser dokumentarer. Det 
hadde vært noe, sier han med et drømmende blikk. 

Veien til regissøryrket gikk via fjernsynsregi på 
Lillehammer, men Bustnes påstår at det ikke har vært 
en bevisst strategi. 

– Jeg har aldri hatt en femårsplan. Det som har skjedd 
har kommet ganske naturlig for meg. Noen femårsplan 
har jeg forresten ikke nå heller og jeg føler meg langt 
fra ferdig utlært, sier han.

Fenges av virkeLigHeten. Lærebok-
definisjonen av dokumentarfilm er «en kreativ 
bearbeidelse av virkeligheten». Hvor kreativ er Bustnes 
i sin fremstilling av virkeligheten?

– Jeg er bevisst subjektiv, og det er jeg ærlig på. For 
meg er det mye mer uærlig å prøve å skjule at man er 
subjektiv. Jeg synes det er viktig at det lages dokumen-
tarer som utfordrer og er kritiske, sier han. 

Bustnes opplever virkeligheten og ekte mennesker 
som mer spennende enn fiksjon. 

– Jeg tror alle har en historie, og jeg er glad for å 
kunne være med på å fortelle dem.

Fikk sjokk. Helsefabrikken setter søkelys på et 
svært resultatorientert Helse-Norge. Ideen kom da han 
kjørte forbi St. Olavs Hospital.

– Jeg hadde laget en film om telefonsalg, en bransje 
der alt er resultatorientert og resultatene måles konstant. 
Jeg tenkte for meg selv at det heldigvis ikke er sånn på 
et sykehus, sier han.

Bustnes fant det han ikke trodde kunne være tilfelle 
i det offentlige Helse-Norge; et sjokkerende system der 
avdelinger får betalt per diagnose de stiller som om 
helsetjenester er en vare som kjøpes og selges.

– Det var et veldig spennende prosjekt å jobbe med. 
Filmen er for meg et debattinnlegg.

Det å lage debattinnlegg i form av kritiske filmer har 

Stebarnet
TEKST: Marthe Voll  FOTO: Severin Sadjina

Håvard Bustnes føler at dokumentarfilm er stebarnet i norsk film. 
Heldigvis har han ikke møtt en ond stemor enda.

Jeg fant ut at jeg var helt 
elendig foran kamera

R



www.underdusken.no
3130 reportasje /portrettR

flere sider, og Bustnes vet godt hva han liker 
minst ved jobben sin.

 – Det verste med å lage kritiske filmer er å 
såre folk eller tråkke dem på tærne. Jeg føler 
likevel at dersom filmen er viktig, er det et 
nødvendig onde, sier han. 

MÅ treFFe Mennesker. Det viktigste 
for Bustnes er at folk skal kjenne seg igjen i det 
han forteller i filmene sine. Med Helsefabrikken 
var det mange som gjorde nettopp det.

– Flere som jobber i helsevesenet har kommet 
gråtende bort til meg og etter å ha sett filmen. 
Jeg har møtt mange som er fortvilet over 
hvordan situasjonen har blitt. En ting er å vinne 
priser, en annen er om publikum kjenner igjen 
det jeg forteller. Sånn er det for meg som film-
skaper, jeg har gjort jobben min når jeg klarer 
å formidle historiene slik at publikum kjenner 
seg igjen.

ForDoMMer. Amandapris-vinneren Blod 
og Ære handler om familien Klemetsen, med 
John, pappa og boksetrener for Ole «Lukkøye» 
Klemetsen, i fokus. Bustnes forteller om en stor 
opplevelse i møte med en familie mange kjenner 
fra mediene som relativt uortodokse.

– Jeg var nok litt skeptisk første gang jeg har 
hjemme hos dem. Familien Klemetsen har vært 
mye i media og jeg hadde nok noen fordommer, 
erkjenner han. 

Disse viste seg fort å ikke stemme.
– John var en herlig personlighet og en varm 

fyr. Det var hans tid til å fortelle sin historie, 
og jeg er veldig glad vi fikk vist ham filmen før 
han gikk bort, sier han. 

John Klemetsen gikk bort 31. oktober 2008, 
drøye to måneder etter at Blod og Ære hadde 
kinopremiere.

Filmen ble en enorm suksess og kritikerne 
trillet femmere og seksere på terningen. En litt 
brydd regissør vrir seg i sofaen når suksessen 
nevnes. 

– Blod og Ære gikk over all forventning, det 
gjorde den virkelig, sier Bustnes.

Han ser ikke ut til å trives med å være i 
sentrum for skryt og intervjuet glir over på 
andre ting.

– Det er mye skrivearbeid når man lager 
dokumentar. Research og søknader tar veldig 
lang tid. Når jeg har skrevet manus lenge er jeg 
lei av det, og da er det artig med opptak. Har vi 
filmet lenge er jeg lei av dét, og da det er igjen 
artig med med klippingen, sier han.

Selv om forhåndsarbeidet tar mye tid, er det 
på opptak han finner det som er viktig for en 
film. 

– Det å filme en sekvens og klare å fange 
øyeblikket er en utrolig følelse. Det å vite at 
det du akkurat fanget på film, er det dokumen-
taren trenger, er magi for meg, forteller han.

MULigHeter. Hva inspirerer en mann som 
lager film om alt fra boksing til helsesystemer?

– Hva som helst kan inspirere meg, andre 
filmer eller diskusjoner med venner, for 
eksempel. Det handler om å ta vare på mulig-
hetene, sier han. 

Noe han definitivt gjør. For øyeblikket plan-
legger han ikke mindre om tre filmer, alle vidt 
forskjellige.

– Den ene tar for seg økonomisk vekst og 
hvorvidt dette er mulig. Så planlegger jeg en 
om Kirsten Heiberg, som var stjerne i dati-
dens Nazi-Tyskland. Var hun landssviker eller 
offer? Den siste heter Babykrigen og handler 
om barnekidnapping, der den ene av barnas 
foreldre er kidnapperen. Det er et veldig spen-
nende prosjekt, sier han.

– Er det et bra sjekketriks å si at du er filmregissør?
Han ler lenge og svarer litt ettertenksomt.
– Det har jeg faktisk aldri tenkt på, så det vet 

jeg ikke. Godt gift er jeg også, så det kommer 
jeg ikke til å finne ut av heller. Du får prøve det 
og gi meg en tilbakemelding, sier han.

Intervjuet nærmer seg slutten. Selv om livet 
som dokumentarfilmskaper ikke er utpreget 
glamorøst, er det ingen dager som er like. I 
dag skal han møte ordføreren til lunsj i anled-
ning Kosmorama. 

Først er det likevel tid for fotografering og 
Bustnes er tydelig ukomfortabel.

– Skjønner du nå hvorfor jeg måtte være 
bak kamera, utbryter han mens fotografen 
knipser.  UD

nYsgjerrigper. Et ord som er nesten 
påfallende tilbakevennende i samtalen, er 
«nysgjerrig». Både når han blir bedt om å 
beskrive seg selv, men også når han forteller 
om drivkraften til å lage film. 

– Jeg har alltid vært nysgjerrig, så lenge jeg 
kan huske. Da jeg var liten løp jeg rundt og 
spurte «Hvorfor det? Hvorfor det?» hele tiden, 
ler han. 

– Skyldes det arv eller miljø?
– Halvparten av hver, tror jeg. Jeg husker jeg 

veldig tidlig begynte å lure på hvorfor ting var 
som de var, sier han.

steBarn. Selv om han føler at dokumentar 
er det forsømte stebarnet i en filmbransje der 
spillefilmer og kinopremierer blir oppfattet som 
mer glamorøst, har han enda ikke møtt noen 
ond stemor i norsk film. Samtidig anser han 
seg selv som veldig priviligert som får drive 
med det han liker best; å lage film om det han 
er nysgjerrig på, og han er glad for at han gjør 
det i Norge.

– Ta Italia, for eksempel. Der er det ingen 
som vil vise kritiske dokumentarer på tv, og da 
blir det umulig å lage uavhengig film. 

– Hvordan er livet som dokumentarfilmskaper i 
Norge? 

– Man blir fort litt oversett. Det er nesten 
ikke mulig å gå med overskudd og vanskelig 
å få finansiert filmene. Det er et bra liv, men 
utfordrende på samme tid, mener han.

oppLever Magi. Forestillingen om en 
filmregissør som løper gatelangs med et kame-
rateam og roper «cut!» dagen lang skal vise seg 
å ikke stemme. Det meste av arbeidet med en 
dokumentar skjer faktisk på kontoret.

Man blir fort litt oversett. 
Det er nesten ikke mulig å 

gå med overskudd

ANNONSERE I UNDER DUSKEN?  DUSKEN.NO/ANNONSERA

Født i 1973

Bosatt i Trondheim

Utdannet i fjernsynsregi ved Høgskolen i 
Lillehammer og NTNU

Regissør av Blod og Ære og Helsefabrikken

Håvard Bustnes

FAKTA OM:r

Det verste med å lage 
kritiske filmer er å såre folk 
eller tråkke dem på tærne
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SiSTE FiNpUSS: Rett før opptredenen sjekker dirigent Havnevik at alle instrumenta er samstemte.

R

an Musikklaget Kornetten 
stille opp her i alfabetisk 
rekkefølge?

Olavshallen. Laurdag. 4 500 musikantar 
fordelt på 89 korps. For nokre har eg nettopp 
skildra deira største mareritt. For andre er dette 
det store målet. Det er no det gjeld. Alle kvelds-
timane i ein gamal gymsal, alle øvingshelgane 
på diverse grendahus. Det er no dei må vise 
kva dei er gode for. Lyden må sitje, tempoet 
må vere rett, solistane må høyrast. Ein vert 
ikkje Noregsmeister i janitsjar utan å ha øvd.

oM ein HaLv tiMe skal Musikklaget 
Kornetten delta i femte divisjon. Rekka vert 
fort danna, og arrangøren tek korpset med til 
øvingslokalet. To evigheiter og ei innskriving 
seinare, er vi framme. Til å vere så mange er 
dei rimeleg stille. Nervøse. Konsentrerte. Aldri 
før har vel fosningar sagt så lite.

– Vi går for siger. Alle vil jo vinne. Dei som 

seier noko anna lyg, seier dirigent Håvard 
Hinsverk.

Det er 19 minutt til dei skal framføre dei to 
songane sine i Lille Sal. 19 minutt til å repetere 
det dei har terpa på, 19 minutt til å kartlegge 
alle fellene dei kan gå i. 19 minutt.

12-åringen på fyrste rad lyftar tverrfløyta 
mot munnen. Dei fyrste taktene er hans åleine. 
Han er nok for ung til å vere nervøs. Resten 
hiv seg med, heilt opp til eldstemann på 72 år. 
Etter halvspelt stykke, stoppar dirigenten opp.

– Ingen seier noko no, seier han.
Han er tydeleg i beskjedane, slik må det 

nesten vere. Lyden frå ho som opnar vassflaska 
si er alt vi høyrer.

– Vi skal ikkje kommentere småfeila vi 
gjorde no, dei gjer vi betre neste gong.

Likevel er det ein beskjed som er for viktig 
til å forbli usagt.

– Takt 93. Vi spelar ikkje mezzopiano der 
altså! Gå tre-fire hakk ned.

vi Har aLLe eit forhold til korps. Dei 
tallause skulekorpsa rundt omkring har sørga 
for det. Eg skjønar godt at folk kan ha eit nega-
tivt bilete av det. Eg har sjølv vore kornettist 
i fem år i Hjørungavåg Skulekorps, så eg har 
sett det musikalske dyret frå innsida. 

Tek ein turen på NM får ein derimot sjå 
noko heilt anna enn dei minna som brann seg 
fast i barndomsåra. Her er det ingen klari-
nettistar som bommar på hola med dei små 
barnehendene sine slik at pipelyden er uuthal-
deleg, ingen saksofonistar som må skifte flis 
midt i eit stykke, ingen messingblåsarar som 
dreg ut alle ventilane i eit tappert forsøk på å 
få den største slevdammen på golvet. Alt dette 
er bytta ut med ein ting: profesjonalitet.

i ØvingsLokaLet reiser perkusjo-
nistane seg. Dei må gå ned litt før resten av 
korpset for å gjere seg klare.

Fem minutt igjen. Dirigenten lyftar handa. 

 STOLTE MUSiKARAR: Kva instrument som er best er 
ei smakssak, men eitt er dei einige om: korps er kult.

på vANdRiNG: Ei rekke vert fort danna, og arrangøren tek korpset med til øvingslokalet. 

Øl, fitte og horn. Har du nokon gong brukt dei tre orda til å skildre eit korps?

TEKST: Ann-Helen Kjøde FOTO: Therese Andreassen

– K Dei rekk ei lita gjennomkøyring til. Men minutta 
går fort. 13.23 skal dei vere klare.

– Då må vi gå, seier arrangøren.
På rekke nok ein gong. Ned trapp etter trapp.
– Vi gjorde akkurat det vi skulle på dei 19 

minutta vi hadde. Det er viktig, seier dirigenten. 
Han verkar roleg, men nokre sveittedropar 

kan ein skimte i panna. Ritualet vart gjennom-
ført. Tida er inne.

Ute i vriMLeoMrÅDet til Olavshallen 
står fleire musikantar og førebur seg. 

– Korps er kjekt og sosialt. Vi får utvikla eit 
spesielt forhold til musikk, seier Linn Andrea 
Aasland (20) og Christine Myklebust (17) frå 
Nittedal og Hakadal Janitsjar medan dei gjer 
klar instrumenta. 

Dei deltek i elite-divisjonen og er i gong med 
oppvarminga.

– Kva er den største misoppfatninga folk har 
om korps?

det var vi førebudd på så eg fekk roa dei ned 
der det var naudsynt. Det gjekk eigentleg som 
venta, seier Håvard.

I tillegg til å vere dirigent er han musikkon-
sulent i Noregs Musikkorps Forbund. Årets NM 
er det største som nokon gong har vore arran-
gert. Det er også stort i europeisk samanheng.

– Ingen andre har sju divisjonar, seier han.
– Korleis står det til med korpsmiljøet i 

Noreg?
– Kvaliteten veks, men medlemstalet sviktar. 

Vi vert ikkje fleire, men dei som er med er på 
eit høgare nivå.

I dei harde ungdomsåra er det ikkje kult å 
spele i korps. Likevel meiner ikkje Håvard at 
korpsa har eit imageproblem. Problemet er heller 
at ingenting er kult.

– Er det eigentleg noko som er kult? Ski er 
heller ikkje kult. Organiserte fritidsaktivitetar 
har ei utfordring, og vi må jobbe aktivt for å 
få med ungdomen. Når det ikkje er kvalitet på 

– Vi høyrer ofte at korpsfolk ikkje drikk, men 
korpsfolk kan å drikke. Det er faktisk der vi lærer 
å drikke. I tillegg er det å vere med i korps mykje 
meir enn 17.mai, seier dei i kor.

Dei spelar høvesvis saksofon og tverrfløyte.
– Saksofon har den kulaste lyden, seier Linn 

Andrea, som i ein alder av 20 år deltek på sitt 
sjette NM.

– Tverrfløyte er bra, for der får ein alltid 
melodistemma. Eg skulle eigentleg spele saks, 
men sidan eg fekk denne har eg alltid vore veldig 
glad i fløyta mi, kvitterar Christine.

LiLLe saL er ikkje akkurat full, men på scena 
sit Musikklaget Kornetten klare til å gjere det dei 
kom hit for å gjere. Dirigent Håvard går fram, 
ser musikantane sine i augo og lyftar hendene. 
12 år gamle Simen leier an med fløyta si. Den 
rolege framføringa gjer at resten senkar skul-
drane. Det er berre å spele på.

– Vi sleit litt med å halde marsjtempoet, men 
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det ein driv med er det ukult, men dersom ein 
er god og ein får mestringskjensle er det kult.

inne i store saL har Nittedal og 
Hakadal Janitsjar entra scena. Medan eg høyrer 
på får eg nesten ei kjensle av at eg høyrer på film-
musikk. Alt som manglar er nokre levande bilete 
på lerretet bak. Lydane er så gjennomtenkte, så 
klare, så perfekte. Eg skjønar kva Håvard meinte 
då han snakka om mestringskjensle. Hadde eg 
vore ein del av noko så bra, hadde eg definitivt 
meint det var kult.

Å vere pÅ korps-NM er på mange måtar 
som å vere på festival. Ølen flyt, stemninga er 
god og rundt omkring kan ein finne masse boder 
og salsstandar. Kva med ein boksershorts det 
står «NM i janitsjar» på? Eller kanskje ein ny 
trompet?

Vandrande mellom messinginstrumenta 
møter vi Magnus Johnsen Sandåg (22). Han 
er ferdig med si deltaking for Dragefjellets 
Musikkorps, ein av favorittane under årets NM.

– Det beste med korps er at uansett kor gamal 
ein er, vert ein aldri utlært. Det er alltid nye 
dører ein kan gå gjennom, fortel Magnus, som 
studerar Utøvande musikk ved Griegakademiet 
i Bergen.

– Der er korps veldig kult og nesten 
halvparten av musikantane i Dragefjellets 
Musikkorps studerar der.

ØL, Fitte og Horn. Tre ord eg aldri 
har høyrt i lag før. Tre ord eg trudde samtlege 
i Olvashallen skulle få bakoversveis av. Orda 
kom sjølvsagt frå Else Koss Furuseth, konfe-
ransier på Festkonserten under årets NM. Ho 
seier sjølv ho har ti år i korps bak seg, så då veit 
ho vel kva ho snakkar om.

– Korps består av øl, fitte og hornmusikk. 
Då eg spela vart det mest øl og horn, så eg 
håper å få litt fitte i kveld, ropa ho til festkledde 
NM-deltakarar.

Ho la lista der med ein gong. Kan ein 
eigentleg snakke slik til korpsfolket, tenkte 
eg der eg sat på andre rad og var vitne til den 
verbale utskeiinga. Ein kan tydelegvis det. 
Responsen var enorm. Dette var ingen skivebom. 
Else traff visst spikaren på hovudet.

Ho rakk også å proklamere at «korps er den 
einaste bransjen der det er mogleg å ligge seg 
oppover» før ho fekk heile hallen til å reise seg 
og rope «ja, vi elskar janitsjar” i kor.

Hadde du spurt meg tidlegare ville eg sagt at 
når ein snakkar om janitsjar, så er ordet «elske» litt 
overkill. Idag var det akkurat det som passa. UD

NM i janitsjar er eit årleg arrangement som 
går av stabelen i Trondheim. I år vart det 
arrangert frå 8. og 9. april.

Årets utgåve er den største nokon gong med 
4 500 deltakarar fordelt på 89 vaksenkorps.

Det vert konkurrert i sju divisjonar: elite og 
1-6. divisjon.

Elitedivisjonen vart i år vunne av Sandvikens 
Ungdomskorps frå Hordaland.

Eit janitsjarkorps består av treblås, messing 
og slagverk.

Kjelde: Noregs Musikkorps Forbund.

NM i janitsjar

FAKTA OM:r

ANNONSERE I UNDER DUSKEN?  DUSKEN.NO/ANNONSERA

Det er faktisk i korpset vi 
lærer å drikke.  

Linn Andrea Aasland og Christine 
Myklebust

BEHOLd pLASSEN: Musikklaget Kornetten hamna på 6. plass, og vert verande i femtedivisjon. JA TiL KORpS: Trompetist Magnus Johnsen Sandåg 
likar at korpset alltid har nye utfordringar å by på.
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Antilopene  
på prærien

Hvor har det blitt av rovdyrene? Jeg kjeder meg ihjel. 

vi Har BLitt myke og treige, alle mann. 
Husker du hvor kjip du syntes skolens veileder 
var? Han dølle fyren som på en romantiserende 
og fløyelsmyk måte pratet om kondomer, hår på 
tissen og at han ønsket at alle skulle være venner? 
Vi er blitt til ham. Vi er de kjipe A4-voksne som 
ikke tør å skape uro og leven. På Dragvoll er vi 
alle planteetere, vi er Lillefot og vennene hans 1 
– uten noen oppfølger. Vi har vann og grønne 
planter, og ingen kommer noen gang til å plage 
oss. Det er rett og slett dørgende kjedelig å gå ut 
av D10 og ikke bli tvunget ut i Dragvoll-vinteren 
i visshet om at noen er klare for å finne på faen-
skap. Hvor er farene, iveren og spenningen? 
Hvor er ungdommens råskap? Trygghet er alt 
vi kjenner når vi varmer våre tynne akademiker-
hender på en stor Sito-tekopp og klager over at 
kaffen koster 16 kroner. De 16 kronene skal jeg 
ha, skulle jeg sagt og samtidig plantet kneet mitt 
i låret ditt. Jeg skal love deg den kaffen hadde 
smakt bedre neste gang. 

seLv Har DU kanskje lignende historier. Vi 
kjenner oss igjen, alle sammen. Hvis du ikke gjør 
det, gikk du ikke på en skikkelig ungdomsskole. 
Det var en spesiell tid. En tid med utfordringer. 
Vi har sikkert alle noen arr etter ting vi ble utsatt 
for eller ting vi gjorde. Likevel kom de fleste av 
oss seg over krokodilleelven. Si meg ikke at det 
ikke var litt av et rush. Men nå er rushet over. 
Ta deg en tur på campus Dragvoll. Ingen løver å 
unngå, ingen farer på vei til vannhullet. Istedefor 
buksevann får du kaffe og vaffel og tilbud om å 
bli med i en eller annen gjeng. Jeg blir kvalm. 
Alt er ute av balanse, og det er tydelig – alt vi 
har å klage over er at det drypper fra taket og 
de stigende prisene på SiTs kaffe. 

Hvor Har Det blitt av faenskapen? 
Hvorfor er det ingen som skyter en fotball i 
ryggen på de streberske jævlene som drikker Yt? 
Hvorfor dynker vi ikke Gløshaugen-studenten i 
snøen vi har altfor mye av på Dragvoll? Vi må da 
være plassert i høyden av en grunn? Kan noen 
være så snill å stikke en passer i ryggen min så jeg 
holder meg våken gjennom hele forelesningen?

eg og de andre antilopene står tett i tett. 
Vi har som vanlig klynget oss foran 
inngangen og står nå innenfor de trygge 
gjerdene som omkranser handicap-

rampen. Ei hunn-løve går mot oss, kaller en av 
oss en «nerd», og fortsetter mot røykehjørnet, 
eller vannhullet, om du vil. Han som blir kalt 
nerd er strålende fornøyd, det er det nærmeste 
han, eller noen av oss, vil komme ei jente på flere 
år. Vi var antilopene på prærien og fiskene som 
svømte i stim. Vi stod på handicap-rampen og 
hadde spyttekonkurranse. 

noen Meter BortenFor tusler alfa-
hannløven i sirkel. Han knar som vanlig på en 
snøball. Når skoleklokka nærmer seg halv tolv 
merkes en urolighet blant antilopene – de vet det 
kommer. Som antiloper på vei over en elv full 
av krokodiller klenger vi oss sammen på vei mot 
inngangsdøren. Idet klokkene ringer og dørene 
åpnes kommer en isball i 100 km/t mot oss – 
i hodehøyde. En eller annen stakkar får den i 
hodet og det går som det går. Dette er naturens 
lover – sånn er det bare. 

J
TEKST: Lars Lund Gobolt FOTO: Anastasia Bakhilkina
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Frivillighet trues av arbeidsgiveransavar
I kjølvannet av festivalrettssak trues frivillighetskulturen

Stellan popularis
Stellan Skarsgård spiller i superheltfilm uten superkrefter.

Spiller om virkeligheten
Dataspill er ikke lenger forbeholdt kvisete tenåringsgutter. 

Tett på Kosmorama
De beste og det verste fra Kosmorama.

Kultur

Foto: Theresa Andreassen
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(Illustrasjon: Håvard Karlsen)

Trofaste festivalgjengere vil alltid være det som gjør 
at festivalen går rundt, år etter år. Det er viktig å 
huske at det fremdeles finnes en genuin og ubetinget 
filminteresse der ute. Et tiltak som å opprette filmka-
tegorien «Lys og varme» for å behage en antatt fint-
følende målgruppe er nokså regressivt. I hvert fall 
i en tid hvor Apichatpong Weerasethakul og James 
Blake er allemannseie. Jeg drar på festival for å la 
meg overraske og begeistre, ikke for å la meg kjede 
og se Dag Ingebrigtsen  «med gjester».

Kanskje det bare er en fase. Kosmorama er en 
forholdsvis ung festival, den har eksistert i syv år. 
Tromsø internasjonale filmfestival, med sine 20 
år på baken, har bygget opp en solid identitet som 
formidler av kvalitetsfilm. Sammenlignet er Kos-
morama langt unna å ha oppnådd den samme be-
visstheten rundt egen merkevare, både lokalt og 
internasjonalt. Kanskje bør man etablere seg som 
fast inventar før man holder på prinsippene. Etter 
besøksfloppen i fjor kan det også være en økonomisk 

nødvendighet å nå ut til flere. Bedre profilering er 
en av årets fanesaker, skal vi tro Renolen. Plakater, 
bannere og avisbilag er jo vel og bra.

Da er det både synd og unødvendig om dette bred-
defokuset skal føre til lavere ambisjoner og dårligere 
filmer, slik tilfellet er med spesialvisningene på Tor-
get. Det ligger ingen motsetning i det å profilere seg 
bedre, samtidig som man fremdeles tør å tilby margi-
nal og god film. Den største flausen er å undervurdere 
sitt publikum. Heldigvis er ikke denne nye linjen syn-
lig i det ordinære festivalprogrammet, rett skal være 
rett. Toppene har i hvert fall ikke blitt lavere, selv om 
bunnene har blitt det. Faktisk er årets program vel så 
spennende som fjorårets. Det kan være at modellen 
ikke har rukket å materialisere seg. Det kan være at 
hele greia er et profileringsgrep som ikke har betyde-
lig innvirkning på folkene som sitter og velger ut det 
de bestandig har gjort: god film.

Så hva er egentlig problemet? Er det ikke rom for 
begge deler? Selge sjela og verne om møydommen i 
én og samme handling. Svaret er nei. Det holder ikke 
å si at cineastene bare kan klumpe seg sammen og 
styre unna alt rasket. Rasket burde ikke være der i 
utgangspunktet, festivalpublikumet bryr seg ikke om 
Jan Thomas. Kosmorama må ta festivalpublikumet 
på alvor og gi det en totalopplevelse av festivalen som 
går utover hver enkelt film i et vakuum.

For noen år siden hadde Kosmorama visning av 
La passion de Jeanne d’Arc i Nidarosdomen, akkom-
pagnert av Trondheimssolistene og Nidaros Dom-
kor. I fjor ble det vist kultfilm i Gammelgruva på 
Løkken. Det var derfor komisk å se årets supple-
ment til de ordinære festivalvisningene. Et monster 
av et telt midt på Torget med visning av Hjelp, vi er 
russ!, tvilsom australsk action og – dette er blodig 
alvor – trendshow med Jan Thomas. Spekulasjoner 
om en fremskyndet aprilspøk ble kraftig tilbakevist 
i Adresseavisen tirsdag 22. mars. Festivaldirektør 
Ola Lund Renolen kunne fortelle at festivalen i år 
har tatt sikte på å bli mer synlig og tilgjengelig. «Vi 
har bevisst lagt oss på en bredere, mer kommersiell 
linje.» 

Det er uklokt av Kosmorama å legge seg på den-
ne linjen. En filmfestival appellerer til sitt publikum 
ved å differensiere seg fra den sedvanlige kinohver-
dagen. Når en i utgangspunktet alternativ festival 
begynner å minske gapet, mister den sakte, men 
sikkert sin identitet. Dette vil den tape på i lengden. 

Fra smalt til banalt
Folkene bak Kosmorama har formodentlig ingen betenkeligheter med å selge seg billigere enn horer på januarsalg.

En filmfestival appellerer til sitt 
publikum ved å differensiere seg fra 

den sedvanlige kinohverdagen.

Asgeir H. Midthaug
Kulturjournalist

KOMMENTAR

Kulturpuls – lest og hørt

«Bør få igjen pengene for zen-kurset sitt»
 Politisk redaktør Marie Simonsen til NRK om Liv Signe Naversetes utskjelling av en sykehusforkjemper.

Grammy blir kjønnsnøytral
Den 53 år gamle musikkprisen skal nå høyne terskelen 

og gjøre prisene kjønnsnøytrale. Grammy-akademiet 
ønsker ikke lenger å skille mellom kjønn for 

vokalprestasjoner i kategoriene «pop», «R&B» 
og «country». Videre skal akademiet fjerne 27 
andre kategorier, slik at de gjenværende prisene 
får større omfang. 
– Færre kategorier vil heve nivået for hva som 
kreves for å vinne en Grammy, sier Grammy-
sjef Neil Portnow til nyhetsbyrået AP. 

Klipper overstyrt av NRK
Filmklipper Anders Teigen, som står bak filmen Helsefa-
brikken, trakk navnet sitt fra NRKs versjon av dokumen-
taren, etter det han i et åpent brev publisert i Rushprint 
mente var overtyring fra kanalens side. Etter filmen at ble 
levert bestemte NRK at to av scenene i filmen skulle klip-
pes om. Teigen hevder omklippingen går alvolig utover 
scenenes dramaturgiske funskjon. Han mener situasjonen 
ikke er enestående for Helsefabrikken, og at kanalen som fi-
nansiør i flere tilfeller har misbrukt sin posisjon i forhold 
til produksjonsselskaper.

Protestanten protesterte ikke 
Protestsangeren Bob Dylan holdt sin første konsert i Kina 
onsdag 6. april. Konserten tiltrakk seg medias oppmerk-
somhet idet Dylan lot seg sensurere av landets politiske 
myndigheter før han entret scenen. Det var bare et visst 
sett med låter han fikk tillatelse til å spille, der låter som 
«The times they are a-changing» var en av låtene som 
ikke kunne spilles. I fjor ble artistens konserter avlyst i 
Kina på grunn av mangelen på nødvendige tillatelser fra 
kulturministeriet, melder nrk.no.
 

Blir bokkompaniet?
Platekompaniet har annonsert at de fra høsten skal be-
gynne å selge bøker. Daglig leder Rolf Kristian Presthus 
i platekjeden hevder tilbudet skal stå klart til bokhøsten 
setter inn. 
– Vi ser at forbrukerne etter hvert har blitt vant til å 
handle en rekke ulike kulturprodukter på samme sted, 
og føler at bøker vil være en naturlig del av produkt-
spekteret, sier Presthus til Klassekampen. 
Den nye strategien har sammenheng med synkende 
omsetning i platebransjen, der tall fra organisasjonen 
IFPI viser en nedgang på 40 prosent fra 2009 til 2010. 

4212
...kinobilletter ble solgt til den norske filmen 

Fjellet

Vil ikke vinne egne nøtter 
Etter å ha laget Påskenøtter i 26 år, takker Roald 
Øyen for seg. Stafettpinnen er gitt videre til 
komikerne Øysten Baache og Rune Gokstad, som 
skal lage sine første Påskenøtter i år. Roald Øyen 
forteller til Dagbladet at han kommer til å bli en 
trofast titter, men ikke vil sende inn svar.
– Tenk om jeg hadde vunnet og navnet mitt hadde 
dukket opp på skjermen – det ville vært veldig flaut, 
sier Øyen.

Kysser de norsk ræv?
Bandet Hayseed Dixie skal som første amerikanske band 
utgi en plate med norske sanger, sunget på norsk. På 
platen, som har fått navnet Sjt Munchs Drikkeklubb Band, 
covres låter av Jokke, Raga Rockers og Sputnik. Alle san-
gene fremføres på orginalspråket av amerikanerne. 
– Bare så du vet det, jeg prøver ikke å kysse ræv nå. Vi 
har vært i landet deres syv-åtte ganger, og har spilt over-
alt. Jeg tenker på dere som Skandinavias hillbillies, sier 
vokalist John Wheeler til nrk.no.

MIN ANBEFALING

marita Kjetland rabben

Hva er ditt kulturelle bidrag til 
Trondheim?
– Jeg spiller konserter og gjør det jeg 
kan for å få flere studenter til å gå 
på klassiske konserter. Mange har 
høy terskel for dette og går dermed 
glipp av mye fantastisk musikk. 
Det må vi musikere gjøre noe med. 
Derfor prøver jeg å være kreativ og 
formidle musikk på nye måter, for 
eksempel gjennom prosjekter på 
tvers av kunstformer.

Hvordan kan Trondheim forbedres 
som kulturby?
– Det klassiske musikkmiljøet bør 
ta utfordringen med å profilere seg 
tydeligere, sprenge flere grenser på 
scenen og bevisst rette seg inn mot 
et ungt publikum. Vi har selv ans-
varet for å vekke interesse for det 
vi driver med. Trondheim Kammer-
musikkfestival er et prakteksempel 
på denne typen vellykket nyskaping. 
Vi må likevel gjøre mer, året rundt!

Hvis du hadde en million kroner å 
gi til et kulturelt formål, hva ville du 
brukt det på?
– Millionen skulle gått til musikkon-
servatoriet og vært øremerket:
1) Ordentlig gode øvingspianoer- og 
flygler.
2) Nye lokaler med mulighet for å 
lufte på øvingsrommene. Vinduer er 
en god idé.
3) Mange flere masterklasser med 
interessante musikere.
Til sammen tror jeg dette vil gjøre 
det mer attraktivt å søke på musik-
kstudiet i Trondheim.
Hvis det var mer til overs, ville jeg 
utlyst en idékonkurranse med 
premie i form av prosjektstøtte til 
oppfinneren av det kuleste konsert-
konseptet.
Hele potten er selvfølgelig oppbrukt 
på punkt 1. Økonomi er ikke min 
sterkeste side.

Anbefal tre kulturopplevelser, sjanger 
velger du fritt.
1) Eksamenskonserten min i 
Olavshallen 12. mai kl. 12! Jeg spiller 
Rachmaninovs 2. klaverkonsert med 
Trondheim Symfoniorkester. 2) Gå 
på teater! Trøndelag Teater og Avant 
Garden tilbyr kulturopplevelser av 
høy kunstnerisk kvalitet.
3)Se KLOVN- the movie på kino og le 
til du pisser på deg.

Av: Hilde Ørbo

(Il
lu

st
ra

sj
on

: A
tli

 B
ja

rn
as

on
)

Masterstudent 
i utøvende musikk ved NTNU
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atli
Bjarnason
Reportasjeredaktør

Frivillige aktører kan bli underlagt 
arbeidsmiljøloven. Det sier seg selv 
at de ikke vil være i stand til å drive 
slik de gjør i dag hvis de blir nødt til 
å forholde seg til ulike betingelser 
og risikoer som loven forutsetter. 
Det vil være kroken på døra for 
diverse arrangementer og organi-
sasjoner som for eksempel driver 
nullprofittvirksomhet, og er avhen-
gige av frivilliges innsats og godvilje. 
Blant annet drives en rekke kultur-
arrangementer utelukkende på 
frivillighetsbasis, og ut av rent 
engasjement. For slike, og andre gras-
rotprosjekter, vil arbeidsmiljøloven 
føre med seg en rekke krav som de 
ikke kan etterkomme. Slike tiltak kan 
bli forbeholdt aktører med tilgang på 
kapital, og verste mulige utfall er en 
amputering av norsk kulturliv. 

For trondheimsstudentene er 
denne saken selvsagt mest aktuell 
i forbindelse med Samfundet, som 
vil behøve en grundig omstruktu-
rering. Med omtrent 1250 aktive 
medlemmer på huset, fordelt på 
gjenger som i stor grad styrer seg på 
egenhånd, sier det seg selv at det vil 
være en særdeles omfattende over-
haling. Det vil trolig bety en langt 
større arbeidsmengde for det admi-
nistrative apparatet enn de er i stand 
til å håndtere.

 Det er ingen tvil om at 
Samfundets virksomhet vil bli midler-
tidig hemmet av den uunngåelige 
omstruktureringen. Så kommer 
spørsmålet om hvorvidt bedriften 
faktisk kan gå rundt. Mange av 
Samfundets aktive medlemmer 
bruker flerfoldige timer på huset 
for at dette skal være mulig, og det 
er et klart tegn på at det vil spøke 
for virksomheten dersom man blir 
pålagt å begrense deres arbeidstid. 
Det er en grense for hvor mange 
gjengmedlemmer man kan ta opp, 
eller hvor mange funksjonærer 
man kan utnevne, for å fordele 
arbeidsmengden. 

Måten Samfundet drives på i 
dag, altså en måte som er langt 
fra å samsvare med arbeidsmiljø-
lovens krav, er i grunn den eneste 
som er aktuell hvis det skal eksis-
tere i sin nåværende form. Imidlertid 
kan arbeidssituasjonen, via lovens 
perspektiv, fremstå noe umennes-
kelig. Selv om man er aktiv på Huset 
av ren interesse og entusiasme, eller 
på jakt etter en saftig CV, ville mange 
gjengmedlemmer måtte medgi at de 
i perioder har tilbrakt veldig mye tid 
på jobb. Kanskje vil ikke et eventuelt 
lovpålegg, med medfølgende rettig-
heter, være utelukkende negativt for 
Samfundets frivillige. 
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Festivaldirektør Ola Lund Re-
nolen ved Kosmorama mener 
dette er en sak som vil bli sen-
tral for fremtidig frivillighets-
arbeid.

–  Dette er en sak som vil 
bli viet mye oppmerksomhet i 
nærmeste fremtid, sier han. 

Selv har de få arrangemen-
ter som krever vakthold i tra-
disjonell forstand.

– I år er det første gang vi 
har arrangementer ute. Det 
er dyrt ettersom vi har profe-
sjonelt vakthold. De som har 
mange slike arrangementer 
vil bli hardt rammet av dette. 

Lund Renolen forteller at 
de behandler alle frivillige 
som om de skulle hatt arbeids-
giveransvar.

– I Teltet må alle frivillige 
skrive under på at de kjenner 
til HMS-reglementet. Vi er vel-
dig klare på at det er vi som 
har arbeidsgiveransvar. Hvis 
noe går galt kommer vi ikke 
unna at det er vårt ansvar. Til 
syvende og sist er det vi som 
blir stående ansvarlig. UD

Klar
over eget 
ansvar
Filmfestivalen 
Kosmorama  
behandler alle de 
frivillige som om  
de skulle hatt

Kroken på døra
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Arbeidskrav truer frivillighetskulturen
 

I søKelyset: Festivaldirektør Ola Lund Renolen for Kosmorama mener dette er en sak som vil bli sentral for fremtidig frivillighetsarbeid.

galt. På Samfundet er det Finansstyret 
som har arbeidsgiveransvar.

 Dommen vil pålegge frivillige or-
ganisasjoner å 
følge Helse, mijø 
og sikkerhets 
(HMS)-reglemen-
tet. 

– Hvis det fel-
les noen dom vil 
det bli veldig van-
skelig for mange 
frivillige organi-
sasjoner og festi-
valer med tanke på HMS-håndtering, 
sier Herrem. 

Herrem mener at det vil bli verre 
for enkeltstående festivaler, som har 
færre ressurser. I kombinasjon med 
den nye vakthold-loven, som uteluk-

Dommen i Skiippagurra-saken kan 
legge føringer for om frivillige kan 
straffes ut fra arbeidsmiljøloven. Rett-
saken omfatter uhellet der Hellbillies-
vokalist Aslag Hagen falt av scenen og 
skadet seg under festivalen i 2009.
Per dags dato betraktes ikke frivillige 
organisasjoner som arbeidsgivere, og 
er dermed ikke pålagt å følge arbeids-
miljøloven. Dette er første gang et slikt 
skyldsspørsmål har blitt behandlet for-
melt i en rettssal.

Nestleder i Finansstyret(FS) på 
Samfundet, Dag Herrem, tegner et 
dramatisk bilde av hvilke konsekven-
ser en slik ansvarspåleggelse vil ha. 

– Problemet med arbeidsmiljølo-
ven hvis den innføres er blant annet 
at det åpner seg en Pandoras eske av 
forskrifter og krav ned på detaljnivå, 
hvor man må stå i et langvarig anset-
telsesforhold for å kunne håndtere 
dette, sier Herrem. 

Herrem forteller at dersom de fri-
villige også skal omfattes av arbeids-
miljøloven, passerer Samfundet fort 
tusen ansatte, og blir en av de største 
private arbeidsgiverne i Midt-Norge. 
På grunn av størrelsen vil Samfundet 
da bli pålagt å etablere omfattende in-
terne formelle rutiner.

– Arbeidsmiljølovens bestemmel-
ser om arbeidstid vil vi ikke klare å 
oppfylle uten å måtte redusere aktivi-
teten på endel områder. Her vil UKA 
bli klart mest berørt. I tillegg må vi 
inngå ansettelseskontrakter med alle 
frivillige, sier han.

Verst for festivalene
Han poengterer at Samfundet alle-
rede følger arbeidsmiljøloven der det 
passer, det vil si fullt ut for den delen 
som gjelder helse, miljø og sikkerhet. 
De frivillige har ikke arbeidstakerret-
tigheter som regulert arbeidstid og 
ansettelse. Dette kan nå bli påkrevd av 
alle frivillige organisasjoner. 

 – Utfordringen vil ligge i hvem 
som skal påta seg ansvar hvis noe går 

kende forutsetter profesjonelt vakt-
hold, vil pålagt arbeidsgiveransvar få 
store konsekvenser. 

– Festivaler vil 
spesielt merke dis-
se føringene. De 
må bygge opp ap-
parater hvor man 
må basere seg 
på innleide i ste-
det for frivillige. 
Konsekvensen vil 
være en betydelig 
økning i billettpri-

ser, sier Herrem.

Proffe vakter
Salgssjef Janagan Balasingham i 
UKA har det overordnede ansvaret 
for sikkerheten under festivalen. 

UKA skal benytte seg av Samfundets 
vaktselskap til å utarbeide sikkerhe-
ten, og leie inn disse under selve fes-
tivalen.

– De frivillige skal i hovedsak 
ikke jobbe som vakter, men er en del 
av et vertskap på om lag 100 stykker 
som er underlagt vaktene.

Balasingham forteller det pri-
mært er vaktene på Samfundet de 
skal benytte seg av. 

– Vi har ikke tatt stilling til om lo-
ven og bruk av profesjonelt vakthold 
vil føre til økte billettpriser. Det er en 
dialog vi ikke har tatt med Samfun-
det enda, sier Balasingham. 

Han forteller at de heller ikke har 
tatt stilling til hvordan et eventuelt 
arbeidsgiveransvar vil påvirke drif-
ten. 

I påvente av skyldsspørs-
målet i festivalrettssak kan 
frivillige institusjoner som 
Samfundet og UKA måtte 
tegne arbeidskontrakter 
med de frivillige. – Vi må 
redusere aktiviteten, sier 
nestleder i Finansstyret på 
Samfundet. 

Utfordringen vil ligge i 
hvem som skal påta seg 
ansvar hvis noe går galt.

Dag Herrem,
nestleder i Finansstyret på Samfundet

TEKST:  Hilde ørbo
 hildeorbo@underdusken.no
FOTO:  eirik Indergaard

FRIVILLIGHET

Etter at politiadvokaten i Øst-Finnmark valgte å anke 
frifinnelsen av Skiippagurra-festivalen, kan frivillige 
organisasjoner i hele landet bli pålagt arbeidsgiveransvar.

Skiippagurra-dommen vil legge føringer for i hvilken grad 
frivillige kan straffes etter arbeidsmiljølovens krav til sikkerhet. 

Festivalen ble frikjent i Tingretten, men saken ble anket videre 
til Lagmannsretten der statsadvokaten skal ta stilling 
til skyldspørsmålet.

Det vil være en foretaksstraff, der de som eventuelt finnes  
skyldige idømmes en bot. 

Skiippagurra-saken

FAKTA OM:K– Jeg har ikke gode nok kunnskaper 
om Arbeidsmiljøloven til å kunne uttale 
meg om hvordan dette vil påvirke oss, 
sier Balasingham. 

Hver gjeng som er underlagt festiva-
len skal utarbeide en risikoanalyse om 
hva som kan gå galt. 

– Et av våre fire fokusområder er 
velferd, og vi skal sette opp rimelige ar-
beidstider å jobbe i. Nå har vi akkurat 
begynt, men vi kommer til å ha mange 
funksjonærer å ta av.

– Hvem vil stå med arbeidsgiveransvar 
hvis noe går galt under festivalen?

– Jeg tror UKA-sjefen må svare for 
festivalen, og at daglig leder ved Sam-
fundet vil stå som juridisk ansvalig. 
UD
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Åsmund Berstad, pr-ansvarlig
Bachelor i pedagogikk, 22 år, fra 
Porsgrunn, tidligere engasjert i ISFiT

Hvorfor ville du være en del av Samfundet-
styret? 
– Fordi det er veldig trivelig å kunne 
arrangere ting for andre. Jeg jobbet 
på folkehøyskole et år etter jeg hadde 
vært elev der selv, da arrangerte jeg 
mye for elevene. Det gir meg veldig 
mye. 
Hvilket møte vil du jobbe for å få til?
– Jeg har lyst til å ha et møte om ut-
danning, men jeg har ikke lyst til å si 
mer enn det. Du får vente og se. 
Hva synes du om Samfundet og politisk 
profil?
– Det er ikke opp til meg å kommen-
tere. Det er opp til Storsalen. 
Hvor ser du for deg at du er om ti år?
– Jeg har lyst til å åpne en friluftsliv-
barnehage sammen med en kompis 
som studerer pedagogikk i Oslo. 
Beste minne fra Samfundet?
– Jeg synes Kråkesølv-konserten var 
fantastisk, hele den dagen var fantas-
tisk. Fredag 11. februar. Da alle del-
takerne kom til ISFiT, Krompen var 
i Storsalen, flott møte, flott person. 
Trond Viggo og Schau i Storsalen, 
deretter Kråkesølv. Fantastisk. 

Mari Greta Bårdsen, temaansvarlig
Bachelor i statsvitenskap  
og samfunnsøkonomi, 22 år,  
fra Tingvoll, tidligere engasjert i ISFiT

Hva er ditt mål som medlem i styret?
– Arrangere knakende gode møter 
gjennom å sette interessante saker på 
dagsorden. Jeg håper også at vi kan 
engasjere den gjengse student i det 
som foregår på Huset. 
Hvilke saker brenner du for, og håper å 
kunne utrette som medlem i Styret?
– Engasjere studenter. Ikke nødven-
digvis i en spesiell retning, men i hva 
som skjer rundt dem i samfunnet. 
Hvilket møte vil du jobbe for å få til?
– Jan Egeland om rettferdighet. Valg-
kampen til høsten er også noe vi må 
ta tak i. 
Hva synes du om Samfundet og politisk 
profil?
– Samfundet er jo politisk. Samfun-
det skal ikke være ideologisk, men 
å ha standpunkt i saker synes jeg er 
Samfundets oppgave. Sakene vedtas 
selvfølgelig i Storsalen, så det kom-
mer helt an på hva Storsalen engasje-
rer seg for. 
Beste minne fra Samfundet?
– Jeg klarer ikke å plukke ut ett. Men 
det må involvere Edgar, øl, og det å 
kunne sitte der og diskutere etter et 
Samfundsmøte.

Fredrik Ellekjær, økonomiansvarlig
Industriell økonomi, 24 år, fra Ås,
tidligere engasjert i linjeforeningen 
Bindeleddet

Hvorfor ville du være en del av Samfundet-
styret?
– Jeg kjente litt på at studiene går mot 
slutten og ville oppleve Samfundet før 
jeg er ferdig i Trondheim.
Hva anser du som styrets viktigste jobb?
– Jeg har ikke så god innsikt ennå, 
men gleder meg veldig til å lære. Jeg 
kommer ikke til å prøve å gjøre noen 
endringer før jeg kjenner Huset veldig 
godt. Det er mange interesser det skal 
taes hensyn til. 
Hvilke saker brenner du for, og håper å kun-
ne utrette som medlem i styret?
– Det pågår en strategiprosess på Hu-
set nå som jeg synes er veldig spennen-
de. Den kan jeg tenke meg å bidra på, 
der har jeg også litt kunnskap.
Hva synes du om Samfundet og politisk pro-
fil?
– Jeg synes Samfundet har en rolle, 
ikke nødvendigvis en holdning, mer 
som en fasilitator hvor meninger kan 
få komme frem og diskuteres. 
Ser du for deg at vervet i Styret kan hjelpe 
deg med å nå fremtidige mål?
– Det var ikke derfor jeg tok vervet. 
Jeg tror dette året blir spennende i seg 
selv, og jeg kommer til å jobbe på måter 
og med mennesker jeg ikke har jobbet 
med tidligere.

Simon Bruerberg, huskoordinator
Bachelor i biologi, 23 år,  
fra Holmestrand, tidligere engasjert  
i Videokomiteen (VK) og ISFiT

Hvorfor ville du være en del av Samfundet-
styret?
– Jeg har en del erfaring tidligere 
i VK og ISFiT. Jeg er utrolig glad i 
Samfundet og siden jeg hadde lyst til 
å gjøre noe mer er denne muligheten 
kunne jeg ikke si nei til. 
Hva er ditt mål som medlem i Styret?
– Jeg har lyst til å jobbe med samar-
beidet mellom gjengene på Huset. 
Det kommer stadig nye grupperinger 
på Samfundet, og det er et omfat-
tende arbeid å få oversikt. Det har 
jeg gått og tenkt på siden jeg begynte 
på Samfundet for tre år siden. Det 
er veldig komplisert, men vi har alle 
samme mål om å gjøre Samfundet til 
et samlingspunkt for studentene. 
Hvilke tanker gjør du deg om Samfundets 
organisasjonsstruktur?
– Jeg tror at mer åpenhet om proses-
ser, lover og regler vil gjøre det mer 
oversiktlig. Få gjengene til å sam-
arbeide bedre ved å tilrettelegge og 
komme med forslag. Å utføre det er 
opp til hver gjeng, de vet selv hvordan 
de jobber best. 
Beste minne fra Samfundet?
– Jeg ser på UKA, Samfundet og IS-
FiT som det samme. Åpningseremo-
nien til UKA-09 var en veldig spesiell 
opplevelse. 

Christine Holm Berntzen,  
arrangements- og linjeforenings-
ansvarlig
Master i statsvitenskap, 23 år, fra  
Kristiansund, Tidligere engasjert i 
ISFiT

Hva er ditt mål som medlem i styret?
– Jeg har fått en nyopprettet stilling, 
og den innebærer å trekke flere linje-
foreninger til Huset. Edgar B. Schiel-
drop sa «Høyskolen vil gjøre dere til 
studerende, vi, Samfundet gjør dere 
til studenter.» Vi vil gjøre Huset til 
det naturlige samlingsstedet for stu-
denter. Det skal jeg prøve å få studen-
tene til å forstå.
Hva var ditt favoritt-Samfundsmøte dette 
året?
– Må jeg velge bare ett? Jeg likte Are 
Kalvø og Sylfest Lomheim, men gle-
der meg og tror det på lørdag kommer 
til å bli min favoritt. Har de andre 
også sagt det? Da kan jeg si noe annet! 
Kerry Cook var helt fantastisk, også 
er det alltid artig når Jonas (Gahr 
Støre, journ.anm.) kommer.
Beste minne fra Samfundet?
– Det må være etter å ha jobbet med 
ISFiT-workshop i et halvt år, lest søk-
nader og plukket ut de som skal delta. 
Å se dem ankomme Trondheim, og 
Samfundet, må være det beste. UD

Nytt styre inntar Samfundet
17. mai får det nye  
Samfundetstyret makten 
på Huset. Erling 
Kjelstrup har valgt et 
styre basert på diversitet 
og engasjement.

Astrid Trondal, temaansvarlig
Master i tverrfaglige kulturstudier,
23 år, fra Arendal, tidligere engasjert  
i Markedsføringsgjengen (MG)  
og ISFiT

Hva anser du for å være Styrets viktigste 
jobb?
– Styret skal være for medlemsorga-
nisasjonen Samfundet. Vi er forenin-
gens styre og skal ivareta medlemme-
nes interesser.
Har du noen saker du brenner for politisk?
– Likestilling. Jeg omtaler meg gjerne 
som feminist, men jeg er litt forsiktig 
med å si det, for det er så mange ulike 
typer feminister. Jeg er mer likhetsfe-
minist enn ulikhetsfeminist. 
Hvilke tanker gjør du deg om Samfundets 
organisasjonsstruktur?
– Det er en kjempekaotisk, fantastisk 
organisasjonsstruktur som har ut-
viklet seg som et organisk vesen. På 
en pragmatisk måte må vi kjenne vår 
plass på Samfundet, vi må jobbe med 
å finne vår plass. 
Beste minne fra Samfundet?
– Den gangen jeg ble valgt til gjeng-
sjef i MG. Jeg ble veldig skremt av tan-
ken på alt som lå foran meg, men også 
utrolig takknemlig over ansvaret jeg 
fikk fra gjengen min. 

Jeg har et inntrykk av 
at hvis du først har blitt 
med på Samfundet så 

blir du værende. 

Stefan Andersson,  påtroppende 
nestleder på Samfundet

teKst: Helene Melseth Flaaen 
FOtO: Wanda Nathalie Nordstrøm

Stefan Andersson, nestleder
Bachelor i samfunnsøkonomi. Starter 
på master i strategi, organisasjon 
og ledelse til høsten, 28 år, fra  
Trondheim, tidligere engasjert i ISFiT

Hva synes du om Samfundet og politisk pro-
fil?
– Jeg synes vi skal ha et politisk stand-
punkt, men ikke en høyre- eller venstre-
orientert profil. Vi vil jo inkludere alle 
studentene, og ingen skal føle at de ikke 
tilhører Samfundet på grunn av den 
politiske profilen. Flere politiske møter 
for å skape engasjement ville vært spen-
nende. 
Hvilke tanker gjør du deg om Samfundets 
organisasjonsstruktur?
– På Samfundet har du et stort støtteap-
parat med tanke på at det er alltid noen 
som har erfaring. Jeg har et inntrykk av 
at hvis du først har blitt med på Sam-
fundet så blir du værende. Folk er frivil-
lige mye lengre enn bindingstiden, og 
det tilsier at det må være noe bra ved 
måten det er organisert på. 
Beste minne fra Samfundet?
– Jeg var finansieringssjef i ISFiT og da 
Petter Stordalen var her utfordret jeg 
ham til et møte. Det å se ham målløs er 
et minne jeg kommer til å ta med meg. 
Det er også en type ting jeg aldri ville 
fått gjort om jeg ikke var engasjert i fri-
villig arbeid i regi av Samfundet. 
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Stellan Skarsgårds sexpartnere økte proporsjonalt med antall rolletilbud. 

– NTNU må anerkjenne den innsatsen som frivillige i Trondheim gjør, 
sier Herman Westrum Thorsen i Samfundetstyret. 

teKst: Martin T. Johannessen  FOtO: Therese Andreassen

jeg måtte bli flinkere til å promotere 
meg selv, men jeg ville jo ikke engang 
sende ut et bilde.

Skarsgård smiler, og etter blikket 
å bedømme virker det som at han er 
litt stolt av de rebelske holdningene 
han hadde som ung. I 1990 fikk han 
likevel sin første rolle i en Hollywood-
produksjon.

– Jeg skulle være med i et par sce-
ner i filmen The Hunt For Red October. 
Aldri før hadde jeg blitt så godt betalt 
for så lite arbeid.

Han beskriver mentaliteten til de 
amerikanske filmskaperne som hår-
reisende, og imiterer på perfekt en-
gelsk.

– We need that guy! He’s perfect 
for this part!

Stellan rister på hode. 
– De kunne plukket opp en hvem-

som-helst fra gata som kunne gjort 
den rollen.

Veteranen Skarsgård
Etter den tid har Stellan vært med i 
titalls Hollywood-produksjoner, men 
svensken har likevel vendt tilbake til 
Skandinavia for å lage film.

– I Europa har regissøren mye 

større frihet, noe som gir et mye mer 
subjektivt synspunkt. 

Han forteller at de som regjerer i 
Hollywood ofte benytter seg av en hef-
tig kommersialisering av produktet. 
Eksempelvis ved at produsentene inn-
skriver elementer av en sjanger som er 
i vinden. 

Etter lang tid i bransjen er regis-
sører også noe Stellan har en bestemt 
mening om.

– Filmskapere er som regel veldig 
rare mennesker. Store barn som fort-
satt leker med legoklosser.

Han mener at noen filmskapere 
ikke greier å frigjøre seg fra sin egen 
fantasiverden og dermed glemmer å 
gjøre menneskene foran kamera le-
vende.

– Når man som skuespiller auto-
matiserer en bevegelse ender man 
opp som en maskin, ikke som et men-
neske. 

Tenkepause
To av Skarsgårds seneste roller omfav-
ner superheltfenomenet. I filmene The 
Avenger og Thor spiller han professor 
Erik Selvig.

– Grunnen til at jeg ble med i Thor 

var at Kenneth Brannagh skulle regis-
sere. Manuset i seg selv var ganske 
middelmådig.

Han forteller noe skuffet at hans 
karakter i filmen ikke er eier av noen 
superkrefter. 

– Dersom du faktisk kunne vært en su-
perhelt, hvilke superkrefter kunne du tenkt 
deg?

Stellan, som har svart kjapt og 
lenge på alle spørsmålene, blir brått 
stille og lukker øynene for å tenke. 
Etter drøye fem sekunder åpner han 
dem igjen.

– Evnen til å kunne forstå mennes-
ker, sier han alvorlig. UD

Mannen som regnes som en av Skan-
dinavias fremste skuespillere tren-
ger ingen introduksjon. Med pilsen i 
hånda forteller han om tiden da han 
gikk fra diplomatdrømmen til å foku-
sere helt og holdent på skuespillerkar-
rieren.

– Livet mitt endret seg egentlig 
ikke noe særlig, men det ble mer knul-
ling!

Samtidig som antallet sexpartnere 
økte, ble Stellan et kjent ansikt over 
hele Sverige, noe som også betydde et 
betydelig økt antall rolletilbud. Drøye 
40 år senere mener han likevel at han 
ikke har tatt noe yrkesvalg enda.

– Jeg trives veldig godt som skue-
spiller. Det tror jeg alle må gjøre der-
som de skal jobbe med det samme 
over lenger tid. Det handler bare om 
å være kreativ.

Rebelsk attitude
Ordene fosser ut når han videre be-
svarer spørsmålet om hvordan han 
havnet i Amerika.

– Jeg var lei av konservative tea-
teroppstillinger, og bestemte meg for 
å slutte med skuespill. Så kom jeg i 
kontakt med en agent. Hun mente 

I Oslo og Bergen pågår det en debatt 
om hvorvidt man skal få betalt i stu-
diepoeng i store frivillige verv. Her 
trekkes NTNU frem som et ideal, som 
tilbyr et 15-poengsfag, hvor forenings-
ledere kan ta studiepoeng knyttet til 
ledervervet. Faget Ledelse i praksis er 
et tilbud som ledere ved blant annet 
UKA, ISFiT og Samfundet kan benyt-
te seg av. Nå ønsker frivillige i Trond-
heim å gjøre tilbudet større. 

– NTNU må anerkjenne den inn-
satsen som frivillige i Trondheim gjør, 
som nettopp gjør Trondeim til Norges 
beste studentby, sier Herman Westrum 
Thorsen i Styret på Samfundet. 

Westrum Thorsen, som stilte til 
styrevalg ved NTNU, synes det er for 

Alt på Stellan

For tungt å være frivillig

Rebell I bRansjen: Stellan Skarsgård sammenligner filmskapere med store barn og legoklosser.

alder: 59 år

yrke: Skuespiller

aktuell med: Superhelt-
filmene The Avenger og Thor, 
samt Kosmorama-besøk

anbefaler i vår: Oksehale 
marinert i rødvinssaus. 

stellan skarsgård

tungvint å ta på seg større verv når det 
kan gå utover studiene og normert stu-
dietid. 

– Det enkleste ville være å utvide Le-
delse i praksis, sier Westrum Thorsen. 

Thorsen er likevel usikker på hvor-
dan en eventuell utvidelse skal foregå. 
Han mener uansett at det er et arbeid 
som må involvere de frivillige. 

Rettet mot samfundet
– Ledelse i praksis kombinerer ledelses-
teori og praktisk erfaring i lederstillin-
ger, og er spesifikt rettet mot studenter 
med lederansvar, sier læringsassistent 
Sjur Øyen.

 Øyen påpeker at en eventuell ut-
videlse av faget må gå til noen med et 
definert lederansvar, men mener det 
kan bli vanskelig å begrense hvem som 
eventuelt skal få delta i faget. 

Samfundetleder Mari Norman og 
resten av styret har ikke tatt stilling til 
hvorvidt de ønsker at flere verv på Sam-
fundet skal kunne gi studiepoeng.

– Jeg hadde ønsket det var tilrette-
lagt for å kunne kombinere tyngre fri-
villige verv og studier. Å ha mulighet til 
å ta faget Ledelse i praksis er veldig bra, 
men mange har verv som går over to år, 
og da burde det være muligheter for å 
se på andre løsninger i tillegg. Kanskje 
kan vi se mot en løsning med Statens 
lånekasse. 

Av de engasjerte på Samfundet som 
kan ta faget er det mange, men ikke 
alle, som velger dette.

– Faget er tydeligere rettet mot 
Samfundet, så det er nok derfor. I ho-
vedsak er emnet tilknyttet Samfundet 
og NTNUI, men det kunne såklart blitt 
utvidet til en mer generell modul for at 
andre frivillige verv også skulle kunne 
ha nytte av det.

På eget initiativ
Emneansvarlig Endre Sjøvold ved Le-
delse i praksis, startet for ti år siden fa-
get Studenter i ledelse, et fag hvor alle 
som deltok i frivillige verv kunne delta. 

Faget dannet han på eget initiativ, 
og han brukte sin egen fritid for å få det 
til å gå rundt.

– Til slutt ble det for mye å gjøre, 
men om det skal startes et lignende 
fag igjen må det nok gjøres av folk med 
kompetanse på eget initiativ.

Sjøvold forteller at det ble protester 
blant elevene da faget ble lagt ned, fordi 
NTNU ikke la ressurser i faget. 

– Poenget var at det skulle være let-
tere å ta på seg frivillig ansvar, samtidig 
som man får faglig påfyll. 

Han sier at de for eksempel utviklet 
branninstruksene som i dag blir brukt 
på Samfundet, og at en student utviklet 
logistikkløsningen som i dag gjør ølser-
veringen på Samfundet mulig.

– Ledelse i praksis får gode tilbake-
meldinger og har fungert bra, men det 
er jo et begrenset antall studenter som 
kan ta det. Kanskje kunne universite-
tene gått sammen og skapt et nasjonalt 
opplegg, sier Sjøvold. UD

TEKST:  Marte jønland
 majon@underdusken.no
ARKIVFOTO:  tormod Haugane 

FRIVILLIGHET

vIl utvIde: Herman Westrum Thorsen vil utvide mulighetene for å oppnå studiepoeng gjennom frivillige verv.



Fremtiden står på spill
For tre år siden gikk dataspillindustrien forbi filmindustrien i størrelse. 
Verden bruker nå tre milliarder timer i uka på spill. Bekymret? 

Håkonsen avfeier spørsmålet om 
det ikke ville vært bedre å bruke 
tiden vår på å studere eller lære å 
spille piano.

– Det er en myte at dataspill er 
så tidkrevende, jeg tror ikke det er 
en seriøs problemstilling lenger. Det 
bygger på en fordom om at de som er 
spillere utelukkende bruker tid foran 
data- eller tv-skjermen.

Sprenger døgnrytmen
Noen hevder dataspill er bra for 
deg, at man kan lære svært mye av 
å spille spill. Andre hevder man får 
en mestringsfølelse i dataspill som 
gjør at man ikke trenger den samme 
følelsen i det virkelige liv, og at det 
derfor går ut over studiene. Under-
søkelser fra både NTNU og UiB vi-
ser en korrelasjon mellom dataspil-
lere og rapportering av depresjon og 
tvangstanker. 

Trond Aspeland er daglig an-
svarlig for Hjelpelinjen for spilleav-
hengige. Han forteller om sine erfa-
ringer med spillerne.

– Noen fokuserer så sterkt 
på spillet at de mister in-
teressen for alt annet. De 
sprenger døgnrytmen, 
spiser dårlig over lengre 
perioder og blir natur-
ligvis utbrent.

Aspelands erfaring 
er at det ofte er friske, 
vanlige ungdommer 
som blir fullstendig ut-
mattet av spillingen. 

– Noe av metoden for 
å komme seg ut er å finne 
andre aktiviteter som lok-
ker mer enn dataspillingen. 
Disse spillerne kan man ikke 
kalle «avhengige» dersom de 
finner en annen aktivitet som 
lokker mer, så vil de ikke ha ab-
stinenser for spillingen. 

Tilfører noe til livet
Aspeland forteller at det er vanske-
lig å skille mellom utbrentheten 
(medført av lite søvn og dårlig kost-
hold) og depresjoner – symptom-
bildet er veldig likt. For noen som 
sliter med depresjoner kan data-
spill være en løsning og en slags 
medisin.

– De som i utgangspunktet har 
sosial angst kommer i en tilstand 
der det er så problematisk å fun-
gere i den virkelige verden at de 
derfor oppsøker datamaskinen. 

De opplever en mestringsarena og 
blomstrer til i den virtuelle verden. 

Aspeland påpeker også at det er 
vanskelig å si om det er spillene i seg 
selv som gjør spillere deprimerte. Er 
det dårlig ernæring som er skylden 
eller er det slik at mennesker med 
depresjoner tiltrekkes dataspill? 

Aspeland støttes av psykolog 
Mentzoni, som har ledet en studie 
ved UiB som har kommet frem til at 
4,1 prosent av befolkningen under 
50 år har et usunt forhold til data-
spill.

– Det er ingen studier i dag som 
kan slå fast at det ene skaper det an-
dre. For de aller fleste er dataspill 
en sunn hobby som tilfører noe til 
livet snarere enn å ta noe vekk fra 
livet. UD

 «Gaming kan redde verden», hev-
der Jane McGonigal i boken Reality 
is Broken. I fullt alvor hevder hun at 
vi må spille tre ganger så mye som 
nå om vi skal klare å redde verden. 
Hva ligger bak dette – er ikke å spille 
dataspill å kaste bort tiden sin? Fors-
kning kan tyde på det motsatte. Det 
er snakk om at mekanismene som 
gjør spill så populære bør være over-
førbare til det virkelige liv og der-
med gjøre mennesker mer effektive 
og utholdende i sine oppgaver. 

Dataspillets potensial
 Psykolog Rune Mentzoni forsker på 
innvirkningen dataspill kan ha på 
spilleren. Han tror en av grunnene 
til at spill er såpass 
populært, er tilba-
kemeldingen data-
spill gir spilleren.

– Man får en 
jevn strøm av feed-
back om hvordan 
man gjør det i spil-
let, og presterer 
man ikke bra så får man konkret in-
formasjon om hva man burde gjøre 
for å prestere bedre. 

Mentzoni mener vi med fordel 
kunne overført disse mekanismene 
til vårt daglig liv.

– Disse mekanismene som funge-
rer så godt i spill og som gjør at folk 
liker spill – det må man lære av så 
vi kan legge opp resten av samfun-
net på lignende måter. At man får 
lignende tilbakemelding og respons 
fra skolen, at man at vet hva som skal 
til for å nå «neste nivå». 

Rune Håkonsen, spilljournalist 
hos NRK, støtter Mentzoni, og for-
klarer et lignende fenomen, «gamifi-
cation».

– Begrepet går ut på å overføre 
spillene til vår hverdag, ikke bare til 
skole og utdanning. Å lage spill ut av 
dagligdagse gjøremål for å motivere 
folk. 

Psykolog Mentzoni forteller at et 
eksempel på dette kan være nettste-
det Chore Wars.

– Det er et slags rollespill hvor 
man for eksempel kan registrere kol-

lektivet sitt og hvem som gjør hva av 
husarbeid. Deretter får man poeng 
og går opp i level basert på hvor mye 
husarbeid man gjør, sier Mentzoni.

Journalist Håkonsen tror data-
spill kommer til å få en stadig øken-
de betydning i livene våre.

– Særlig som fortellende medium 
tror jeg dataspill vil få økende betyd-
ning. Slik som Facebook plutselig 
har blitt en del av og endret vårt van-
lige liv tror jeg også spill kommer til 
å endre vår måte å leve på. 

Å redde verden
Håkonsen mener en av de sterkes-

te argumentene i McGonigals bok 
om viktigheten ved dataspill, er at 
spilling er en av de enkleste måtene 
å få oss til å endre adferd på.

– Vi må se nytten av å spille og 
ved hjelp av disse elementene lære 
mennesker viktige verdier. Vi kan 
bruke spill til å lære oss resirkule-
ring eller hvordan å bruke mindre 
strøm. Vi kan ta i bruk spillelemen-

ter for å få oss til 
å endre adferd, 
sier Håkonsen.

Dette er mer 
nærliggende enn 
vi tror. McGo-
nigal og hennes 
team har desig-
net flere spill som 

lærer spillere hvordan å leve i en ol-
jefri verden, og hva man kan gjøre 
om vi får beskjed om at jorda eksplo-
derer om 25 år. Ideen er at disse gir 
spillerne læring om hva å gjøre i kri-
sesituasjoner samtidig, som de har 
det gøy med å spille.

Alle spiller
 Når du ser for deg en som spiller 
data tenker du gjerne på kvisete 
unggutter i kjelleren til foreldrene 
sine. De siste åra, derimot, har snitt-
alderen til de som spiller beveget seg 
kraftig oppover. Nå er snittalderen 
over tredve år.

Journalist Håkonsen kan fortelle 
at langt flere spiller enn det man tid-
ligere trodde, og viser til en undersø-
kelse fra Forbrukerrådet som sier at 
75 prosent av befolkningen over 15 
år har spilt. 

– Når vi i dag tenker på dataspill 
tenker vi på så mye mer enn et mørkt 
gutterom. Det kan være Farmville 
på Facebook, Angry Birds på telefo-
nen, kabal eller World of Warcraft 
på pc-en.

TEKST:  lars Fredrik lund Godbolt
 lgodbolt@underdusken.no
FOTO:  Åshild Mikalsen egelid
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Utro virkelighet
Jonas Corell Petersen i å gjøre stykket 
fullstendig dagsaktuelt. Ödön von 
Horváth skrev det i 1932, og det er 
tilsynelatende uløselig bundet til 
Weimarrepublikken og depresjonen i 
Tyskland under mellomkrigstiden. Det 
er forsåvidt ikke noe mål i seg selv å 
modernisere ethvert skuespill, og når 
det, som i dette tilfellet, blir gjort 
delvis, skader det helheten i stykket.

Teksten i Tro, håp og kjærlighet er i og 
for seg ganske lett, og det som bærer 
forestillingen er ikke slagferdigheten i 
replikkene, men hvordan skuespillerne 
fyller rollene sine. Det er imponerende 
å se hvordan de klarer å heve kvaliteten 
på stykket fra å være en førsteklasses 
utgave av Cabaret, til å bli noe det abso-
lutt er verdt å få med seg. 

Karakterene henvender seg stadig 
til publikum, som på sett og vis blir 
en del av stykket, uten at dette på 
noen måte føles unaturlig. Tilskuerne 
involveres i spillet, og enkelte ganger 

oppleves det nesten som om det er 
publikum som definerer det videre 
forløpet. Det er som om de ulike rolle-
figurene latterliggjør hverandre foran 
en dommer, som her er publikum. Det 
forsterker tematikken: Du blir sett, 
handlingene dine er under konstant 
overvåkning, og selv om andre er like-
gyldige til deg, vil de alltid ønske å 
se deg lavere enn seg selv og fordømt. 
Trond Peter Stamsø Munch, i rollen 
som Dommerens bror oppsummerer 
det:

«Nå skal du ikke begynne å nekte, 
og du må fremfor alt ikke late som du 
er klokere enn dommeren. Og ærlig 
talt, de anklagede burde jo kunne 
forstå, at til syvende og sist er ikke en 
dommer mer enn et menneske.»

Tro, håp og kjærlighet er nok et 
eksempel på hvordan kvalite-
ten på et skuespill i stor grad er 
avhengig av kvaliteten på skue-
spillerne.

Trøndelag Teaters nyeste oppføring 
Tro, håp og kjærlighet er et sammen-
surium av enkeltstående scener satt 
sammen til en mer eller mindre absurd 
og uforståelig helhet. Stykket handler 
om Elisabeth, en ung og bankerott 
kvinne som bare forsøker å overleve. 
Hun er imidlertid fanget i et kaldt 
samfunn hvor ingen tar ansvar for 
hverandre, men hvor tvert imot alle 
er ute etter alle. Her ses og huskes 
alle feiltrinn, og det finnes ikke rom 
for verken tro, håp eller kjærlighet. 
Til slutt blir det klart at en slik tilvæ-
relse ikke er verdt å leve, og Elisabeth 
forsøker å drukne seg, men blir reddet 
av en av de som tidligere har avvist 
henne. Når hun sier at hun skulle ønske 

hun var død, plager de andre henne 
inntil sinnsykdom, og hun dør til slutt 
ensom, mens de andre, uberørt, fort-
setter med sine liv.

Trøndelag teater har truffet med 
denne sorte komedien, den minimalis-
tiske scenografien gjør at handlingen 
kommer klart fram, og gir skuespil-
lerne mulighet til å spille ut rollene 
sine. Janne Heltberg Haarseth gjør 
en svært god tolkning av Elisabeth, 
og det er heller ingenting å utsette på 
prestasjonene til de andre skuespil-
lerne. Kristoffer Hivjus noe stakkato 
spillemåte passer for én gangs skyld 
stykket, og hans rolle som Preparanten 
er glimrende.

Når det er sagt så feiler regissør 

Tro, håp og kjærligheT - tRøndelaG teateR - 10. apRIl 
TEKST:  InGRId anna teIGen    ingrite@underdusken.no  FOTO: pResseFOtO

teateR
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Andréanne Fournier viste utstillingen 
Every Vortex (and many other objects 
which have just started to exist) på 
Babel visningsrom for kunst. Fournier 
utforsker det tradisjonelle håndtverks-
arbeidet, og broderer med rød tråd på 
lin. Noen av arbeidene har et abstrakt 
motiv, mens andre er det brodert tekst 
på. En av tekstene Fournier har brodert 
er «Ingenting betyr noe lenger», og 
denne teksten fremstår, i likhet med 
flere av de andre tekstene, som enkel 
og naiv. Både det visuelle uttrykket 
og innholdet i tekstene er nostalgisk. 
Fournier søker etter det som har vært, 
og ikke det som er. 

Kunstverkene er montert på 
veggen ved hjelp av små spikere i 
hjørnene. Det minimale opphenget 
og det enkle uttrykket gjør at galle-
riet føles tommere enn før. Lin-stoffet 
går nesten i ett med veggen, og den 
eneste fargen i utstillingen er den røde 

tråden. Den røde tråden som Fournier 
broderer med i alle verkene bidrar til en 
helhet i utstillingen, men utstillingen er 
så gjennomført at den blir forutsigbar, 
og på grensen til kjedelig. Det er ingen-
ting som skriker etter oppmerksomhet 
eller som pirrer nysgjerrigheten. Den 
samme røde tråden går igjen i hvert 
eneste verk. Ingenting radikalt endres 
fra det ene til det andre, hverken i 
uttrykk, størrelse eller form. 

Fourniers interesser er knyttet 

til ideen om ikke-objekter, og det 
hun kaller «antitekster», men det er 
håndtverket som dominerer utstil-
lingen. Every Vortex fremstår som en 
kommentar rettet mot kvinnelig erfa-
ring og kvinnelig tradisjon. Det er et 
utall kunstnere som har tatt i bruk 
tekstil og håndarbeid som kunstut-
trykk, og som kombinerer dette med 
naive tekster, gjerne knyttet til en spesi-
fikk form for kvinnelighet. Gjenbruk av 
det tradisjonelle håndtverket er ikke 

nyskapende eller originalt, men har 
en lang tradisjon fra kunsten tidlig 
på 70-tallet. Fournier følger denne 
tradisjonen, enten hun vil det eller 
ei, og de andre diskusjonene, som for 
eksempel forholdet mellom objekt 
og ikke-objekt, kunst og ikke-kunst, 
havner i skyggen. 

En rød tråd Punktering på platt vei

every vorTex - 
adReanne FOuRnIeR - babel
25. MaRs - 3. apRIl
TEKST:  KaRIanne OMMundsen
karianom@underdusken.nO
FOTO:  pResseFOtO
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RubbeR -  KOsMORaMa - ReGI: quentIn dupIeux
TEKST:  atlI bjaRnasOn
atlibja@underdusken.no
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Taiga er tredjeplata til oslobandet 
Lukestar. Dette er indierock på sitt 
beste. På godt og vondt.

Det første som møter deg når du 
trykker på «play» er den overjordiske 
og distinkte vokalen til Truls Heggero. 
Med stemmen som våpen trekker han 
lytteren inn i en fremmed og ukjent 
verden. Han tar oss med inn i den 
nordiske skogen på den nordlige 
halvkule, hvor natur og menneskelig 
bevissthet møtes. Ved hjelp av gitarer, 
trommer, bass, keyboard og strykere 
skaper bandet et dynamisk univers 
omgitt av den androgyne vokalen.

Plater handler vel så mye om 
å formidle en stemning som et 
budskap. Måten stemmen til Truls er 
skrudd sammen på gjør det til tider 
utfordrende å fange hva det er han 
faktisk formidler i tekstene. Lydbildet 
kan til tider fremstå som noe glatt-
polert og rett fram. Ved å sette den 
skjøre vokalen i høysetet begrenser 
Lukestar mulighetene for variasjon i 
lydbildet. 

Låta «Flying canoes» har fått mye 
spilletid på P3. Det er ikke så rart. 
Lukestar er prototypen på P3-musikk. 
Forsiktig og «glætt» indierock som 

ikke gjør så mye ut av seg. Hadde 
Lukestar vært festdeltakere hadde de 
vært den rolige og beskjedne gjengen 
som sitter og drikker brus i et hjørne, 
mens resten av festen er opptatt av å 
danse på bordet. Hvilken festdeltaker 
du vil være, avhenger av personlige 
preferanser. 

Singelen er representativ for resten 
av platen. Likte du den kommer du 
garantert til å like albumet. Følte du 
derimot at singelen var glatt og intet-
sigende er det like greit å lete andre 
steder etter en ny plateinvestering. 

lukastar har laget en fengende og 
glattpolert plate som passer både 
til milde vårdager ved grillen og 
regntunge høstkvelder på sofaen. 
For de som liker sånt.

En glattpolert affære

Taiga - luKestaR - tuba RecORds
TEKST:  sIlje veReIde
 vereide@underdusken.no

plate

Det er en høstnatt i 1992. Vi befinner 
oss på en fest i en forstad til Paris. 
To ungdommer forlater festen 
og tar seg i stedet en spasertur i 
skogen, hvor de oppdager et lik. 
Hvem den døde personen er får vi 
ikke vite. Derimot hopper vi noen 
dager tilbake i tid – festdeltakerne 
er på skolen, og savner en klasse-
kamerat. I løpet av uken forsvinner 
flere ungdommer. Man holder 
mulighetene åpne. Kan det være en 
seriemorder som går løs på skolen?

Det siste tiåret har flettverks-
filmene kommet i hopetall, og 
Lights Out er et nytt tilskudd til 
den stammen. Her tjener imidlertid 
hovedformgrepet (å vise de samme 
hendelsene gjentatte ganger, fra 
ulike karakterers perspektiv) sin 
hensikt, i motsetning til i mange av 
Lights Outs artsfrender. Altså føles 
det ikke som poengløs drøvtygging, 
men et nødvendig grep som under-
streker et av filmens hovedtemaer: 
Hvordan subjektive oppfatninger 
formes basert på hvilken (begrenset) 
informasjon man plukker med seg. 

Black Venus forteller historien om 
Sarah «Saartjie» Baartman. Khoik-
hoi-kvinnen som gjennom begyn-
nelsen av 1800-tallet ble vist fram 
på Paris og Londons «Freak show»-
scener under scenenavnet Hotten-
tot Venus. 

 Til tross for et spennende ut-
gangspunkt går det meste galt for 
regissør Abdellatif Kechice. Vi 
blir aldri kjent med filmens ho-
vedkarakterer. Det er faktisk bare 
freak-forestillingenes publikum 
som framstår som mer en endimen-
sjonale karakterer.Vi kommer aldri 
under huden på verken «Saartjie» 
eller hennes «herre» Caezar. Det er 
ikke hint til utvikling å spore ver-
ken i karakterene eller handlingen. 
Historien står faktisk på stedet hvil 
i halvannen time. Og det er ikke 
slutt før etter nærmere tre timer. Da 
har det skjedd et par-tre ting, men 
alle sammen overtydelig annonsert 
over en time før de faktisk skjer. 

Istedenfor å skape en relasjon 
med publikum, velger Kechice 
kun å pøse på med nærbilder og 
ekstremnærbilder i et desperat for-
søk på å skildre hovedpersonens 

Og i sin tur, hvordan sladder oppstår, 
og konsekvensene av det. 

Mot slutten får vi se drapet i 
skogen, urovekkende nøkternt 
skildret. Det blir åpenbart at denne 
historien ikke egentlig er et mord-
mysterium, men derimot en studie 
med en snedig vri, av mikrosam-
funnet som denne skoleklassen er. 
Enkelte av karakterene er riktignok 
på grensen til å fremstå som ganske 
utvannede arketyper, men Lights 
Out klarer likevel å gi en nyansert 
skildring av dem. På en videregå-
ende skole finnes uansett alle disse 
typene, det har da alle opplevd.

Med unntak av mordtematikken, 
kan lights out sammenlignes med 
en hvilken som helst high school-
såpeserie, men kun dersom serien 
hadde dybde og var lydlagt av 
sonic youth.

desperasjon og forfall. Alt det tjener 
til er å drukne de gode klippene i 
et overforbruk som i beste fall kan 
forsvares med at helbildene er gjen-
nomgående dårlig komponert. Når 
både handling og håndtverk feiler, 
er det kun historiens utganspunkt 
og autensitet som redder filmen fra 
å falle helt igjennom.

Mange vil først og fremst sitte 
igjen med intrykket av å ha sett en 
tidsskildring klart adskilt fra nåti-
den. Black Venus viser likevel en tid-
løs historie om kvinner tvunget ut i 
fornedrelse og i ytterste konsekvens 
prostitusjon. Det er en fargeløs 
handling om utnyttelse av kvinner 
pakket inn i et historisk og etnisk 
ramme. Tilskuerenes reaksjoner på 
Hottentot Venus sine forestillinger, 
i spennet fra sympati og avsky til be-
gjær og objektifisering, er ikke uten 
paralleller i verden i dag.

verken vakker, sterk eller  
spennende. Black venus er ingen 
sort venus. 

Når lysene slukkes Endeløs sorti

lighTs ouT - KOsMORaMa 
ReGI: FabRIce GObeRt
TEKST: atlI bjaRnasOn
atlibja@underdusken.no
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blacK venus - KOsMORaMa 
ReGI: abdellatIF KecHIce
TEKST:  MaRKus tObIassen
mtobiassen@underdusken.no

FIlM

every vortex er en helhetlig 
gjennomført utstilling som 
grenser til det kjedsommelige. 

Lea er en kunstnerisk roman om 
hvordan uavkortet kjærlighet fra far 
til datter fordreies til noe fordervet, 
som istedenfor å skape nærhet fjerner 
de to fra hverandre, og også driver 
datteren vekk fra virkeligheten og 
livet.

Historien er lagt opp som en 
bekjennelse, hvor faren betror seg 
til en fremmed, som han har møtt 
samme dag. De har besluttet å kjøre 
til Bern sammen, og underveis rulles 
historien om Lea opp. Farens grense-
løse beundring for sin egen datters 
musikalske talent, står i kontrast med 
den fremmedes kjølige forhold til sin 
datter.

 Han forteller hvordan Leas tilvæ-
relse ble tatt opp av et hvileløst jag 
etter å bli en fullkommen fiolinist. 
Faren oppmuntret henne, og så 
ikke sårheten bak Leas ønske, som 
frarøvet henne muligheten til å være, 
og utvikle seg. Alt skjult bak setningen 
«jeg vil heller øve.»

Det kommer fram at faren klan-
drer seg selv for Leas ødeleggelse. 
Hun står igjen som et idealisert bilde, 
og fortellingen viser på sett og vis 

hvordan det å dø ofte kan gjøre et 
menneske tilnærmet guddommelig 
for sine pårørende.

Det er stadig innskutt franske 
setninger i teksten, noe som for 
meg var påtagende frustrerende. 
Jeg opplevde å gå glipp av noen av 
de mest betydningsfulle og følel-
sesladde områdene i romanen, av 
den enkle grunn at de var uforståe-
lige for meg. Det irriterte meg, fordi 
romanen var så god at jeg ikke ville 
miste sentrale poeng.

Jeg likte Lea svært godt. Den 
utforsker hvordan det å elske kan 
gå over i en besettelse, som skader 
både den som elsker og den som blir 
elsket. Språket er vakkert og står i 
stil med det skjøre innholdet, hvor 
selvutslettelse er det bitre resultatet 
av intens målrettethet.

Sanger om kjærlighet

lea-pascal MeRcIeR-Gyldendal FORlaG
 TEKST:  InGRId anna teIGen  ingriteunderdusken.no  
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lea er en stille fortelling om 
malplasert kjærlighet, som i siste 
instans er sinnsødeleggende.

Rubber har i overveldende grad blitt 
markedsført som en slasherfilm, som et 
nytt tilskudd til rekken av retro-exploi-
tation som har kommet i kjølvannet 
av Quentin Tarantinos Grindhouse-
prosjekt. Bare at morderen her er 
– hold deg fast – et bildekk. Rubber er 
ikke en slik film, selv om den på sett 
og vis tar utgangspunkt i slasherfor-
melen og gjerne benytter seg av dens 
konvensjoner. 

Allerede i filmens første scene 
brytes markedsføringens løfter. En 
karakter snur seg mot kamera og 
holder en liten tale om hvordan visse 
hendelser i diverse filmer ikke skjer 
av noen spesiell årsak. Han avslutter 
med at filmen vi nå skal se er en slags 
orgie av «no reason». Kameraet skifter 
vinkel, og avslører at han snakker til 
en gruppe mennesker, utstyrt med 
kikkerter. Gjennom disse følger de 
bildekket på sin reise; de ser altså 
«filmen». 

Til å begynne med oppleves Rubber 
som en kommentar til filmmediet og 
dets publikum,  en temmelig prekende 
sådan. Blant annet scenen hvor en 
politimann (han som holdt talen i 
førstescenen) oppfordrer sine kolle-
gaer til å skyte ham, fordi «ingenting 
av dette er ekte» er fornøyelig, men 
fullfører ikke det den påbegynner. 
Eventuell kritikk eller kommentering 
faller på stengrunn, eller blir irrelevant 
i mylderet. 

Bildekkets historie, som stort sett 
består av at det ruller langs landeveien 
og dreper alt det kommer over ved 
hjelp av telepati, vies i det store og 
hele relativt liten skjermtid. Uansett 
er det tilsynelatende ikke meningen 
at dets foretak skal være underhol-
dende. Drapene foregår alle identisk, 
uten noen spenning eller kreativitet 
(det vil si, konseptet er oppfinnsomt 
i seg selv, men det mister fort under-
holdningsfaktoren når det bare gjentas 

til stadighet). Det er absolutt ikke 
meningen å se dette som en ordinær 
slasherfilm, som nevnt, eller en slash-
erfilm i det hele tatt. 

De siste minuttene utspiller seg 
som en typisk Mr. Oizo-musikkvideo 
(han har laget musikken til filmen), og 
Rubber avsluttes uten poeng. Likevel 
sitter man egentlig ikke forvirret igjen, 
snarere med en følelse av tomhet. 
Filmen har valgt forskjellige stier 
underveis, men ikke fullført ferden 

på noen av dem. Alt som har skjedd, 
skjedde, som forklart i starten, «for 
no reason». Den er rett og slett, slik 
det også ble uttalt i førstescenen, en 
«hyllest til stil». Stil over innhold, altså. 
Innholdsløs er den definitivt. 

utover å være en ren stiløvelse 
fremstår rubber bare som 
irriterende påtatt absurdisme.  
Fin å se på, men til syvende  
og sist verdiløs. 
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En storbysymfoni er en film som 
tar for seg rytmen, særegenheten og 
det poetiske ved en by, med bilder 
fra menneskenes liv og levned. I Wish I 
Knew åpner som en slik storbysymfoni. 
Vi er i Shanghai i nær nåtid, gravemas-
kinene buldrer forbi og tåken henger 
lav og tett. Kamera fanger opp et par 
statuer av løver nede ved havna, og vi 
hører knurring på lydsporet. Fra begyn-
nelsen av etableres det en tone som 
gjør det uklart når det dokumentariske 
slutter og det fiksjonelle tar over.

Jia Zhang-ke, en av filmverdens 
nye store auteurer, bruker mye av 
filmen på intervjuer av mennesker 
som på en eller annen måte har eller 
har hatt tilknytning til Shanghai. Alt 
fra medlemmer av kunstmiljøer til 
finansfolk og arbeidere. Noen av 
historiene som fortelles er drama-
tiske og såre, andre anekdotiske. Alle 
er personlige, men sammen forteller 
de historien om Shanghai. Om emigra-
sjon på 50-tallet og forholdene under 
kulturrevolusjonen.

Bill Hicks ble bare 32 år gammel, men 
sa så mye klokt og opplevde så mye 
spennende at en dokumentar på 
nesten to timer er helt på sin plass. 
Komikeren var en mann med sterke 
meninger, og likeledes har Hicks en 
kjerne med fans som opplever at 
dersom det skal lages en film om han, 
må det gjøres på en måte som verken 
tillegger eller overser hans ideer.

I American: The Bill Hicks Story 
portretteres komikeren på en ypperlig 
måte. Regissørene Matt Harlock og 
Paul Thomas har intervjuet familie 
og gode venner av Hicks, og lar de 
som kjente ham best fortelle histo-
rien. Tilskueren får dermed et innblikk 
i hvordan nære bekjente opplevde 
komikerens gode og vanskelige peri-
oder i livet. Vi får muligheten til å 
lære litt om mennesket Bill Hicks, og 
enda viktigere, muligheten til å forstå 
hvorfor Bill Hicks ønsket å ytre libe-
rale holdninger i et samfunn preget 
av konservative normer. En form 

 Jia overprøver tid og rom ved å la 
en historie fra 60-tallet beskrives av en 
jente som vandrer hvileløst gjennom 
dagens Shanghai. I Wish I Knew er også 
en film om film, rik på arkivmateriale 
fra tidligere filmer og bruk av storheter 
som Antonioni og Hou Hsiao-hsien.

Det hele er estetisk tiltalende og 
originalt, men også veldig tungt for en 
som ikke har førstehåndskjenskap til 
kinesisk historie og kultur, for ikke å 
si filmhistorie. God film, men hvis det 
hadde vært mer by og mindre snakk, så 
hadde jeg satt pris på den i langt større 
grad. Der har jeg kanskje også medhold 
fra han i kinosalen som satt og snorket 
høylytt, eller de som marsjerte demon-
strativt ut da nok var nok.

for stand-up som er langt ifra er 
kommersielt suksessbetont i Amerika.

Dokumentaren legger heller ingen 
demper på at det er stor verdi i de 
radikale holdningene til Hicks. Dette 
kommer godt til uttrykk når barn-
domskompisen Dwight Slade forteller 
om hans egne og Hicks sine erfaringer 
med fleinsopp. 

Forfatterne av serien 
Californication har garantert tatt 
utgangspunkt i livet til Bill Hicks. I 
American: The Bill Hicks Story blir 
man kjent med den ekte Hank Moody. 
En mulighet til både å oppleve god 
stand-up, radikale, filosofiske ideer og 
et interessant menneske.

Chauvet-hulen sør i Frankrike ble 
oppdaget så sent som 1994 og inne-
holder verdens eldste hulemalerier. 
Cave of Forgotten Dreams begynner 
med filmteamets første møte med 
hulen. De som kjenner Herzog vet alle-
rede nå at dette ikke kommer til å bli 
noen nøktern og observerende reise 
gjennom hulegangene, ingen cinema 
vérité. Hans etter hvert så ikoniske 
fortellerstemme preger filmen og 
han figurerer stadig «on screen». Når 
han intervjuer forskerne er spørsmå-
lene ofte så lange og filosofisk intrikate 
at hensikten må være å komme med 
egne betraktninger, heller enn å 
forvente et svar. Slik sett kan man si 
at filmen handler like mye om Herzog 
selv som det han dokumenterer, eller 
snarere, Herzogs persepsjon av virke-
ligheten i det han dokumenterer. 

Vi presenteres for en mann som 
påstår at forseglede huler avgir en 
spesiell lukt tvers igjennom berg-
sprekkene, og at han kan lukte, og 
dermed lokalisere disse. Vi ser han gå 
rundt i skogen og lukte etter huler. Jeg 
nekter å ta dette bokstavelig. Det er 
heller et klassisk eksempel på Herzog 
som forkaster ideen om en statisk 

En dag blir Mark Hogancamp brutalt 
banket opp av fem menn på en pub. 
Etter overfallet lider Mark av tvangs-
lidelser og hukommelsestap. For å 
stable på plass hukommelsen bygger 
Mark opp en landsby av dukker. Vi blir 
snart vitne til en fantasiverden som 
Mark oppfatter som minst like viktig 
som den virkelige verden. 

Det fine ved Marwencol er at dette 
ikke er en dokumentar som graver seg 
alt for dypt ned i de triste sidene ved 
Marks liv. Mange dokumentarer som 
omhandler en persons lidelser, om det 
måtte være psykiske eller fysiske, ender 
ofte opp med å fremstille hovedper-
sonen som noen tilskuerne ikke har 
mulighet til å identifisere seg med. En 
blir dermed vitne til et freakshow man 
er glad man ikke tar del i. I Marwencol 
er det helt motsatt. For selv om vi får 
innsikt i de vanskelige delene i livet 
til Mark, omfavner filmen i mye større 
grad de vakre sidene. En historie om 
en mann som gjennom lek greier å 
godta seg selv, og enda mer spen-
nende, finner ut at han besitter et stort 
talent som kunstner.

Marks kunstnertaltent er noe filmen 
også tjener på i kreativitet og estetikk. 

sannhet, og isteden forfekter den 
ekstatiske. Eneste vei til sannhet er å 
dyrke og overdrive verdens absolutte 
subjektivitet.

Hulemaleriene gjør beslag på 
filmens siste del, og det må sies, 
hvilket blendende vakkert og impo-
nerende syn det er. Det er nesten så 
man synes synd på andre filmska-
pere over uretten i at Herzog har fått 
tilgang på disse motivene. Heller ikke 
her benyttes det noen ren observasjo-
nell stil, men Herzog leker aktivt med 
lys og skygger for å oppnå den presen-
tasjonen han ønsker. Og for de som 
måtte frykte for filmens undergang 
med 3D-teknologiens inntog, er dette 
et betryggende skue. Huleveggenes 
geometri gjør seg utmerket i en tredi-
mensjonal dybdeillusjon, selv om 
brillene er passive, og selv om man må 
sitte i kinosalen og se ut som en idiot.

Når Mark, med en sjarmerende fortel-
lerstemme, snakker om sitt alter ego 
i landsbyen, en kjekk herredukke, 
illustreres livet til dukken gjennom 
fine kameraføringer av regissør Jeff 
Malmberg og vakre bilder tatt av Mark 
selv. Kombinasjonen gjør at dukkene 
vekkes til live, og fungerer som et godt 
element i å fremstille de symbolske 
og menneskelige verdiene den fiktive 
landsbyen har for Mark. 

Regissør Jeff Malmberg kunne 
enkelt valgt å fokusere på det sære 
ved at Mark plutselig finner ut at han 
liker å gå i damesko, eller at han finner 
kvinnedukker pene. Heldigvis har han 
latt være, og i stedet for at tilskueren 
ender opp med å tenke «glad jeg ikke 
er han», blir man sittende igjen med 
en følelse av å ha lært noe om livet.

i Wish i knew er et krevende 
storbyportrett som må møtes med 
oppmerksomhet og tilstrekkelig 
kjennskap til det den portretterer.

en flott dokumentar som ikke 
bare hyller bill Hicks, men som 
også aktualiserer gode, gamle 
poenger.

Herzog er mer synlig enn noen gang, 
og resultatet er så godt som noe.

Marwencol er en vakker doku-
mentar om et vakkert syn på livet.

Historier fra Shanghai En ekte antihelt

Nye dimensjoner Mark versus verden
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TIRSDAG 12. APRIL
Samfundet: Fotogjengen gir et 
grunnleggende kurs i knipsing på 
Selskapssiden.
Test dine allmenkunnskaper med 
Tirdagsquiz i Edgar. 
I regi av Kulturutvalget vises 
filmen Mannen uten minne av Aki 
Kaurismäki på Knaus. 
Trøndelag Teater: 
Forestillingene Tro, håp og kjær-
lighet og Rock´n´Roll Wolfvises 
på henholdsvis Studioscenen og 
Hovedscenen. 
Verkstedhallen: Magic er en 
radikalfeministisk forestilling i stil 
med Ann-Liv Young med strip-
ping, blod og tryllerier. 

ONSDAG 13. APRIL
Samfundet: Under arrange-
mentet Bokstavlig talt vil forfatter 
Kristin Ribe lese fra boken Syn. 
Jazz og vinkveld i Edgar for deg 
som er glad i vin og god musikk.
Dokkhuset: Dans Les Arbres 
er kritikkerrost jazz med musi-
kere som Xavier Charles og Ivar 
Grydeland.

TORSDAG 14. APRIL
Samfundet: Gløsmesterskap i 
Ingeniørspillet i Storsalen, der 
Tekna kårer Gløshaugens smar-
teste realister.
Elektronika-aften i Edgar med 
Zimpson som lager hjemme-
snekret elektronika inspirert av 
Röyksopp og John Hopkins.
Dokkhuset: Trondheimssolistene 
med gjestesolist opptrer denne 
kvelden.
Olavshallen: Trondheim 
Symfoniorkester presenterer 
Bachs H-moll messe.
Antikvariatet: Lohn spiller 
en blanding av visesang og 
americana.
Nova: I regi av Cinemateket vises 
It happend one night av Frank 
Capra fra 1934.

FREDAG 15. APRIL
Blæst: Finalen i Wacken Metal 
Battle finner sted denne kvelden. 
Familien: Lille My presenterer 
et variert utvalg av dub, hiphop, 
elektro og pop.

Det er duket for Musikkquiz i 
Edgar, hvor du kan teste dine 
kunnskaper i populærmusikk. 
Blæst: Det britiske bandet TRC 
spiller hardcore, punk og hiphop. 
Verkstedhallen: I forbin-
delse med Dansens dager 2011 
vises blant annet forestillingen 
60 seconds apart av koreograf 
Christoffer Arouni. 
Avant Garden: The Orchard 
Ballads av Ingri Fiksdal er en 
kombinasjon av konsert og danse-
forestilling. Det blir et møte med 
det groteske, det mørke og det 
aggressive.
Byscenen: Terje Rypdal og The 
Roadrunners spiller verket Per Ulv 
Goes Electric. 
Olavshallen: Trondheim 
Symfoniorkester presenterer 
Operaperler.
Royal Garden Hotel: Til Nidaros 
Bluesfestival kommer blant andre 
Anson Fuderburgh & The Rockets, 
Mighty Sam McClain og Knut 
Reiersrud.

LØRDAG 30. APRIL
Samfundet: Det er 
Samfundsmøte i Storsalen.
Trøndelag Teater: 
Forestillingene Tro, håp og kjær-
lighet, og Rock´n´Roll Wolf vises 

LØRDAG 16. APRIL
Verkstedhallen: 
Nimannsorkesteret The Dailey 
Hum skal fylle Verkstedhallen 
med diharmonier, ananasrock og 
stor stemning. 
Familien: Røbberduck og 
Gummihøns presenterer både 
rock og hip hop. 
Blæst: Trond Nilsens Salong er 
en energisk trio fra landets beste 
landsdel. 
3B: Nina og Stine arrangerer kurs i 
poledancing. 

MANDAG 25. APRIL
Dokkhuset: Jazzlinja ved NTNU 
inntar scenen med prosjektet 
Kollasj. Du vil få høre elementer 
fra tradisjonell jazz, folkemusikk, 
rock, pop, klassisk og elektronisk 
musikk.

TIRSDAG 26. APRIL 
Samfundet: Kom på 
Tirsdagsquiz i Edgar og test dine 
allmennkunnskaper.
Bokstavlig talt gjestes av forfatter 
Johan Harstad, som kommer for å 
snakke om sitt forfatterskap.
 
ONSDAG 27. APRIL
Samfundet: Denne dagen er 
det tid for å godkjenne regn-
skap og årsmeldinger, samt velge 
medlemmer til Finansstyret under 
Generalforsamling i Storsalen. 
Lillelørdag Live gjestes av bandet 
Privilegium som spiller funk og 
jazz, med innslag av blues, latin 
og rock.
 
TORSDAG 28. APRIL
Brukbar/Supa: De tidligere vakre 
menneskene, 120 Days, spiller live 
i forbindelse med plateslipp.
Royal Garden Hotel: På Nidaros 
Bluesfestival spiller blant annet 
Lucy Wainwright Roce og Ida 
Jenshus. 
Nova: I regi av Cinemateket vises 
filmen Mr. Deeds Goes to Town av 
Frank Capra fra 1936. 

FREDAG 29. APRIL
Samfundet: Shoegaze-bandet 
Dråpe spiller på Knaus, og dette 
er noe man ikke burde gå glipp av.

på henholdsvis Studioscenen og 
Hovedscenen. 

SØNDAG 1. MAI
Verkstedhallen: Nordtrønderske 
dansekunstnere som er bosatt i 
Oslo skal ta med hver sin koreo-
grafi hjem til Trondheim. Det vises 
i forbindelse med Dansens Dager 
2011.

MANDAG 2. MAI
Verkstedhallen: Det arrangeres 
VIB – Verksted for Improvisert 
Bevegelse i forbidelse med 
Dansens Dager. 
Det er Åpen Scene for dans 
med lokale og besøkende 
dansekunstnere. 
Dokkhuset: Konserten Unge 
Musikere viser ungdommer fra 
det nasjonale talentutviklingspro-
grammet innen jazz og klassisk. 

TIRSDAG 3. MAI
Verkstedhallen: I forbindelse 
med Dansens Dager er det Åpen 
Scene denne kvelden. 
Avant Garden: Det arrangeres 
som vanlig Symposium den første 
tirsdagen i måneden. 
En fersk utgave av Under Dusken 
vil være å finne i stativene.

12. april - 3. mai / en trallende uerkuk 
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Her er det ugler  
i mysen...

Spitpostens påskekrim
«Noen har drept Annette! #mord #tra-
gedie»

Det digitale angstskriket gjaller ut 
over Twitter. Det er lørdag kveld, og 
privatdetechtiv Svein Halvor Halvor-
sen er på pletten med det samme. Ved 
Studentersamfundets bakre inngang 
parkerer han sin Thelma, og stopper 
opp for å trekke pusten. Hvor skal man 
begynne?

Han taster inn drapsmeldingen 
på sin egenutviklede detektiv-app, og 
svaret lyser mot ham etter et halvt se-
kund: «ITK har nøkkelen». Halvorsen 
nikker for seg selv, og setter kursen 
mot IT-komiteens hovedkvarter.

Men lengre enn Daglighallen kom-
mer han ikke. Veien er sperret av et 
kolossalt snøras. Ved nærmere etter-
syn viser det seg imidlertid at det ikke 
er snø vår helt har med å gjøre, men 
hvetemel. Han graver og graver i ret-
ning Biblioteket, og snart kommer han 
over en begravd kropp. Hvit fra topp 
til tå – en uidentifiserbar mann ikledd 
det som en gang var en KiSS-skjorte.

– Selsomt, mumler Halvorsen, men 
det er ikke tid til å fundere over om-
stendighetene. En drapssak venter.

Han tropper opp hos ITK, men 
noen har kommet før ham. Datatek-
niker Berge Schwebs Bjørlo ligger på 
gulvet, kvalt med en Cat-5 Ethernet-
kabel. En taus ed glir over Halvorsens 
mustasjekledde lepper. Han må finne 
noen andre å forhøre.

– Og hvem andre enn SIT, Samfun-
dets øverste elite, sier han fornøyd til 
seg selv.

Men SITs lokaler er stengt. Svei-
sing og snekring kan høres. Teateret 
er i ferd med å forberede seg på 17. 
mai, da det nye Samfundet-styret skal 
innvies.

– Eg skal ikkje seie for mykje, smel-
ler det der inne fra et sted.

– Men dekk kan gle dikkan til vi får 
festa katapulten på dreiescena! Då fal-
ler dei alle mann alle!

Der var det altså ikke mye hjelp å 
få. Om han nå bare kunne finne–

– SLEKK MORD!
Skriket kommer fra UKAs lokaler. 

Halvorsen stormer inn, og et grufullt 
syn møter ham: UKE-sjef Tore Lie 
Falkenbergs legeme ligger på gulvet. 
Noen har brekt hver eneste knokkel i 
kroppen hans. En skrikende infosjef 
Hanne Brønmo flykter fra rommet.

Tiden er i ferd med å renne ut, og 
han er stadig ikke klokere på identi-
teten til Annettes drapsmann. Men 
så kommer Halvorsen i hug at han er 
medlem i Kulturutvalget.

– Hvor betimelig at de stadig skyl-
der meg en kasse pils, smiler han.

– Kanskje denne kan omveksles i 
mer gangbar valuta: informasjon.

Men KU er forsvunnet. Det finnes 
ingen spor av dem på kontoret. Døra 
til den mørke, mørke krabbegangen 
svinger lett i den kalde trekken. Det 
tusler og tasler, hvisker og tisker. En 
kniv i mørket.

Nei, her er det åpenbart lite å hen-
te. Halvorsen trekker ned et par eta-
sjer, i håp om å finne spor annetsteds. 
Ikke før har han satt seg ned for en 
vaffel i Biblioteket, så hører han en 
selsom sang fra husets dyp:

– Detta balltreet her, d’ekke farli’, 
dét; detta balltre’ kjenner bare (ngh!) 
RETTFERDIGHET!

Det grusomme omkvedet låter om 

og om igjen. Detechtiven iler ned vin-
deltrappa, fast bestemt på å gripe ill-
gjerningsmannen. Men atter en gang 
kommer han for sent: Diversegjengens 
sjef Håvard Olsen er brutalt slått ihjel. 
Ved siden av ham ligger en flatvalset 
trombone. Ordet «HEVN» står malt 
med blod i store bokstaver på veggen.

– Så ytterst betimelig at dere alle 
tar avspasering før jeg får avhørt dere, 
mumler Halvorsen irritert.

Det er åpenbart ikke mer å opp-
drive på denne siden av Samfundet. 
Halvorsen krysser over til søndre si-
deloft for å ta en prat med sine gamle 
assosierte i Akademisk Radioklubb. 
På vei opp trappa ser han at døra til 
Knausloftet står åpen. En skikkelse 
kan skimtes der inne.

– Aha! ARK-formann Bjørg Helene 

Andorsen! Så påfallende å finne deg 
her, på dette tidspunkt! Det er begått 
mord her på huset!

– Jaaa. Jaaa. Åååå. Andorsen smiler 
sørgmodig, dog litt underfundig, mens 
hun bak ryggen prøver å gjemme en 
blodig hellebard som er dobbelt så lang 
som henne selv.

– Jasså, du vet noe om hvem som står 
bak, hm?

– Nei, nei, e veit ingenting, e! Oj! Ka 
e det der?

ARK-formannen peker mot skyg-
gene. Mot bedre vitende kaster Halvor-
sen et blikk over skulderen. Ingenting 
der. Men når han snur seg tilbake, har 
enda en sjel vandret hen. Andorsen er 
brutalt klubbet ned med et våpen som 
ved nærmere ettersyn viser seg å være 
laget av lego.

– Lego... mumler Halvorsen, og blir 
fjern i blikket. Tankene går til lekeskuf-
fen hjemme på hybelen. Snart har han 
glemt hele opptrinnet.

Heller ikke på søndre side finnes det 
en sjel som kan avhøres. Trekken kom-
mer fra et vindu som står åpent hos For-
sterkerkomiteen. Halvorsen lukker det.

På Lyche-kjøkkenet treffer han ende-
lig noen kjente fjes. Bjørn Torkel Dahl 
og Eivind Rindal danser med vågale 
sprang rundt en stor, boblende jerngry-
te. Men det er fånyttes å prøve å tiltale 
dem, transen er for dyp.

– Nei, nå må jeg snart melde pass 
her, sukker detechtiven.

Han er tilbake i Daglighallen, der 
det stadig kommer etterskred. Plutse-
lig faller en dyster skygge over ham. 
Halvorsen bråvender, mens han panisk 

prøver å påkalle hva han kan om selv-
forsvar.

– Hva eer det man driiver med nå, 
Svein?

– Tormod Gjestland! Samfundets 
spøkelse møter altså opp i denne hekse-
time! Noen har drept Annette. Hva vet 
du om saken?

– Hæææ? ÅÅÅH!
Gjestland himler med øynene.
– Meget betim-
– Åh! Jada jada jada! Kom heer nå, 

så skal jeg vise en noe.
Spøkelset springer opp trappene, tre 

trinn i slengen. Halvorsen har et svare 
strev med å følge etter, mens han fe-
brilsk forsøker å avhøre den rødhårede 
kjempen.

– Hva vet du om morderen? Hva var 
din rolle?

Men det kommer ingen svar. Etter 
om lag ti sekunder har de nådd enden 
av nordre sideloftsgang.

– Heer er Annette! Annette er nav-
net på Samfundets server-rom!

Han åpner døra, og så er han forduf-
tet. Vår detechtiv tusler inn i det lille 
rommet. Ikke noe lik, ingen drapsvå-
pen. Bare en stabel med livløse data-
maskiner. Halvorsen er på saken med 
det samme. Med evnene til et ekte data-
orakel diagnostiserer han problemet på 
et par sekunder: Kontakten er trukket 
ut. Han plugger den inn igjen, og snart 
lyser det grønt på alle bauger og kanter.

Nok en sak løst. Privatdetechtiv 
Svein Halvor Halvorsen tar på seg hat-
ten, og spankulerer ut, i trygg forvissing 
om at freden igjen kan senke seg over 
Studentersamfundet.

GJEN(G)GANGERE: Tormod Gjestland er ikke det eneste skrømtet detechtiv 
Halvorsen møter på sin ferd gjennom Studentersamfundet.

... at det har vært catfight i helgen 

... at den fortsatte fra Lucasbygget til 
Bakklandet. 
... at hvorfor gidder de to å henge 
sammen, egentlig? 
... at nå er det nytt «Isfit»-styre
... at halve Trondheim har valgt sine 
ledere 
... at det har fitteblekka gjort også 
... at nå får de en tyskertøs til å 
svinge pisken
... at kanskje hun blir ansatt som tre-
ner ved NTNUI
... at korpsfolk bare tenker på fitte 
og øl 
... at noen altså lever av å være 
Strindens
... at nok om barn på ADHD-leir
... at en gang, på korpsleir...
... at på Samfundsmøtet hørte vi 
en annen historie
... at en gang, i konsentrasjons-
leir...
... at man kan ikke vitse med alt og 
alle
... at folk med downs syndrom er 
blant dem
... at det er fordi de aldri skjønner 
vitsene
... at det er derfor ingen ler hos Pi-
rum
... at stellet til Super-Stellan fikk 
kjørt seg en gang i tiden 
... at det er godt å være tenåringsi-
dol 
... at en stjerne jeg skal bli 
... at Solskjær får ris i rosenes by 
... at Kadhafi vil senke bombekas-
teren 
... at kanskje han overlever litt til, 
da 
... at det hadde jo vært kjipt å miste 
despoten med mest swag
... at vi vil alltids ha Kim Jong-Il
... at Pirum lager film
... at Rated “Lame”
... at de kalte den Pax
... at @
... at de har funnet et homoskjelett
... at vi visste ikke at Pirum var syke 
engang
... at Rumpi er et analgram
... at det kom ikke som et sjokk
... at etter fredag kommer lørdag
... at søndag kommer etterpå
... at vi ikke vet hva som kommer 
etter det
... at det er time til deadline
... at Samfundet var rundere før i 
tiden
... at Jan Thomas var på Kosmo-
rama
... at han er en allsidig fyr
... at han åpenbart liker å ha mange 
baller i munnen
... at vi mente «i luften»
... at Nina Karin Monsen likte 
den vitsen
... at hun er en flagremuskvinne
... at det er greit å vitse med Japan 
nå
... at vi er på bølgelengde med våre 
japanske venner
... at asiater aldri før har hatt så mas-
se bølger i håret
... 
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Under Dusken
Singsakerbakken 2e
7030 trondheim

hans. En liten luftlomme gjør at han klarer å rope ut. Ingen 
panikk i stemmen, sjokket ligger enda over ham. De hører 
ham. Broren står paralysert, bestemor springer for å hente 
hjelp. Stillhet. Ingen lyd, ingenting. Luftlommen føles 
mindre ut, luften kjennes tynnere. Så mange tanker i hodet. 
Er det sånn jeg skal dø? av alle de gangene jeg har vært 
nær på å dø, så er det slik? Det knaker over luftlommen. 
nå skjer det. Snøen begynner å dale ned i ansiktet. Kaldt. 

En grønn gjenstand skjærer gjennom luftlommen. 
Den trekkes raskt tilbake. Sollyset trenger gjennom det 
stummende mørket. Stemmer. De roper etter han. Snøen 
forsvinner fra kroppen. to armer som bryter gjennom snøen. 
Griper tak, holder hardt. Han blir dratt opp gjennom snøen. 
Lukker øynene når påskesolen treffer ansiktet. 

Dra der ingi e rika

reisen til hytta er lang. Det er skumring når 
bilen svinger inn oppkjørselen til hytten. tidlig 
til sengs. 

tidlig opp. Det har lavet ned nesten én 
meter snø over natten. tempraturen ligger litt 
over null. Stirrer ut vinduet. to mennesker, 
én tanke. Snøhule! Brødskivene forsvinner fra 
fatet. Bobledress og vintersko skal på i en fei. 
Begge springer ut! Første mål er boden, der alle 
spadene er. Ivrig leter de etter hvor den beste 
snøhulen kan bygges. Borte ved stabburet ligger 
det en snøhaug som passer perfekt. Frem med 

spadene. Solen er alene på himmelen. Etter en stund ligger 
luer og votter strødd rundt hulen. 

Hulen er snart ferdig. Inngangen er bygd slik at den kan 
skjules fra oppkjørselen. Det er ingen tunneler, bare en stor 
hule. Barnestreker dukker opp i hodet. Én skal gjemme seg 
i snøhulen, sprette fram og skremme bestemor. Den eldste 
springer for å hente bestemor. Minstemann skryper innerst 
inn i snøhulen.  Ligger i mørket og venter. Det knaker i taket. 
Instinktivt ser han opp etter lyden. Plutselig kollapser alt! 
Han rekker ikke å reagere. alt bli mørkt! Kroppen er kilt 
fast under all snøen. Prøver desperat å rikke på armene. 
Låst. alt er låst. Mørket i hulen sniker seg inn i hodet. 

Stemmer. Broren. Han hører panikken i stemmen til 
broren, men bestemoren tror eldstemann tuller. Stemmene 
blir høyere! Han hører bestemoren begynner å rope navnet 
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