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11. april besluttet Frankrike å forby muslim-
ske kvinner å gå med heldekkende klesplagg som 
burka og niqab på alle offentlige plasser. De som 
bryter forbudet bøtelegges med 150 euro, mens de 
som tvinger kvinner til å gå med plaggene vil få 
enda strengere straffer. President Nicolas Sarkozy 
sier at loven vil styrke landets sekulære verdier og 
kvinners rettigheter. Mange muslimske kvinner har 
protestert mot den nye loven, som de anklager for å 
være anti-muslimsk og grunnlovsstridig. Loven om 
adskillelse av kirke og stat ble innført i Frankrike i 
1905, og var basert på prinsippene om statens nøy-
tralitet og individets frihet til å utøve religion. Det 
nye forbudet bryter regelrett med disse.

Høyreekstreme over hele Europa roser Sar-
kozy for å ha vedtatt loven. De ønsker nå det samme 
forbudet i sine land. I Norge ble forslaget om et for-
bud i fjor nedstemt i Stortinget, med Frp som det 
eneste partiet som var for. 

En ny undersøkelse publisert i Universitas viser 
at 15 prosent av norske studenter vil forby bruken 
av synlige religiøse symboler i skolen. Synlige kors, 
kalotter og turbaner ville da forsvunnet fra cam-

pusområder og auditorier. I stedet ville vi blitt en 
homogen masse som ikke kan gå med ironiske t-
skjortetrykk av hindu-guder eller capser med mor-
somme bibel-sitater. Det ville også vært nødvendig 
med et eget klespoliti som når som helst kan rykke 
ut til campus og denge løs på en stakkars kunststu-
dent iført skaut.

Konsekvensene av et slikt forbud vil ikke bare 
ramme religiøse studenter, men vil også være en 
frihetsberøvelse for oss som individer. Å forby re-
ligiøse symboler i skolen vil være å akseptere en 
kollektivisme som undergraver den grunnlovsbe-
festede tros- og livssynsfriheten vi har i Norge.

Hvorfor stoppe der? Hva med å stoppe all religi-
onsundervisning fra barneskolen og opp til høyere 
utdanning, fjerne alle bibler og koraner fra skole-
bibliotekene og sparke alle skoleprester på flekken. 
Enkelte religionskritikere vil nok bejuble et slikt 
forslag, men det handler ikke om religion. Det 
handler om hvor skillet skal trekkes mellom det å 
være religiøs og det å ytre sin mening.

Et forbud mot religiøse plagg og symboler 
vil bryte med våre prinsipper om et samfunn fritt 
for alle. Vi skal passe oss for å følge i Frankrikes 
fotspor. Sekulariseringen visker ut de frie verdiene 
landet er bygget på og får landets muslimer til å føle 
seg fremmedgjort og diskriminert. Norge har ikke 
kommet til det stadiet enda. La oss håpe at de 15 
prosentene fra undersøkelsen ombestemmer seg i 
tide.

Skal vi følge i franske fotspor?

Frihet under tvang
Thomas Lien
Nyhetsjournalist

KoMMENTar

Uunngåelig 
debatt

Med sine uttalelser om ønske om sammen-
slåing av NTNU, HiST og HiNT har professor 
Svein Lorentzen ved NTNU vakt til live en 
debatt som med spede unttak har vært lagt 
død siden 2004. Den gang strandet pros-
sesen om å forene HiST og NTNU da styret 

ved NTNU gjorde kontra og likevel ikke gikk inn 
for en utredning av en eventuell sammenslåing. 
Lorentzen begrunner det med at det var et haste-
vedtak, men like mye handlet det om at man den 
gang følte universitetet ikke hadde kapasitet til å 
bære enda et stort prosjekt. Man hadde ganske 
enkelt for mange baller i luften på en gang.

Siden 2004 har det skjedd mye. Norge har fått 
fire nye universiteter gjennom sammenslåinger 
av mindre studieinstitusjoner og flere høgskoler 
har også fusjonert inn i de allerede eksisterende 
universitetene. Hvorvidt det har vært en prosess 
utdannings-Norge har vært tjent med eller ikke 
er det fortsatt delte meninger om. Det er blandt 
landets studentpolitikere og politikere generelt 
mange kritiske røster til at det har gått inflasjon 
i norske universiteter. De rent faglige resultatene 
vil det også ta tid å få på det rene, det er dermed 
ikke enkelt å svare på om Trondheimsregionen 
sitter med is i magen eller sakker akterut i 
utdanningslandskapet. 

Likevel er det grunn til å være urolig. I 2008 
blusset debatten om en eventuell sammen-
slåing kort opp igjen da Stjernø-utvalgets la 
fram sin rapport på utdanningsinstitusjonene i 
Norge. Alle forslag som ble lagt på bordet innebar 
fusjoner i ulike former. Begrunnelsen for utval-
gets konklusjoner var blant annet at mange 
mindre studiesteder sliter med rekrutteringen, 
og at utdanningsressurser er for spredt rundt 
om i landet. Av de 51 studieinstitusjonene for 
høyere utdanning har omkring 40 under 2000 
studieplasser. 

Den gangen var man redd for svingende 
søknadstall, en utfordring som er til stede i 
dag først og fremst gjennom å skulle møte den 
kommende søknadsbølgen i årene fremover. 
Plassmangel er allerede et ord det har gått infla-
sjon i på HiST, og det er ikke overraskende at 
ledelsen ved HiST er positive til forslaget om en 
samlokalisering. Ingen av de tre institusjonene har 
i øyeblikket mer å tjene på å slå seg sammen enn 
HiST, men det er også HiST som tydeligst synligjør 
fallgruvene ved en samlokalisering. Til tross for 
iherdig innsats fra ledelsen for å forankre pros-
sesen om samlokalisering innad i HiST har det 
vært kort mellom nyhetsoppslagene om interne 
konflikter, flytte- og sammenslåingsskespsis.

Det finnes nok av dem som gjerne ser at 
debatten på ny legges død, gjerne så fort som 
mulig, av frykt for en lignende prosess. Og kanskje 
blir ikke Lorentzen sine uttalelser mer enn et kort 
blaff i en rekke mislykkede forsøk på å gjennopp-
live håpet om en samlet institusjon for høyere 
utdanning i Trøndelag. Det er likevel uungåelig 
at institusjonene også i fremtiden vil møte den 
samme problemstillingen i møte med økende 
sentralisering og krav til utdanningsressurser. Å 
legge lokk på debatten vil derfor være skadelig 
uansett hvor avvisende man per dags dato måtte 
være til en eventuell sammenslåing. 
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Varsom-plakaten for god presseskikk. De som 
føler seg urettmessig rammet av omtale i 
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Utsetter flytting for lærer-
utdanningen ved HiST
HiST ønsket å flytte avdeling for lærer- og tolkeutdan-
ning fra rotvoll til Kalvskinnet snarest mulig, men etter 
et møte den 13. april sluttet Høgskolestyret seg til ledelsens 
forslag om å utsette flyttingen til 2015. Det melder HiST i 
en pressemelding.

Innen den tid vil forhåpentligvis Teknologibygget på 
Kalvskinnet stå ferdig. Da kan avdeling for informatikk 
og e-læring og avdeling for teknologis Program for kjemi 
flytte ut fra sine nåværende lokaler og over i nybygget, noe 
som igjen åpner for at lærerutdanningen kan overta de 
gamle lokalene.

antallet studenter ved lærerutdanningen er ventet å 
dobles fra 1000 til 2000 innen 2015. Det vil innebære at 
det må settes opp provisoriske brakkerigger på rotvoll. 

 
hendt:

Studentenes krav
I et offentlig brev til regjeringen i forbindelse med revide-
ringen av statsbudsjettet krever Norsk Studentorganisasjon 
(NSo) at studiestøtten reguleres etter grunnbeløpet i 
folketrygden.

Den nåværende reguleringen fører ifølge NSo til at 
studenter blir fattigere for hvert år, samtidig som prisene 
på leiemarkedet stiger. 

NSo henviser til tall fra Statistisk sentralbyrå, som viser 
at lønnsveksten i inntekten til vanlige husholdninger i Norge 
var på 23 prosent mellom 2002 og 2008. Studentenes inntekter 
hadde en vekst på kun 4 prosent i samme periode, en forskjell 
på 75 prosent. NSo mener at realverdien av lån og stipend 
derfor er redusert, og at studiestøtten i 2008 lå 5 prosent 
under nivået i 2003. 

Lørdag  30. april tok omkring femti studenter fra International 
club of Trondheim turen til Dødens dal for å spille crickettur-
nering. De ble møtt av et lite hyggelig syn. Utover hele banen 
og i området rundt dalen lå store mengder søppel etter eks-
russefesten dagen før. omkring tusen studenter og russ hadde 
gjort området om til en stor søppelplass og ytterst få festdel-
takere hadde kommet for å rydde opp etter seg dagen derpå.

ameen chilwan og resten av de cricketinteresserte i klubben 
ble lørdag nødt til å plukke søppel for at de i det hele tatt skulle 
ha en bane å spille på.

– Vi har nok holdt på i tre kvarter bare med å måke unna 
søppel fra selve banen. Det ser skikkelig ille ut her, sier chilwan 
til underdusken.no.Han har vært i kontakt med Trondheim 
kommune, men er ikke begeistret over responsen han fikk 
over telefon.

– De sa noe om når de har folk på jobb, og at de ikke kunne 
komme nå. Det synes 
jeg er rart, for de vet at 
det er eks-russefest her 
hvert år, sier chilwan.

Dette har UD For

25 År SIDEN
Signe Han-
sen har vært 
ansatt på 
Samfundet 
i mange 
år som 
kontorfunk-
sjonær og 
senere som 
kasserer 

og regnskapsfører i Under 
Duskenn. Hun vet mye om oss 
studenter, enten vi har langt 
eller kort hår, tverrsløyfe eller 
palestinaskjerf. Tør vi lytte til 
henne?
– Pleide du å lytte til diskusjo-
nene på Dusken-hybelen?
– Ja, det har hendt. Ofte sa 
jeg ting for å provosere. Unge 
tenner jo så fort på alle plug-
gene, sier Signe.

75 År SIDEN
Foran den 
kommende 
verden-
skrig må 
Nordens 
ungdom 
gjøre klart 
for sig 
følgende 

4 punkter: 1) Bedraget med 
militarismen som fedrelandets 
gode far og forsyn. 2) Dettes 
avlegger, forsvar og falitt. 3) 
At de store såkalte civiliserte 
stater ene og alene varetar 
sine egne interesser. 4) At alle 
diktaturstater faller tilbake otil 
et mer eller mindre kamuflert 
militærsystem.

10 År SIDEN
Student-
samskip-
naden i 
Trondheim 
(SiT) håver 
inn penger 
som aldri 
før. Men 
at de flår 

studentene, det vil ikke SiT-
ledelsen være med på.
– Det er en fullstendig 
feilsluttning å tro at vi tar oss 
unødvendig betalt. Fjorårets 
overskudd på 23 milliøner 
kommer på tross av lave priser 
og irrasjonell drift med mange 
små og spredte utsalgssteder, 
hevder administrerende direk-
tør i SiT, Per Ivar Maudal.

«Say what you want about mr. Trumph, but he will 
sertainly bring some change to the White House.»

En spøkefull Barack Obama gjør narr av milliardæren Donald Trumph.

Søkerrekord ved NTNU
Samordna opptak offentliggjorde 28. april årets søkertall for 
høyere utdanning. NTNU har fått rekordmange søknader 
fra jenter som vil studere teknologi, og det gleder rektor 
Torbjørn Digernes.

– Med en kvinnelig søkerandel på 26 prosent kan hver 
tredje student som får plass på masterprogrammene i tekno-
logi i høst være jente, sier Digernes i en pressemelding.

11 637 søkere har rangert NTNU på førsteplass, noe 
som utgjør nesten 11 prosent av den totale søkermassen 
i Norge. 4982 søkere har satt Høgskolen i Sør-Trøndelag 
som sitt førstevalg. 

ARKIVFOTO: Eivind Sponga

... kroner er hva NSO måtte betale for et 
landsmøte med 270 deltakere.

1,6 millioner 

ANNONSERE I UNDER DUSKEN?  DUSKEN.NO/ANNONSERA

HiST vant pris
Høgskolen i Sør-Trøndelag og Universitetet i oslo ble delte 
vinnere av Kunnskapsdepartementets utdanningskvali-
tetspris for 2011. Prisen er 500 000 kroner til hver av vin-
nerne, og ble delt ut under Nokuts utdanningskonferanse 
i oslo.
– Jeg håper de vil inspirere andre til å gjøre en enda be-
dre jobb for sine studenter, sier statsråd Tora aasland i en 
pressemelding.

Cricket-turnering i søppelberget



6 NYHET
www.underdusken.no

7N

Ansatt midlertidig – i 10 år
– NTNU tøyer strikken 
så langt reglene tillater 
det, sier Forskerforbundet.

DBHs statistikker viser at univer-
sitetslektorer og forskere engasjert 
i eksternt finansierte prosjekter er 
mest eksponert for midlertidigheten 
blant de vitenskapelig ansatte. an-

tonsen mener at ekstern finansiering 
er en tynn begrunnelse for å ansette 
personer på midlertidig basis.

– Det er et paradoks at universite-
tene bruker dette som begrunnelse, 

når private forskningsinstitusjoner, 
som kun er avhengig av eksterne mid-
ler, har en mye mindre andel midler-
tidig ansatte, sier han.

– Har gode grunner
Personalsjef arne Kristian Hestnes 
ved NTNU mener at universitetet har 
gode grunner til ikke å tilby flere fast 
jobb.

– Mange forskere er kun invol-
vert i korte prosjekter, det er derfor 
naturlig å tilby midlertidige anset-
telsesforhold til disse. Universitets-
lektorene som er midlertidig ansatt 
er ofte vikarer for professorer som 
tar forskningsfri. Disse har gjerne 
spesialisert kunnskap og kan bare un-
dervise i noen få fag. Dermed vil det 

– Man blir veldig nervøs hver gang 
en kontrakt går mot slutten. Det er en 
stor økonomisk bekymring og det er 
vanskelig å planlegge noe som helst, 
forteller NTNU-ansatt rolf ole El-
stad.

Elstad har nettopp fått forlenget 
sin midlertidige kontrakt som før-
stekonsulent ved biblioteksystemet 
Bibsys med ett år. Til sammen vil han 
da ha gått ti år som midlertidig ansatt 
ved universtitetet.

– Jeg har leid leilighet de siste tjue 
årene. Hadde jeg hatt fast jobb ville 
jeg hatt muligheten til å ta opp hus-
lån, sier han.

For å ha rettslig krav på fast stil-
ling må en ha vært ansatt i over fire 
år. offisielt har ikke Elstad vært det.

– Etter tre og et halvt år fikk jeg 
ikke fornyet kontrakten min og ble 
gående tre måneder arbeidsløs før jeg 
igjen fikk jobb samme sted, sier han.

Elstad mener at dette var snakk 
om såkalt lufting, et forsøk på å omgå 
fireårsregelen. Han ba fagforeningen 
sjekke opp saken, men kom ingen vei.

– NTNU hevdet at det ikke var 
noen sammenheng mellom de to an-
settelsesforholdene, selv om jeg had-
de akkurat de samme arbeidsoppga-
vene, sier Elstad.

Når den nye kontrakten går ut om 
ett år igjen vet han ikke hva som skjer.

– Går utover studentene
Leder Per Martin Sandtrøen i Stu-
denttinget frykter at andelen midler-
tidige ansatte ved universitetet kan 
gå utover studentene.

– Det er veldig frustrerende å 
måtte leve med usikkerheten knyttet 
til en kortsiktig kontrakt. En person 
som føler seg usikker på sin egen stil-
ling kan i mange tilfeller ende opp 
med å gjøre en dårligere jobb. Det er 
alltid ønskelig at de ansatte føler seg 
trygge slik at de klarer å gi best mulig 
undervisning, sier han.

– NTNU tøyer strikken så langt 
reglene tillater det. Vi har også sett 
en del saker hvor bruken har vært 
ulovlig, hevder tillitsvalgt Svein olav 
antonsen i Forskerforbundet ved 
NTNU.

Elstad er ikke alene om å ha mid-
lertidig kontrakt ved NTNU. Ifølge 

tall fra Database for statistikk om 
høgre utdanning (DBH) faller 400 
ansatte ved universitetet i den ka-
tegorien, blant dem 20,5 prosent av 
alle vitenskapelig ansatte. Det ikke 
medregnet stipendiater og post doc-
stillinger, som nødvendigvis er mid-
lertidige.

Ikke begrenset til NTNU
Problemet med midlertidig ansatte er 
ikke begrenset til NTNU, men gjel-
der ifølge antonsen hele universitets- 
og høyskolesektoren.

– akademia har en langt høyere 
andel midlertidige stillinger enn ar-
beidslivet for øvrig, uten at jeg ser 
noen grunn til at det skal være slik, 
sier han.

På LåNT TID: NTNU har for tiden 400 ansatte i midlertidig stilling.  

– Man blir veldig nervøs 
hver gang en kontrakt går 

mot slutten.
Rolf Ove Elstad, NTNU-ansatt 

TEKST:  Henrik Sigstad
 hsigstad@underdusken.no
FOTO:  Øyvind Aak

NTNU

18,2 prosent av alle stillinger og 20,5 prosent av vitenskapelige stillinger 
ved NTNU er midlertidige. Hestnes er imidlertid uenig i disse tallene og 
hevder at NTNU har i underkant av 10 prosent midlertidig ansatte. han hevder  
differansen stammer fra ulike utregningsmåter. 

Nylig gikk en arkeolog ved Vitenskapsmuseet til sak mot NTNU etter å ha 
hatt 37 midlertidige kontrakter over sju år uten å ha fått tilbud om fast jobb.

Statsråd Tora Aasland bestilte i 2008 en rapport for å se på mulige tiltak for 
å redusere andelen midlertidige ansettelser i akademia. 

Temaet skal tas opp på styremøte ved NTNU den 11. mai.

Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning

Midlertidig ansettelse

FaKTa oM:N

KoMMENTar

Marthe 
Rosenvinge 
Ervik
Nyhetsredaktør

Det spiller ingen rolle om det er 
NTNU eller andre som gjør det, 
å behandle ansatte på en slik 
måte som Elstad med flere har 
blitt behandlet på – med stadige 
kontraktfornyelser og liten vilje til 
å annerkjenne det arbeidet som 
gjøres – er forkastelig. Bedrifter 
skal verdsette de midlertidige 
ansatte utover jobben de gjør, 
ikke behandle dem som resirku-
lerbart søppel.

I en tilværelse som midler-
tidig ansatt blir all planlegging 
tilnærmet umulig, og den 
økonomiske bekymringen mer 
dominerende enn noe annet. I en 
midlertidig arbeidskontrakt – om 
det så er den første elller syvende 
i rekken – er usikkerheten til å ta 
og føle på.

I mellomtiden står man uten 
mulighet til å videreutvikle seg 
og egen livssituasjon, distansert 
fra kollegaer og arbeidsplassen. 
Én ting er å vite at man skal være 
fattig et begrenset antall år som 
student; en helt annen ting er å 
ikke vite når eller hvordan man 
skal motta neste lønningspose 
over flere tiår.

I Arbeidsmiljølovens para-
graf 14 heter det at «Arbeidstaker 
skal ansettes fast.» Det går tydelig 
fram av loven at arbeidstager i 
utgangspunktet skal ha fast anset-
telse, og at midlertidige stillinger 
kun skal være unntak fra regelen. 
Som arbeidsgiver har NTNU et 
klinkende klart ansvar for å unngå 
slike ansettelser. Videre heter det 
at «Arbeidstaker som har vært 
sammenhengende midlertidig 
ansatt i mer enn fire år, skal anses 
som fast ansatt slik at reglene 
om oppsigelse av arbeidsforhold 
kommer til anvendelse.»

Holdningene som universi-
tetssektoren med NTNU i spissen 
viser overfor sine midlertidige 
ansatte kan langt på vei sammen-
lignes med forbrukersamfunnet. 
Stor-forbrukeren behandler gjen-
standene sine dårlig, fordi han vet 
at han alltid kan kjøpe noe som 
er nytt og bedre. Når tingene er 
oppbrukt på grunn av hans skam-
løse behandling skroter han dem 
uten å fortrekke en mine, fordi 
tingene ble tomme. Han vandrer 
straks hen til nærmeste butikk, 
hvor han tar med seg det første 
og beste produkt som kan stille 
forbrukerens intense kjøpetrang. I 
hvertfall ut dagen.

Den minste feilen er å se 
på det som en forbruksvare, 
da arbeidskraft i Norge er en 
begrenset og ettertraktet ressurs. 
Den grove er å se på den som en 
vare fra begynnelsen av. 

Resirkulerbare 
ansatte

være vanskelig å ha en stab med fast 
ansatte vikarer som kan tre inn over 
alt, sier han.

Hestnes mener videre at anton-
sens sammenligning med private in-
stitusjoner blir upresis.

– Mye av forskningen ved univer-
sitetene er enda mer spesialisert enn 
hos private, dermed er det vanskeli-
gere å resirkulere forskere. I tillegg 
opererer vi under forskjellige lov-
verk. Lovene ved universitetene har 
flere åpninger for midlertidighet, 
men til gjengjeld er det veldig van-
skelig å si opp fast ansatte, sier han.

Personalsjefen innrømmer at selv 
om engasjementene er ment å være 
korte blir mange likevel værende 
over lengre perioder; ofte dukker et 
nytt prosjekt opp når det forrige er 
over.

– Vi vurderer nå hvorvidt vi kan 
ansette en del av disse fast, sier Hest-
nes. Hestnes ønsket ikke å uttale seg  
om denne saken spesifikt. UD
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VISjON: Svein Lorentzen ser for seg en stor trøndersk utdanningsinstitusjon. Forslaget høster lunkne mottagelser.

– For å utvikle en mest mulig slagkraftig Trøndelags-
region bør NTNU, HiST og HiNT slås sammen til én 
institusjon, hevder professor.

– Midt-Norge som region er ikke vel-
dig stor. Vi må være fremtidsrettet ved 
å knytte sammen lærerstedene under 
en felles paraply. Midt-Norge står igjen 
som den eneste regionen i Norge uten 
fusjonsavtaler, sier professoren.

Han oppfordrer til å sette i gang en 
fusjonsprosess umiddelbart. 

– En konkret begynnelse vil være 
om HiST ikke prioriterer samling på 
Kalvskinnet, men heller ser på hvilke 
profesjonsutdanninger som naturlig bør 
samlokaliseres. Det er nærliggende å 
minne om at NTNUs campus Dragvoll 
huser det kanskje sterkeste lærerutdan-
ningsmiljøet i landet, sier han. 

Han peker på at høyskolene har mest 
å tjene, men at NTNU bør kunne se 
langsiktige fordeler. 

– Sammen kan man skape helhetlige 
profesjonsutdanningsmiljøer i Trønde-
lag, med den arbeidsdeling og spesiali-
sering dette vil åpne opp for, sier han.

Sentralisering i Trondheim
Fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore 
Sandvik, stiller seg tvilende til Lorent-
zens forslag. 

– I realiteten vil studentene bli sugd 
mot Trondheim, noe som vil svekke yt-
terpunktene. En sammenslåing vil nok 
styrke studiemiljøet i Trondheim, om 
det er det man ønsker. På den annen 
side tror jeg ikke HiNT har mye å tilføre 
NTNU, sier han. UD

– Norge er et lite land med få innbygge-
re, men har likevel hele 51 høyskoler og 
universiteter. Mange av disse har små 
fagmiljøer, svak økonomi og svekket 
utdanningskvalitet. Større enheter vil 
kunne styrke miljøene, sier professor 
Svein Lorentzen ved NTNU.

Han mener NTNU, HiST og HiNT 
tilsammen bør utgjøre NTNU.

– Faglig sett er de tre institusjonene 
komplementære, ved at de har like ut-
dannings- og forskningsområder, men 
med forskjellig profil. Når det gjelder 
det strukturelle foregår det allerede 
mye samarbeid mellom lærerstedene, 
sier Lorentzen.

I 2004 tok daværende NTNU-rek-
tor Eyvind Hiis Hauge intiativ for å 
innlemme HiST i NTNU. Etter sterke 
reaksjoner på forslaget, endte NTNU 
opp med å skrinlegge saken. 

– Det som var feil i 2004 var at sa-
ken ble reist som en hastesak. Innad i 

– En fusjon vil gi universitetet en 
mindre tydelig profil som et forsknings-
universitet med ambisjoner om å ta in-
ternasjonale posisjoner, sier han.

rektoren ønsker heller å utvikle 
samarbeidet med de to høgskolene på 
andre plan.

– NTNU samarbeider allerede med 
HiST og HiNT på flere fagområder, og 

vi utvikler gjerne samarbeidet videre 
der det er til nytte for alle parter, sier 
han.

Prorektor Grethe Nass ved HiNT 
retter også et kritisk blikk mot fusjon. 

– Strategien vår er å utvikle gode 
samarbeid der det er mulig, uavhen-
gig om det er regionalt eller nasjonalt. 
Når det gjelder en eventuell fusjon er vi 
ikke helt der i dag. Faren vil være å ta 
for mye fokus bort fra fagutviklingen, 
sier hun. 

Et sterkere Midt-Norge
Lorentzen mener at høgskolene og 
NTNU har et klart ansvar overfor 
Trøndelags-regionen. 

NTNU er det mange motforestillinger. 
En sammenslåingsprosess vil være 
komplisert, men langt fra umulig, gitt 
at prosessen forankres godt blant de til-
satte. Jeg har ingen illusjon om at dette 
vil skje over natten, sier Lorentzen.

– Fusjon uproblematisk
rektor Trond Michael andersen ved 
HiST tror en fusjon vil styrke høysko-
len faglig og gi dem sterkere ressurser. 

– Vi ønsker å utvikle et faglig sam-
arbeid med NTNU der det er mulig. 
HiST har vesentlig dårligere budsjett 
enn NTNU når det gjelder bevilgning 
per student og ansatt. Samtidig har vi 
et spredt og lite funksjonelt campus, 
sier han.

andersen mener en sammenslåing 
er uproblematisk innenfor mange fag-
områder.

– Miljøene vil bli sterkere sammen 
enn hver for seg. Det samme gjelder et 
samarbeid med HiNT, sier han.

Ikke aktuell politikk
rektor Torbjørn Digernes ved NTNU 
ser ikke en sammenslåing som aktuell 
politikk. 

TEKST:  Ida Nord Holmer
 inholm@underdusken.no
FOTO:  Wanda Nathalie Nordstrøm 

UTDaNNING

Miljøene vil bli  
sterkere sammen  
enn hver for seg.

Svein Lorentzen,
professor ved NTNU

Vil ha HiST, HiNT og NTNU-fusjon
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Styret ved Høgskolen 
i Sør-Trøndelag ønsker
 å flytte Trondheim 
økonomiske høgskole 
til et bygg nær NTNU 
Gløshaugen. Planen
møter sterk motbør 
fra økonomihøyskolens 
studenter og ansatte.

Mer campus-kaos for HiST

– Denne flyttingen skjer ikke med 
vår godvilje, sier han.

Uenig i kritikken
Prosjektleder christian Brødreskift i 
prosjektadministrasjonen ved HiST 
kjenner seg ikke igjen i kritikken fra 
dekanen.

– Gustafsson og TØH har en foru-
tintatt holdning og reagerer ut ifra 
det. De har hengt seg opp i at de tror 
at vi skal bygge uten deres delaktig-
het, sier Brødreskift. Han mener 
TØH er for avventende og at prosjek-
tet vil bli dyrere jo lengre de venter.

– En fin inngangsportal
Studentrepresentant Pia Helen Bjørs-

– Vi har det bra på Moholt. Det er 
klart at vi ser det som positivt å flytte 
for å få til et samarbeid med NTNU, 
men ikke for enhver pris. I det plan-
lagte bygget vil vi få mindre plass og 
økt støynivå grunnet det trafikkerte 
området utenfor, sier leder Isak Kar-
stad i Studentforeningen ved Trond-
heim økonomiske høgskole (TØH).

I februar 2010 vedtok HiST å flytte 
TØH til Hesthagen, en tomt like sør 
for Gløshaugen. Flyttingen skulle 
både være en del av HiSTs samlokali-
seringsprosess, og en innledning til et 
samarbeid mellom TØH og NTNU. 
Grunnet stillstand i dialogen med 
NTNU har flytteplanene foreløpig 
ikke blitt realisert. 

I et opprop signert av studenter 
og ansatte ved TØH kommer det nå 
frem at de slettes ikke er fornøyde 
med flytteforslaget fra HiST.

Kilde til dårlig stemning
– Det er 100 prosent enighet blant 
studenter og ansatte på TØH om at 
dette er en dårlig løsning. Vi mener at 
det bør brukes god tid og planen må 
utredes før man bygger.
HiST vil bygge først og utrede et-
terpå, noe som er for risikofylt, sier 
dekan ove Gustafsson ved TØH.

På tomta hvor HiST vil reise et 

nytt bygg for TØH står det allerede 
en rema-butikk.

Ifølge Gustafsson ønsker verken 
de ansatte eller studentene å bli asso-
siert med det de kaller «rema-tomta». 
I det nye bygget skal rema-butikken 
etter planen bygges inn i den første 
etasjen.

– Vi vil ikke være en del av et kjø-
pesenter. Vi ønsker en nærmere kon-
takt med andre studenter og andre 
fagmiljøer, og det vil vi ikke få der 
hvor det er planlagt lokalisering, sier 
han.

Gustafsson mener at dersom flyt-
tingen til rema-tomten blir gjennom-
ført vil det være en kilde til dårlig 
stemning i fagmiljøet. 

TEKST:  Thomas Lien
 tlien@underdusken.no
FOTO:  Lars Erlend Leganger

caMPUS

SKEPTISK TIL Ny TOmT: – Jeg ser ikke helt forskjellen på om vi ligger 10 eller 1000 meter fra NTNU, sier leder Isak Karstad 
i Studentforeningen ved TØH. 

Sitter du tilkoblet 
NTNU-nett på student-
byen eller på lesesalen, 
lagrer NTNU hvor du 
har vært. Samtidig vedgår 
NTNUs it-direktør at det 
ofte skjer forsøk på
 innbrudd og uønsket 
datatrafikk.

NTNU overvåker 
nettbruken din

på HiST og måtte skrive under på re-
geverket fordi han bor i studentbolig. 
Han visste ikke om lagringen, men 
tror ikke studentene har noe alterna-
tiv.

– Vi får jo ikke internett om vi ikke 
skriver under på it-reglementet. Sånn 
sett har vi jo ikke noe valg. Dessuten 
gjør andre internettaktører akkurat 
det samme, sier Fladberg. Informa-
tikkstudent 

ole Johan andersen ved NTNU 
visste heller ikke om datalagringen, 
men sier han til en viss grad forstår 
hvorfor den skjer. Han syneslikevel 
ikke at lagringen er noe ålreit.

– optimalt sett skulle jeg ønske at 
de ikke hadde gjort det, sier han.

Studentene Ida Maria Evensen og 
Kristine Flesche som studerer bio-
teknologi ved NTNU rister begge på 
hodet. Ingen av dem har hørt om at 
nettbruken deres lagres.

– Det er én ting at de gjør det på 
campus hvor man holder på med sko-
lerelaterte ting, men jeg er ikke konfor-
tabel med at de gjør det i SiT Boliger 
hvor folk bor. Det er unødvendig, sier 
Evensen.

Flesche påpeker at frykten for mis-
bruk er tilstede uansett hvilket nett 
man sitter på.

– Man er jo alltid redd for sånt. Jeg 
bruker kun NTNU-nettet til skolerela-
terte ting, så jeg føler meg ikke overvå-
ket, sier hun. UD

På NTNU ITs nettsider heter det at 
«Driftsavdelingen logger mye av akti-
vitetene på nettet og maskinene.» Data-
ene lagres i tre måneder. 

– Hva ligger det i begrepet «logger mye av 
aktivitetene»?

– Vi lagrer selvsagt hvem som log-
ger seg inn og ut på nettet til enhver tid, 
samt at en pc har vært oppkoblet mot 
en nettside. Vi lagrer ikke innhold, og 
kan ikke se hva pc-brukeren har gjort 
der inne, sier it-direktør Tor Holmen 
ved NTNU IT.

Informasjonssikkerhetssansvarlig 
ole Langfeldt innrømmer imidlertid at 

personvernet må være sikret. Jeg håper 
inderlig ikke noen kan bryte seg inn og 
få tak i opplysningene, sier nestlederen.

– Sikkerhetsmessige grunner
Holmen benekter at lagringen går 

ut over personvernet til brukerne, og 
viser til at studenter må signere it-regle-
mentet for å få tilgang til NTNU-nettet.

– Vi overvåker det av sikkerhetsmes-
sige og driftsmessige grunner. Dersom 
vi ikke hadde overvåket tror jeg ikke 
nettet hadde fungert særlig godt. Vi må 
kunne stenge ned om det skulle skje 
noe, sier Langtvedt.

De to vedgår at det skjer uønsket da-
tatrafikk på nettverket.

– Det er klart vi har en del hendelser 
på et nett for 25 000 innbyggere, sier 
Holmen.

– Det er mye virus og spam. Vi stop-
per 1,2 millioner epost i døgnet, så det 
er jo bra at vi har noe overvåkning, sier 
Langfeldt.

 Nå frykter de uønsket trafikk kan 
være med på å skade omdømmet til 
NTNU.

– Vi har blant annet hatt anony-
mous her. Vi vet ikke hvem det var, men 
har sett at det har gått trafikk. Dersom 
det hadde kommet ut at maskiner fra 
NTNU var med på å stenge en bank så 
er ikke det særlig heldig, sier Langfeldt.

Aldri hørt om lagringen
Bioingeniørstudent Øyvind Fladberg 

de likevel har mulighet til å se hva bru-
keren har gjort på nettstedet.

– Vi kan finnne ut av det hvis det er 
nødvendig, men kun om vi har en retts-
lig kjennelse, sier Langtvedt. 

Det er NTNU IT som tilbyr netttløs-
ninger til NTNU-campuser, Samfun-
det og til SiT Boliger.

De to bekrefter at pc-bruk i student-
boligene kan logges på samme måte 
som studenten på lesesalen, men forsva-
rer det med at beboerne skriver under 
på dette når de flytter inn.

En form for overvåkning
organisatorisk nestleder Martine Fi-
ring i Studenttinget (STi) ved NTNU 
tror de færreste studentene er klar over 
loggingen.

– Jeg var hvertfall ikke klar over 
hvor mye som lagres. Det er svært uhel-
dig at studentene ikke vet om situasjo-
nen, sier Firing.

Hun mener NTNU IT burde gjort 
mer for å informere studentene.

– omfattende logging blir nesten en 
form for overvåkning. Man har krav på 
å vite hva slags overvåkning man blir 
utsatt for, sier hun.

Ifølge Firing er lagringsproblema-
tikken noe STi ønsker å ta tak i på veg-
ne av studentene.

Hun stiller også spørsmål ved sik-
kerheten til brukerne når store meng-
der lagres.

– Sikkerheten må være på topp, og 

TEKST:  marthe Rosenvinge Ervik
 mrervik@underdusken.no
FOTO:  Christina Undrum  Andersen

DaTaLaGrING

Et viktig aspekt ved å flytte TØH 
til rema-tomta er samarbeidet med 
NTNU. Ifølge Brødreskift kan ikke 
HiST handle før de ikke får en tyde-
lig respons fra universitetet. 
Studentrepresentant Karstad kriti-

– NTNU er klokere
Karstad mener HiST også 
burde planlegge mer.

serer HiST for dårlig kommunika-
sjon med NTNU.

– Hvis vi skal få til et godt sam-
arbeid med NTNU må man lytte til 
hva de har å komme med og plan-
legge med dem. Prosessen HiST har 
hatt til nå har vært forhastet, sier 
han. Karstad legger til at han synes 
det er viktig å bruke tid på sentra-
liseringen av HiST-campus. Han sy-

vik i Høgskolestyret mener at studen-
tene ved TØH er mer bekymrede enn 
de trenger å være. Hun synes ikke 
situasjonen er så prekær som de gir 
uttrykk for.

–Jeg tror det kommer an på hvor-
dan studentene omstiller seg. Et bygg 
på rema-tomta er en fin inngangspor-
tal til et samarbeid med NTNU, sier 
hun

Studentforeningsleder Karstad sy-
nes derimot ikke at det argumentet er 
godt nok.

– Jeg ser ikke helt forskjellen på 
om vi ligger 10 eller 1000 meter fra 
NTNU. Det ikke er planlagt en fysisk 
samlokalisering med dem uansett, 
sier han. UD

nes NTNU er kloke som legger ned 
en god faglig plan for innovasjons-
senteret før de tenker på byggepro-
sessen.

Klare til å bygge i morgen
– HiST er klare til å bygge i morgen. 
Dersom vi må vente på NTNU kan 
rema-tomten forsvinne til noen an-
dre, sier Brødreskift. Han sier HiST 

og NTNU skal ha et møte i mai. Han 
håper de kan komme til en konkret 
løsning og få fortgang i prosessen.

Bjørsvik er enig med Brødreskift 
i at det er usikkert rundt NTNUs 
rolle.

– Vi vil vite mer om hva NTNU 
tenker om fremtiden med tanke på 
samarbeid. Vi har ikke fått et kon-
kret svar fra dem ennå, sier hun. UD

OVERVåKNINg: – Vi overvåker det av sikkerhetsmessige og driftsmessige grunner, sier  informasjonssikkerhetsansvarlig Ole Langfeldt ved NTNU.
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Ny ORDNINg: Leder Per Martin Sandtrøen i Studenttinget tror både studenter og forelesere kan strukturere arbeidsdagene sine 
bedre dersom foreleserne har en fast besøkstid for studenter med spørsmål.

Studenttinget ved 
NTNU ønsker fast  
besøkstid for professorer.
– Forførende rettighets-
retorikk, sier foreleser.

Ønsker fast kontortid

Blant de åtte punktene Studenttin-
get (STi) har vedtatt for bedre kon-
takt mellom studenter og forelesere 
er et ønske om fast kontortid for fore-
lesere. Leder Per Martin Sandtrøen i 
STi håper fast kontortid vil gjøre det 
lettere for studenter å oppsøke fore-
leseren utenom forelesning. 

– Vi ønsker en ordning der en 
foreleser har et bestemt antall timer 
i uken tilgjengelig for studenter. Da 
vet studentene at i det tidsrommet 
har foreleseren satt av tid til dem, 
sier han.

Sandtrøen sier han har diskutert 
forslaget med flere forelesere og hev-
der han kun har fått positive tilbake-
meldinger.

Vil ikke gå ut  
over forskning
Sandtrøen tror ikke en ordning med 

ningsinstituttet med rituell forutsi-
gelighet.» 

Per Martin Sandtrøen opplever 
kommentaren som et angrep på stu-
dentpolitikere.

– Dersom Fermann har erfaring 
med studenter som ikke er forbere-
det før de oppsøker ham skjønner jeg 
at han er frustrert, sier han. 

Gunnar Fermann ønsker ikke å 
kommentere saken utover sin kom-
mentar i Ua.

Varierende tilbud
Prorektor Berit Kjeldstad for utdan-
ning og læringskvalitet ved NTNU er 
enig i at en fast plan for når og hvor 
man kan snakke med fagansvalig er 
nødvendig for god studiekvalitet.

– Det bør være klart for studen-
tene når de kan oppsøke sin foreleser 
eller fagansvarlig, sier hun. 

Kjeldstad sier de forskjellige fag-
miljøene på NTNU har en variert 
grad av tilbud for studentene og tror 
noen kan lære av andre.

– Noen fagmiljøer har i dag kon-
tortid for studentene. Der dette er 
gjort i samarbeid med studentene 
fungerer det godt, sier hun.

– Bør enkelte fagområder ved NTNU 
bli bedre på kontakt mellom studentene og 
foreleser?

– Ja. Det vil være ulike måter å 
løse dette på, men noen miljøer kan 
ha mye å lære av andre, sier hun. UD

fast kontortid vil gå utover fors-
kningsarbeidet til foreleserne. Han 
mener kontortid vil gjøre det lettere 
for både studenter og forelesere å 
strukturere hverdagen. 

– Har man en fast tid en eller to 
dager i uken vil studentene oppsøke 
foreleseren på denne tiden. For pro-
fessoren blir det mer forutsigbart 
når studentene kommer med spørs-
mål. Han eller hun slipper avbrudd 
i arbeidet sitt andre dager, sier han. 

I vedtaket heter det også at stu-
dentene skal være godt forberedt 
dersom de skal oppsøke foreleseren 
sin.

– Man kan ikke komme dagen før 
eksamen og spørre om hva som er på 
pensum. Kontortiden skal brukes av 
studenter som er interessert i faget 
sitt, og som ønsker å diskutere det, 
sier han.

Studentpolitikk
Førsteamanuensis Gunnar Fermann 
ved Instiutt for sosiologi og statsvi-
tenskap ved NTNU har i en leser-
kommentar i Universitetsavisa (Ua) 
fremmet sterk kritikk mot forslaget 
og hevder mange studenter faller for 
det han kaller en «forførende rettig-
hets- og tilretteleggingsretorikk» fra 
studentpolitikere. Fermann skriver 
også at «I studentpolitikken kommer 
kravet om ytterligere tilrettelegging 
for studentene og kritikk av foreles-

TEKST:  marte  Voll
 mvoll@underdusken.no
FOTO:  Therese Andreassen

STUDENTPoLITIKK

Hvorfor valgte du akkurat det 
studiet?
Jeg har vært innom flere 
studier før jeg havnet der jeg 
er i dag. Jeg startet i Tromsø 
på medisinsk grunnkurs 
etter endt militærtjeneste, 
og tok noen enkeltemner 
på siden. Har også studert 
entreprenørskap ved 
Gründerskolen i Boston, noe 
jeg virkelig anbefaler alle. 
På produktutvikling får jeg 
både tekniske og praktiske 
utfordringer, noe jeg har 
likt siden jeg var barn. Jeg 
vokste opp med garasjen 
som lekeplass og en far som 
ingeniør.

Hvordan er du som student?
Jeg er ikke en type som 
stresser veldig med studiene, 
men er veldig sosial. Synes 
det er veldig moro å lære nye 
ting, og håper den lærelysten 
vil følge meg videre i studiet 
og livet.

Hva er ditt beste 
studieminne?
Mitt beste studieminne er 
den første høsten min i 
Trondheim. Følelsen av å 
vite at her skal du være i fem 
år. Det er en helt spesiell 
stemning rundt det. Det 
ferskeste beste minne er 
ledervalget på Samfundet, 
jeg ser frem til et år fullt av 
minneverdige øyeblikk. Også 
gleder jeg meg stort til UKA.

Hva er ditt verste 
studieminne?
Matteeksamen i andre klasse 
kom litt uventet på meg og 
en litt forhastet morgen førte 
til at jeg satt på eksamen uten 
kalkulator. Det er noe av det 
verste jeg har opplevd som er 
studierelatert.

Har du noen råd til dagens 
studenter?
Engasjer deg som frivillig, 
og du vil få erfaringer og 
kunnskap som du ikke kan få 
gjennom noen forelesninger. 
Følelsen av å være med på 
noe som er større enn seg 
selv og få lov til å sitte med 
ansvar er unik.

Ny leder for Samfundet fra 17. mai
Produktutvikling, NTNU

Erling Kjelstrup

MIN STUDIETID

ANNONSERE I UNDER DUSKEN?  DUSKEN.NO/ANNONSERA
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Rydder vekk 
diskriminering

Vi blir mer fordomsfulle i rotete omgivelser, skal vi tro en ny undersøkelse. 

TEKST: Linn Blumenthal  Illustrasjon: Anastasia Bakhilkina

– resultatene var tydelige; i ro-
tete omgivelser var deltakerene mer 
dømmende enn de som ble spurt når 
det var ryddig, forteller Lindenberg.

Trekker seg unna
Som en del av undersøkelsen ble 
det også lagt vekt på hvordan del-
takerene valgte å plassere seg da de 
besvarte undersøkelsen. Forskerene 
plasserte henholdsvis en mørkhudet 
og en lyshudet mann på enden av en 
benk og observerte hvordan delta-
kere satt seg i forhold til disse.

– Den fysiske plasseringen delta-
kerene inntok forsterket uttrykket. I 
rotete omgivelser plasserte deltake-
rene lenger vekk fra den mørkhude-
te enn fra den lyshudete, sier Stapel.

Forskerene utførte flere tilleggs-
forsøk for å underbygge funnene, og 
hver gang var resultatet det samme. 
Etter en av undersøkelsene fikk del-
takerene tilbud om å donere penger 
til organisasjonen «Money for Mino-

rities». Donasjonene ble betydelig 
mindre i rotete omgivelser.

Påvirkes lett
– Vi kan oppsummere resultatene 
våre med at mennesker lett blir på-
virket av deres fysiske miljø. Ved å 
sette folk inn i allerede kjente stereo-
typier får vi følelsen av at vi vet hvor 
vi har dem, og situasjonen oppleves 
mindre kaotisk, forklarer Linden-
berg.

Forskerne tror myndigheter kan 
nyte godt av å fokusere på orden som 
en del av byplanleggingen.

– resultatene kan bety noe så en-
kelt som at å begynne å rydde opp 
kan være første steg mot et mindre 
diskriminerende samfunn, sier Sta-
pel.

Lindenberg understreker at stu-
dien ikke sier noe om varigheten 
av eventuelle opprydningstiltak, og 
forsker nå på om effekten forsvinner 
over tid. UD

Professor Diederik a. Stapel ved 
Universitetet i Tilburg og professor 
Siegwart Lindenberg ved Universi-
tetet i Groningen publiserte nylig 
forskningsartikkelen «coping with 
chaos: How Disordered contexts 
Promote Stereotyping and Discri-
mination» i tidsskriftet Science. Der 
tar de for seg hvordan omgivelsene 
påvirker vårt syn på andre.

– Våre resultater indikerer at ste-
reotypifisering av mennesker er en 
slags mental rengjøringsfunksjon i 
møte med rot og uorden, sier Stapel.

Forskerene ba reisende på togsta-
sjonen i Utrecht i Nederland om å 
besvare et skjema som tok for seg 
stereotypier av henholdsvis musli-
mer, homofile og nederlendere. I før-
ste omgang utnyttet de en pågående 
rengjøringsstreik ved togstasjonen, 
som hadde gjort den både rotete og 
skitten. I neste runde var streiken 
avblåst og stasjonen var ren og ryd-
dig. 

Vulkan-vors
Vulkanen under den amerikanske 
nasjonalparken Yellowstone viser 
seg å være langt større enn antatt. 
De siste ti årene har jordskorpen 
i området hevet seg markant, 
noe som kan tyde på at vulkanen 
igjen er i ferd med å våkne. Forrige 
gang den hadde utbrudd fikk det 
enorme følger for dyre- og plante-
livet i store deler av Nord-Amerika.

– Et superutbrudd i den stør-
relsesordenen som det for 670 
000 år siden kan legge hele Nord-
Amerika øde. Det vil få store 
konsekvenser for hele kloden, sier 
vulkanekspert Henning Andersen 
til forskning.no.

Hollywood-avling
Undersøkelser av holly-
woodstjernes ekteskapsmønstre 
er med på å slå fast hvorfor 
mennesker primært gifter seg med 
en partner på samme utdannings-
nivå som dem selv. Undersøkelsen 
viste at skuespillere på linje med 
alle andre valgte partnere på 
samme utdanningsnivå som 
dem selv, i stedet for å velge 
partnere med samme suksess 
innen filmverdenen eller samme 
inntektsnivå som dem selv.

– Det tyder på at selv om vi 
levde i et samfunn hvor alle hadde 
noenlunde samme inntekt, ville 
vi likevel søkt en partner med 
samme utdanningsnivå, sier 
forsker og økonom Gustaf Bruze 
ved Universitet i Aarhus til viden-
skap.dk

Øko-epler effektiviseres
Et forskningsprosjekt ledet av Alf 
Kigen i Økofrukt har undersøkt hva 
som skal til for at økologiske epler 
skal bli en suksess. I dag utgjør 
disse eplene under to prosent av 
eplemarkedet i Norge. Det offent-
lige målet er 15 prosent. Forskerne 
har funnet fem sorter som er resis-
tente mot skurvsopp. Det ble 
gjennomført både profesjonelt 
smakspanel og preferansestudier. 
Andre kvaliteter som farge, form 
og tekstur ble også testet.

– Vi har fått henvendelser fra 
økologiske produsenter i både 
Danmark, Skottland og Sverige. 
Det er særlig vår fremdyrking av 
sorter som er skurvsterke eller 
skurvresistente, som vekker 
oppsikt, sier Kigen til forskning.no.

UNDEr  
LUPEN

ANNONSERE I UNDER DUSKEN?  DUSKEN.NO/ANNONSERA
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European Humanities 
University ble i 2004  
tvunget til å flytte fra  
Hviterussland etter press 
fra president alexander 
Lukashenko. Nå tar  
de mot hviterussiske 
studenter fra sitt campus  
i Litauen.

kontrast til universitetene i Hviteruss-
land.

– Hviterussiske universiteter er et 
godt eksempel på hvor effektivt hjer-
nevask kan være. Det er sørgelig, men 
det er noe vi kan lære av. Den nåvæ-
rende generasjonen med hviterussisk 
ungdom er nesten tapt allerede, for-
teller Milto.

Etter EHU forlot Hviterussland 
fikk studenter og ansatte ved univer-
sitetet mulighet til å begynne ved de 
statlige universitene. Tidligere stu-
denter fra EHU har blitt trakasert av 
myndighetene selv etter å ha byttet 
universitet.

Engasjerte studenter
– Jeg har ikke fått noe respons fra 

Hviterussland på mitt engasjement 
for EHU og hviterussisk politikk, 
men jeg er overbevist om at det vil 
skje i fremtiden, sier Milto.

Han forteller at det er vanlig for 
studenter på EHU å engasjere seg.

– I Hviterussland kan selv uskyl-
dige aktiviteter som ballett bli po-
litisk ladd, derfor blir mye av det 

Hviterussland er idag Europas siste 
diktatur. Etter frigjøringen fra Sov-
jetunionen har landet fortsatt med 
undertrykkelse av ytringsfrihet og 
fengsling av opposisjonelle.

Ifølge kommunikasjonskoordina-
tor Tatjana rudzinskien har Europe-
an Humanities University (EHU) hatt 
en lengre ideologisk konflikt med de 
hviterussiske myndighetene.

– Siden grunnleggelsen i 1992 har 
EHU ønsket å utdanne ledere som 
kan bygge et åpent samfunn i Hvite-
russland. EHU er det eneste univer-
sitetet i Hviterusslands historie som 
har beholdt sin akademiske frihet , til 
tross for kraftig press fra myndighe-
tene, sier rudzinskien.

Hun tror at ungdommers svake 
oppslutning rundt president Lukash-
enko i valget i 2000 motiverte ham til 
å handle mot universitetet.

– I 2004 ble EHUs rektor presset 
til å si opp jobben. Det var helt klart 
for å tvinge universitet til å underord-
ne seg den hviterussiske isolasjonspo-
litikken samt undertrykkelse av aka-
demisk frihet. oppsigelsen var enden 
på universitet i Hviterussland. Senere 
samme år stengte Lukashenko EHU, 
sier rudzinskien.

Året etter åpnet universitet en 
campus i Vilnius, hovedstaden i Li-
tauen, og fikk fort universitetsstatus 
der. Nå tar de imot studenter fra Hvi-
terussland, deriblant flere som har 
vært i trøbbel med regimet. 

– EHU har sagt seg villig til å ak-
septere hviterussiske studenter som 
ble utvist etter de voldelige opptøyene 
som fulgte valget sist desember, sier 
hun.

Statlig hjernevasking
Maksim Milto studerer ved univer-
sitetet og er president i studentrådet 
på EHU. Han mener EHU står i sterk 

avskjediger ansatte
I Bahrain har over 
hundre ansatte ved 
Kunnskapsdepartementet blitt 
suspendert fra sine stillinger 
og risikerer sparken etter å 
ha deltatt i regimefiendtlige 
protester. I tillegg har allerede 
presidenten i Lærerforbundet 
blitt arrestert på samme 
grunnlag. 

Ved det største 
universitetet i landet, 
University of Bahrain, har 
200 ansatte og studenter 
blitt avskjediget etter 
urolighetene i landet, melder 
arabianbusiness.com.

Bahrain har vært i en 
tilstand av opprør siden 
februar i år.

Strengere visumlover
Regjeringen i Storbritannia 
ønsker å innføre strengere 
visumlover for å hindre 
utenlandske studenter 
fra å komme til landet 
uten å ha tilstrekkelige 
engelskkunnskaper. Med den 
nye loven ønsker regjeringen 
på ny å etablere Storbritannia 
som et senter for kun 
«de beste og smarteste» 
studentene. 

Blant de som blir hardest 
rammet av den nye loven 
er språkskolene. Disse kan 
ikke fortsette sin virksomhet 
uten å i tillegg tilby en form 
for høyere utdanning eller 
forberedelse til dette, skriver 
britiske The Guardian.

Drastisk nedgang  
i Sverige
Svenske universiteter har 
sendt ut 60 prosent færre 
tilbud til internasjonale søkere 
i år enn de gjorde i fjor, som 
en følge av innføringen av 
skolepenger for internasjonale 
studenter.

Svenske studiesteder har 
gitt 10 019 internasjonale 
studenter tilbud om 
studieplass, mot 24 515 i fjor. 
Det melder University Worrld 
News.
Universitetene venter nå i 
spenning på hvor mange av 
de godtatte internajonale 
studentene som faktisk vil 
takke ja til plassen sin og 
betale det første depositumet.

VERdEN  
RuNdTUniversitet i eksil

– Hviterussiske  
universiteter er et godt 

eksempel på hvor effektivt 
hjernevask kan være. 

Maksim Milto,
hviterussisk student

TEKST:  Erland  årstøl
 arstol@underdusken.no

HVITErUSSLaND

HVITErUSSLaND
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KjEmPER FOR KUNNSKAPEN: – Ytringsfrihet eksisterer ikke på de statlige universitetene i Hviterussland, sier leder Teppi Heiskanen for EHU Trust Fund. (Foto: Darriuss Royce/Flickr)

frivillige engasjementet sett på som 
opposisjonsarbeid. Likevel kjenner 
jeg en del som deltar i rent politiske 
organisasjoner, forteller Milto.

Situasjonen ved de hviterussiske 
universitetene har vekket internasjo-
nal oppmerksomhet. Blant annet har 
forsknings- og høyere utdanningsmi-
nister Tora aasland sendt offentlige 
brev der hun uttrykker bekymring for 
den akademiske friheten i landet. 

– Ytringsfrihet eksisterer ikke på 
de statlige universitetene i Hviteruss-
land. regimet bestemmer både hvem 
som får studere og hva som skal læ-
res. Det er bare å lytte til det du blir 
fortalt uten noe diskusjon. EHU ville 
ikke tilpasse seg den statlige kontrol-
len, mens andre universiteter bøyde 

seg, sier leder Teppo Heiskanen for 
EHU Trust Fund, drevet av Nordisk 
Ministerråd.

Risikabelt engasjement
Heiskanen mener politisk deltagelse 
er risikabelt for studenter på EHU.

– Studentene granskes nøye på 
grensene. Det har hendt at de har blitt 
kalt inn fordi hviterussiske myndig-
heter vil gjøre dem til informanter. 
Familiene risikerer å miste jobben 
hvis studenten blir værende på EHU. 
Hver student tar en sjanse, men risi-
koen avhenger av hvor involvert de er 
i motstandsarbeid, sier Heiskanen.

Ikke alle studentene på EHU er 
i konflikt med regimet. Ifølge rud-
zinskien viser statistikker fra 2010 

at 45 prosent av grunnfagstudentene 
vender tilbake til Hviterussland etter 
fullført utdanning. 

– Det er et universitet, ikke en 
motstandsbevegelse. Samtidig er det 
klart at mange av studentene er invol-
vert i arbeid for demokrati og fredelig 
motstand mot regimet. av den grunn 
har studenter og ansatte blitt fengslet 
flere ganger. at de studerer på EHU 
er ikke den eneste årsaken, sier Heis-
kanen.

Trenger penger
EHU mottar økonomisk støtte fra 
Norge gjennom EHU Trust Fund. 

– Man kan ikke tåle et land så 
nært oss som ignorerer demokrati. Vi 
kan støtte Hviterussland på lang sikt 

ved å gi penger til utdannelse av ung-
dommen, sier Heiskanen.

Han forteller at universitetet fi-
naniseres 75 prosent av pengene fra 
donasjoner, og 25 prosent fra studen-
tene.

– EHU er avhengig av utenlandsk
støtte. Det gir dem det økonomiske 

fundamentet andre universiteter får 
fra sin egen stat, forteller Heiskanen. 

For Heiskanen er EHU et langtids-
prosjekt. 

– Etter presidentvalget er situasjo-
nen i Hviterussland verre enn noen 
gang. Likevel kan ikke et regime som 
Lukashenkos vare evig. Dagen kom-
mer der EHU kan flytte tilbake til 
Hviterussland, men ikke i umiddel-
bar fremtid, sier Heiskanen. 

Ønsket om å komme tilbake til 
Hviterussland blir gjentatt av kom-
munikasjonskoordinator rudzin-
skien.

– EHU ønsker å komme tilbake til 
Hviterussland så fort vi er overbevist 
om at vi kan beholde uavhengigheten. 
Før det skjer vil universitetet fortsette 
arbeidet for å støtte skapelsen av et 
fritt, åpent og demokratisk samfunn i 
Hviterussland, forteller rudzinskien. 
UD

Innbyggertall: 9 600 000 i 2010

Hovedstad: Minsk

Frigjort fra Sovjetunionen i 1991.

Styrt av president Alexander 
Lukashenko siden 1994.

Har et tett samarbeid med 
Russland, men de har måttet tåle 
kritikk fra andre naboland grunnet 
brudd på menneskerettighetene i 
Hviterussland.

Opposisjonen får stadig 
vanskeligere kår. Flere opposisjons-
ledere har blitt fengslet eller sendt 
i eksil. 

Medier kritiske mot regimet blir 
rutinemessig stengt. 

Kilde: Store norske leksikon

Hviterussland

Russland

Ukraina

Estland

Latvia

Litauen

Polen
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frå dei lågare klassane til dei rike 
sine dyre statussymbol som motek-
lede og smykke.

– Har nordmenn god nok kunnskap om 
desse plagga?

– Debatten kring ulike formar for 
slør i Noreg er veldig dominert av 
synet på slør som kvinneundertryk-
kjande, og det er veldig vanskeleg å 
nå fram med andre synsvinklar. Li-
kestillinga er nådd langt i Noreg, og 
for mange representerer bruken av 
slør eit tilbakesteg for kvinner. Me 
vil ikkje høyre på dei som trivst som 
heimeverande, lik me ikkje vil høyre 
på muslimske kvinner som sjølve vel 
å nytte hijab. 

Ein er nøydd til å skilje mellom 
fri vilje og tvang, og sjølvsagt er det 
eit problem at ikkje alle får velje 
sjølve, og dette er noko ein bør ta tak 

eit hinder for fleire yrkesretningar, 
som til dømes bankfunksjonær, lege 
og sjukepleiar. Slik må det vere då 
kleda i slike tilfeller vil kunne hin-
dre ein i å utføre arbeidet. Desse 
plagga gjer det vanskeleg å kom-
munisere, noko som ofte vil vere ein 
viktig del av arbeidet.

– Kva er symbolikken bak desse plagga 
for muslimar sjølve?

– Desse kleda har lange tradisjo-
nar i Midtausten, ikkje berre blant 
muslimar, men òg blant kristne og 
jødar. Bruk av slør var eit uttrykk for 
ærbarheit og dyd. Etter kvart som 
kvinner fekk høgare utdanning vart 
det å ta av seg sløret eit uttrykk for 
deira status, medan ein på 1970-ta-
let fekk dagens hijab blant muslimar 
som eit uttrykk for deira religiøse 
tilhøyre. Dette kom som eit motsvar 

– Debatten om bruk av 
slør som niqab og burka er 
på ny i vinden, etter at eit 
forbod mot bruk av heil-
dekkjande ansiktsplagg i 
det offentlege rom trådde 
i kraft i Frankrike før 
påske. Kva inneber dette 
forbodet for kvinner som 
brukar slike hovudplagg?

– For kvinner som 
nyttar desse plagga 
vil det kunne vere ei 
hindring, og ein kan tenkje seg ulike 
reaksjonar. Nokre kvinner vil halde 
seg heime, og ikkje opphalde seg i 
det offentlege rom meir enn høgst 
nødvendig, medan andre som til dø-
mes aktivisten Kenza Drider vil gå 
aktivt inn for å bli arrestert og bøte-
lagd om og om igjen. 

Dette vil kunne medføre sympa-

tierklæringar i form av 
at fleire kvinner vel å kle 
seg i burka eller niqab. 
Eg bur sjølv på Grøn-
land, og etter at forbodet 
vart innført har eg sett ei 
auke i bruken av burka. 
Dette er gjerne unge 
kvinner som er beviste 
i bruken av plagget, og 
som ynskjer å vise sitt 
standpunkt.

– Er bruk av tildekkjande hovudplagg eit 
hinder for likestilling i seg sjølv?

– Nei, hijab er ikkje eit hinder for 
kvinners utvikling og framgang i li-
vet. Samstundes er det viktig å skilje 
mellom ulike typar av slør og tildek-
king, der niqab og burka er mykje 
meir tildekkande enn hijab. Bruk av 
burka og niqab vil automatisk vere 

Tilslørte innvandrerpiker
Kvinner som bruker slør har vorte eit symbol på alt som er «feil» islam, seier førsteamanuensis 
Berit S. Thorbjørnsrud. Ho spør om religionsfridom berre skal gjelde religionar ein sjølv likar.

Muslimske kvinner som 
nyttar hijab har blitt eit 

symbol på alt som er «feil» 
med islam.

   Berit S. Thorbjørnsrud,
førsteamanuensis.    

Tekst:  Karoline Gjelland Lid   Illustrasjon: Nina Eide Martinsen

i. Samstundes er det eit personleg 
val.

– Kva vil eit forbod likt det ein har fått 
i Frankrike bety for integreringa om det 
blir innført i Noreg?

– Det vil fungere som ein rein 
provokasjon. Det er ulike meinin-
gar òg blant muslimar kring heil-
dekkande slør, men det bør ikkje 
vere eit grunnlag for å innføre eit 
slikt forbod. 

I Noreg er det svært få kvinner 
som nyttar desse plagga, og eg ser 
ikkje poenget med å forby noko som 
nett så vidt eksisterer.

– Er det sannsynleg at det vil komme eit 
slikt forbod?

– Det kan godt vere at ein får eit 
slikt forbod med tida. Det er sterke 
krefter som stadig tar til orde for 

det, men det vil i så fall vere rein 
symbolpolitikk. 

– Ei ny undersøking gjort av Studentum 
viser at 15 prosent av norske studentar 
meiner at det bør innførast eit forbod mot 
prangande religiøse symbol i grunnskulen. 
Denne problemstillinga har òg vore oppe 
til debatt ved institusjonar for høgare ut-
danning. Er det reelt med eit slikt forbod?

– Eit slikt forbod har vore lite dis-
kutert innafor høgare utdanning, og 
eg trur ikkje at det vil komme. Som 
undervisar har eg verken lyst til eller 
behov for å vere kledepoliti for mine 
studentar. Dei er vaksne mennesker 
som tek eigne val, og bør behandlast 
som det.

Det som kan vere verdt å merke 
seg, og som kanskje ikkje kjem fram 
i ei slik undersøking, er kva forståing 
ein har av religionsfridom. Nokre 

av mine studentar gjennomførte ei 
undersøking der alle var for religi-
onsfridom, samstundes som veldig 
mange var i mot bygging av moskear 
i Noreg. Betyr det at religionsfridom 
berre skal gjelde religionar ein sjølv 
likar?

– Kan ein ivareta religionsfridomen utan 
forskjellsbehandling om ein innfører for-
bod mot visse religiøse symbol?

– Eit slikt forbod vil vere ei sterk 
avgrensing av religionsfridomen. 
Niqab og burka blir veldig spesielt, 
og eit forbod mot desse vil ikkje 
nødvendigvis vere eit problem for 
religionsutøvinga til muslimar flest, 
men det vil heilt klart fungere som 
ein provokasjon. Spørsmålet er om 
ein først forbyr noko, kvar skal ein 
stoppe? Det er ikkje berre muslimar 
som kler seg i spesielle plagg, men 

det kan verke som om ein i dag er 
ute etter å «ta» islam. Eg trur noko 
av problemet ligg i at det er kvinner 
som nyttar slør. Når til dømes sikhar 
nyttar turban blir ikkje det sett på 
med same auge av di dei er menn, og 
difor kan dei ikkje undertrykkjast. 

– Er det religionen hijaben represente-
rer som skremmar oss nordmenn?

– Islam har dei siste femten åra 
gjennomgått ein demoniseringspro-
sess. Muslimar blir omtalt på ein ny 
måte, og har mange har fått eit vel-
dig negativt inntrykk av religionen. 
Muslimske kvinner som nyttar hijab 
er tydelege i folkemengda, og dei har 
blitt eit symbol på alt som er «feil» 
med islam. Ein burde lytte meir til 
kva muslimske kvinner sjølv seier 
om plagget, i staden for å byggje på 
fordommar. UD

førsteamanuensis  
ved UiO

Berit S.  
Thorbjørnsrud

INTErVJU MED
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En investering for fremtiden

Å skape debatt

Lærerstudentene ved HiST 
protesterer og frykter en dårli-
gere studiehverdag ved en 
eventuell flytting til Kalvskinnet.
Nå er det på tide å kalle en 
spade for en spade. Det er ikke 
farlig å spise lønsj med andre - 
ei heller å dele lokaler. Vi burde 
som morgendagens lærere være 
sjeleglade for å få innblikk i 
andre utdanninger også (Det sies 
forøvrig at de beste lærerstu-
dentene ved HiST var de som ble 
tatt opp og delte campus med 
studentene på TØH den gangen 
lærerutdanninga flytta fra Byåsen 
til Rotvoll. 
Ved å «bo sammen», mister man 
ikke identitet - man gjør tvert 
om - man blir sterkere på hvem 
man selv er. 
Skrevet av: Tidligere 
lærerstudent

Tidligere denne måneden ble 
en student overfalt og voldtatt 
på vei hjem fra byen. På under-
dusken.no fikk leserene lyst til 
å hjelpe.
Er det noe vi studenter kan gjøre 
for gjøre byen tryggere?
Skrevet av: Anonym
Organisere en ordning hvor fulle 
studenter på vei hjem kan få 
følge av edru studenter? (Bare 
for å slenge ut et forslag...)
Skrevet av: A-jay

Aktualiteten i Under Dusken #7 
tok for seg studentenes dårlige 
kosthold, en av våre lesere 
mente dog at mer enn studen-
tenes kosthold var dårlig.
Hurra for journalistisk teft og 
valg av «ekspertkommentator»! 
Tydelig at man mener blogg og 
erfaring som personlig trener 
representerer faglig tyngde...
Skrevet av: Protein Power
HVEM spiser nudler, ikke bare 
hver dag, men til hvert måltid i 
to uker?
Skrevet av: Ulrikke

Gleden ved ordstrid er å slutte fred.
Alfred de Musset
(1810 - 1857

å dyrke og løfte frem talent innen 
idretten. Flere hundre tusen møtte 
opp under arrangeringen av VM i oslo 
for å heie de norske utøverne inn til 
gull. For noen år siden ble det første 
elitetilbudet for ballettdansere på 
ungdomstrinnet opprettet. Den aner-
kjennelsen vi gir idrettstalentene våre 
virker motiverende, både for de det 
gjelder og tilskuere. Hvorfor vi ikke 
kan tilby talent innen realfag samme 
muligheter virker uforståelig.

realfagselevene vil være en svært 
viktig og avgjørende ressurs for Norge 
i utvikling av ny teknologi for å dekke 
fremtidens energibehov. Ikke minst vil 
de være viktig for norsk næringsliv og 
nyskapning i fremtiden. Satsing på 
realfag er en investering for fremtiden.

midt på treet. Det kan virke som om 
det norske utdanningssystemet ikke 
tar vare på elever som har spesielle 
talent eller som vil satse mer i enkelte 
fag.

Norge bør ha som mål å være på et 
internasjonalt toppnivå i realfagene, 
men vi har dessverre ikke vært gode 
nok til å ta vare på talentene våre. Vi 
må ha et utdanningssystem som legger 
til rette for den enkelte elev, og som 
gir dem muligheten de fortjener til å 
utvikle sitt talent. For å møte behovet 
til elever som viser spesielle ferdigheter 
innen teknologiske fag, mener Tekna-
studentene at opprettelse av regionale 
videregående skoler med særlig fokus 
på realfag en god idé.

I Norge har vi en god kultur for 

Norge trenger mer kunnskap og 
nytenkning innen teknologiske fag. 
Bedre tilrettelegging for den enkelte 
elev og høyere kvalitet på undervis-
ningen er en forutsetning for at vi skal 
kunne møte eksisterende og fremtidige 
utfordringer globalt og nasjonalt.

Ser vi på resultater fra PISa-
undersøkelsene, som måler nivået 
på norske og internasjonale elever 
innen realfagene, er det overraskende 
få norske elever som presterer på de 
høyeste nivåene i realfagene. Derimot 
er det flere elever som befinner seg 

diskusjon og «forventet» motstand. 
Hva dette skyldes skal jeg ikke uttale 
meg om. 

Når det gjelder profilering av 
Samfundet og hva vi kan tilby, jobber 
vi i MG aktivt med alternative måter å 
nå medlems- og studentmassen på. Det 
siste året har vi blant annet hatt fokus 
på kampanjer gjennom sosiale medier, 
som Spotify og Facebook. I tillegg har 
vi i større grad fokusert på konsepter 
som Knaus og Filmklubben, fremfor å 
fronte dette som enkeltarrangementer. 
Det er lenge siden Samfundet har gått 
så bra med tanke på de store arrange-
mentene. Utfordringen fremover blir å 
fokusere på bredden i det Samfundet 
tilbyr, noe vi jobber aktivt med. Jeg 
kan si såpass at vi samarbeider med 
UKa om en overraskelse for studen-
tene for kommende høst.

at dette ikke ble tatt med i artikkelen 
er min egen skyld, da jeg ved sitatsjekk 
lot det gå gjennom uten å kontrollere 
manglende innhold ved uttalelsen.

Jeg registrerer at Eivind Berstad 
i forrige utgave av UD har klart å 
lese mellom linjene, det er nettopp 
den «gamle» medlemskortdebatten 
saken var ment for. Jeg takker for et 
godt innlegg som påpeker manglende 
fokus om dette i artikkelen, og som 
i etterkant har bidratt til ytterligere 
debatt rundt saken. I forkant av artik-
kelen hadde jeg allerede ytret min 
mening angående medlemskapet på 
et Samfundsmøte, uten noen særlig 
respons, før jeg tipset UD om saken. 
Jeg har også registrert det siste semes-
teret at enkelte saker som kan ansees 
som sentrale for Samfundet fremover, 
har blitt tatt opp i Storsalen uten særlig 

Noen har sagt at uttalelsen min i 
UD #6 2011 enten var veldig modig, 
eller idiotisk - som å skyte seg selv i 
foten. Jeg registrerte i etterkant at 
en del av det jeg uttalte til journa-
listen ikke ble tatt med i artikkelen. 
Blant annet nevnte jeg et følt press 
på Markedsføringsgjengen (MG): På 
den ene siden presser Finansstyret 
med tanke på antall solgte medlems-
kort, mens på den andre siden finner vi 
Styret som vil fjerne fokus på medlems-
rabatter og heller fremheve de andre 
verdiene i medlemskapet. Det var i alle 
fall slik jeg opplevde situasjonen i høst, 
da jeg var seksjonssjef i samme gjeng. 

Hans Christian Toftesund,
Gjengsjef Markedsføringsgjengen

SAMFUNdeT

Ingunn Norang
Studentkontakt, Tekna NTNU

STUdieR
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En offentlig inntektskilde
Helle-marie K. Fossum
Fylkesrepresentant
Norsk Sykepleierforbund Student Sør-Trøndelag

SYKePLeie arbeidsvilkår tilbake. Det er helt van-
vittig at vi som studenter må bruke 
våre studielån til å finansiere drift av 
et statlig kontor. Behovet for autori-
sasjon er et samfunnsbehov som bør 
finansieres over statsbudsjettet, og 
ikke baseres på å ta fra studentene 
sin siste rest av studielån som vi att-
påtil må tilbakebetale til staten med 
renter.

Dette er slik staten som arbeids-
giver ønsker oss velkommen ut i ar-
beidslivet. Vi må betale en avgift for 
å få lov å utføre vårt arbeid, et arbeid 
som er etterspurt av samfunnet. Vi 
krever at autorisasjonsgebyret fjer-
nes!

Det er enorme summer sykepleier-
studenter i Norge må sende tilbake 
til staten før de for lov å begynne å 
jobbe som sykepleier, og totalt håver 
de inn om lag 12 millioner kroner. 

Vi i Norsk Sykepleierforbund 
Student synes dette er urettferdig 
og uholdbart. Vi krever gratis saks-
behandling av våre fremtidige auto-
risasjonssøknader ved Statens auto-
risasjonskontor for helsepersonell. 
at staten utdanner oss på offentlige 
høgskoler, for så å godkjenne at sta-
ten har gjort jobben sin finner vi 
merkelig. Vi finner oss ikke i å være 
en inntektskilde for det offentlige 
som tilbyr så mange av oss dårlige 

Hver vår uteksamineres flere tusen 
nyutdannede sykepleiere som med 
stolthet forsøker å få jobb i et helse-
vesen som så sårt trenger deres kom-
petanse. Ved skolestart blir vi så godt 
som lovet at jobber vil stå ledige når 
vi er ferdige med utdanningen, at en 
sykepleier aldri vil ha noe problem 
med å finne seg en fullstilling og at 
som sykepleier er man garantert jobb 
uansett hvor i landet en måtte be-

finne seg. Samtidig opplever de fleste 
at en fast hundreprosentstilling kun 
er en fjern drøm, og de fleste må ta til 
takke med lavere stillingsprosenter 
og vikariater. 

I tillegg, for å strø litt salt i såret, 
må alle nyutdannede sykepleiere 
betale en inngangsbillett til den nor-
ske stat på 1120 kroner for i det hele 
tatt å få lov til å jobbe som sykeplei-
ere. Dette har vi blitt tvunget til, si-
den Statens autorisasjonskontor for 
helsepersonell ble opprettet i 2001. 
Myndighetene har behov for en auto-
risasjonsordning for helsepersonell, 
og kostnaden ved dette er lagt til alle 
landets helseutdanningsstudenter. 

(Foto: Flickr/Helse- og omsorgsdeprtementet)
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er ikke lenger noen rimelig tvil om at 
fiskeoppdrett raserer bestandene av 
skalldyr og villfisk. I en årrekke har vi 
fått mange rapporter fra fiskere som 
forteller om denne begredelige utvik-
lingen langs fiskeoppdrettskysten. 
Når oppdrettsanleggene etableres tar 
det ikke lang tid før det tradisjonelle 
fisket får svi. Spesielt etter flubenzu-
ronbruken de siste 2 år, har vi fått 
rapporter om rekebestander som har 
blitt redusert til under en tidel av hva 
som før var normalt. 

Skjuler resultater
Etter at Norsk Miljøvernforbund 
(NMF) tok opp bruken av flubenzu-
roner har Klima- og forurensnings-

direktoratet (KLIF) undersøkt spred-
ningen og Norges Fiskarlag har gått 
inn for totalforbud mot dette stoffet. 
KLIFs undersøkelse viste at stoffene 
kort tid etter bruk var over maksi-
malgrensen til Storbritannia en ki-
lometer fra oppdrettsanleggene. I 
Norge har vi ingen slik grense, mens 
det i andre land er forbudt å bruke det 
direkte i vann. 

Hvorfor sier ikke forskere dette 
rett ut? Noe av problemet er at de leg-
ger ofte til grunn strenge beviskrav 
hvor tvilen faller fiskeoppdretterne 
tilgode. Innenfor mange vitenskaper 
kreves det gjerne at tallmaterialet i 
en undersøkelse viser 95 prosent el-
ler høyere sannsynlighet for at man 
godkjenner årsakssammenhengen 
en testet som bevist. Når man da skal 
bevise påvirkning fra fiskeoppdrett, 
samtidig som en skal ta høyde for 
naturlige variasjoner blir vanligvis 
oppdretterne feilaktig frikjent. Som 
aftenposten og Miljøvernforbundet 
har dokumentert er det heller ikke 

uvanlig at forskernes konklusjoner 
blir vasket for uønskede resultater. 

Giftig våravlusing
Nå står våravlusingen for tur. Mange 
oppdrettere lurer folk med å si at de 
kun bruker hydrogenperoksid. Men 
dette stoffet virker bare på et stadium 
i lusens liv, nemlig kjønnsmodne og 
bevegelige lus. Derfor brukes flu-
benzuroner i fiskefôret, hvorav syv 
prosent forsvinner gjennom nota. 
En tidel blir igjen i fisken og danner 
parakloranilin som er kreftfremkal-
lende.

Samtidig svetter fisken ut giftstof-
fer som hindrer lus og andre krepsdyr 
i å danne skall, og sprer seg ut og øde-
legger lokale bestander. Det er ikke 
bare skalldyr som hummer og krabbe 
som rammes, men også svømmende 
krepsdyr som er føde for fisken vi spi-
ser. Hele næringskjeder rammes der-
med av giftuslipp og enorme mengder 
oppdrettskloakk. Vi i NMF har filmet 
avlusing der arbeiderne står med tette 
masker som de er påbudt når de spy-
ler giften ned i merden, det sier litt 
om giftigheten.

Dyreplageri
 Fiskeoppdrettsbransjen er det verste 

eksempelet på dyreplageri i Norge. 
Selv om laksen har annerledes blikk 
og mimikk enn dyr på land, så skal vi 
huske at dette er skapning med svært 
gode sanser. En villaks kan sanse en 
dråpe vann fra sin barndoms elv på 
flere kilometers avstand. 

Det er dokumentert at torsken 
snur når den skal inn for å gyte i fjor-
der med oppdrettsanlegg. Det fanges 
nå både torsk og sei som er ødelagt 
etter å ha spist pellets og fiskeskit fra 
oppdrettsanleggene. Hele kystfisket er 
i alvorlig fare på grunn av den store 
mengden fiskeoppdrett i åpne merder. 
Vi kan ikke lenger vente på at forskere 
får midler og samtidig klarer å bevise 
med 99,99 prosent sikkerhet det alle 
som har brukt kysten i flere tiår vet. 
Nå må våre politikere ta føre-var prin-
sippet på alvor og få oppdrettsnærin-
gen inn i tette, flytende anlegg som 
henter vann under fotosynteseskjiktet 
og renser alle utslipp. Vi kan ikke ta 
sjansen på å vente lenger før dette 
gjennomføres. 

Fiskens død
Fiskeoppdrett har ført til massedød blant fisk og 
skalldyr, nå er det på tide at politikerene reagerer, 
skriver kronikkforfatteren.

Kurt W. Oddekalv
 
Leder Norges 
Miljøvernforbund

MiLjØ
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Ølodysséen
Under Duskens øleksperter la ut på vandring for 

å teste årets utepils.

Reportasje
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Pillepopping og pensumpugging 
Bruken av prestasjonsfremmende midler blant norske 
studenter er ikke utbredt nok til at studieinstitusjonene har 
tatt stilling til det. 

Tar bladen fra munnen 
Rulleskøytetalentet Stian Christensen har rullet rundt siden 1997, 
og er derfor dekket av blåmerker og arr. 

Hadet på badet, takk for laget
Visjoner om en tapt tid.

Foto: Halvliter’n
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Det eR en varm sommerdag i den 
ungarske byen Pecs. Den norske 
studenten «Martin» sitter og leser til 

eksamen som skal avlegges om noen få dager. 
Utenfor vinduene frister livet som har stått på 
vent i mange uker. I hans eget hode hersker et 
virvar av anatomi, fysiologi og sykdomslære. 
Han har brukt mye tid på å forberede seg, og 
han føler presset for å gjøre det godt. Et press 
som gjør at han, som mange andre, har tydd til 
prestasjonsfremmende midler i leseperioden. 
Martin ble introdusert for det sentralstimule-
rende medikamentet ritalin i sitt første år på 
medisinstudiet. Etter å ha prøvd pillene opp-
daget han at han raskt kunne seile gjennom 
flere timer med høykonsentrert lesing. Nå er 
Martin snart ferdig med sitt tredje år, og han 
har benyttet seg av Ritalin i samtlige eksa-
mensperioder. 
– Når jeg tar en pille morgen og kveld holder 
dette meg gående gjennom hele dagen. Det 
klarner hodet, og jeg kan lese i lange tider 
uten stopp, sier Martin, som er avhengig av 
å ha fullt fokus på studiet de siste ukene før 
eksamen.

taBUBeLaGt. Ritalin blir klassifisert som 
et narkotikum, men er et lovlig, reseptbelagt 
legemiddel som blir brukt til å behandle ADHD. 
Medikamentet stimulerer til økt produksjon av 

dopamin og noradrenalin i hjernen: Stoffer som 
gir økt oppmerksomhet, motivasjon og bedre 
hukommelse. Etter at virkningen ble bevist i 
nyere forskning har bruken av ritalin skutt til 
værs. De skadelige effektene ved pillene er ikke 
fullstendig kartlagt, men de mest kjente bivirk-
ningene er hodepine og depresjoner. Andre 
aktuelle stoffer er blant annet modafinil, done-
pecil og amfetamin.

Medisinbruk blant studenter her til lands er et 
tabubelagt tema, og vi har hittil lite kunnskap 
om omfanget i Norge. I den landsdekkende ut-
gaven av Studentenes helse- og trivselsunder-
søkelse (SHoT) på landsbasis fra 2010 oppgir 
drøyt én prosent av de spurte studentene at de 
har brukt medikamenter for å prestere bedre 
akademisk. Andre undersøkelser anslår ande-
len til å være nærmere 2,5 prosent. Altså er det 
uansett snakk om et tusentalls studenter.

pRat I GanGene. Til tross for at 
undersøkelsene forteller om bruk prestasjons-
fremmende midler, er det ingen som roper høyt 
i gangene om forekomsten av eksamensdop. 
Lektorstudenten Ole Anders Røsand er en av 
de som har hørt om medikamentbruken ved 
NTNU.
– Personlig kjenner jeg ikke noen som bruker 
det, men jeg har inntrykk av at det eksisterer. 
Folk snakker om det i gangene, spesielt nå i 
eksamenstiden, forteller Røsand. 
Han oppfatter imidlertid ikke at det i størst 
grad forbrukes oppkvikkende midler.
– Jeg tror nok heller at folk bruker det for å roe 

nervene, slik at de blir i stand til å disponere 
tiden bedre. Om det egentlig hjelper er vel en 
annen sak, sier han.

Intet FoRBUD. Seksjonssjef Knut Veium 
ved Studieavdelingen på NTNU har ikke 
inntrykk av at det å dope seg i eksamenssam-
menheng er en utbredt praksis. 
– Det er et problem vi aldri har registrert, og 
det har derfor aldri vært diskutert, sier han. 
Selv om noen åpenlyst inntar rusmidler i ek-
samenssalen, har NTNU heller ikke noe regle-
ment som forbyr det. Veium mener det uansett 
er noe som nærmest er umulig å slå ned på i 
praksis.
– Eksamen på vårsemesteret er jo midt i pol-
lensesongen. Om det er allergipiller, hodepine-
tabletter eller andre ting er dermed vanskelig 
å avgjøre. Eksamensvaktene har ingen instruk-
sjon om å sjekke hvilke medisiner studentene 
eventuelt måtte ha med seg. 

InGen tILtaK. Av alle studieinstitusjo-
nene som SHoT-undersøkelsen dekker, skårer 
Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH) 

høyest hva studierelatert medikamentbruk 
angår. 2,7 prosent av studentene har falt for 
fristelsen. Likevel har heller ikke dekan Ove 
Gustafsson ved TØH registrert noe som tilsier 
at dette stemmer. 
– Jeg er ikke kjent med studentenes praksis på 
dette området, sier han, og legger til at han har 

veldig god kontakt med studentene. 
Imidlertid skal statistikken ha blitt tatt til et-
terretning. Riktignok har ikke de største tilta-
kene blitt iverksatt ennå, men fra høsten av vil 
problemet bli tatt på alvor.
– Vi har gitt studentene mulighet til å møte og 
snakke med helsesøster en gang i uka, men det 
er det eneste vi har gjort. 

Hvorfor nettopp TØH skårer så høyt har ikke 
Gustafsson noen formening om. Han nevner 
likevel TØH-studentenes mange eksamener 
som en mulig årsaksfaktor.

LeseR HeLe DaGen. Martin forteller at 
det er hardt å studere i Pecs, og at det spesielt 
for medisinstudentene kan bli fristende å ta i 
bruk medikamenter.
– Det er ingen medisinstudenter som har et 
vanlig liv. Det er et tungt fag med mye å lære. 
Mange av studentene her leser ti til tolv timer 
utenom ordinær skoletid, sier Martin. 
Han kan fortelle om en utstrakt bruk av dette 
medikamentet blant studentene i Pecs.
– Jeg vil tro at rundt 70 prosent av studentene 
her tar stoffer for å prestere bedre. Det er et 
stort miljø, med flere leger som gladelig skri-
ver ut resepter. På denne måten kan man kjøpe 
ritalin «lovlig» på apoteket til en relativt billig 
penge, forteller han.
Martin tror ikke folk tenker så mye på det etis-
ke aspektet ved å ta medikamenter på denne 
måten. 
– Man må lese utrolig mye, og mange føler 

Det er et stort miljø, med 
flere leger som gladelig skriver 

ut resepter. 
 - «Martin», norsk medisinstudent i Ungarn

Medisinstudentene gjør det 
kanskje hyppigst, i og med at de 

har en større innsikt i hvilken  
virkning de har. 

- Torunn Frøseth, kulltillitsvalgt for medisinkullet 
2009 ved NTNU

www.underdusken.no
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har en annen definisjon på dette, altså at de 
ser på flere midler som prestasjonsfremmende. 
Derfor regner de muligens med for eksempel 
koffein.

FÆRRe KonseKVenseR. Dekan Stig 
Arild Slørdahl ved DMF har heller ikke obser-
vert et nevneverdig antall tilfeller av akademisk 
doping i Trondheim. Han uttaler at fakultetet 
ikke har registrert noe som tilsier at det er en 
utbredt praksis, og legger til at det i større grad 
har blitt rapportert om slikt fra utlandet. Han 
trekker frem flere årsaker til at «Martin» og hans 
medstudenter er mer troende til å dope seg enn 
trondheimsstudentene. 
– Det er mulig at det er større tilgang til medi-
kamenter, og færre konsekvenser av å bruke 
dem.
– Hvilke konsekvenser har det på NTNU? 
– Hvis det er snakk om ulovlige medikamenter 
er det jo en tilsynssak. I verste fall kan studen-
ten bli utvist, sier Slørdahl. 
Han uttrykker imidlertid ingen frykt for at 
slike hendelser vil oppstå.
– Vi har en studentkultur som gjør at det ikke 

er nødvendig. Ute i Europa er det nok mer 
vektlegging på såkalt puggekunnskap. Vi har 
derimot større fokus på forståelse, og mindre 
fokus på pugging. Det fører til mindre stress i 
forbindelse med studiene, sier han.
Han trekker imidlertid også fram andre fakto-

rer som kan øke stressnivået.
– Enkelte steder er det nok fortsatt litt profes-
sorvelde. Det er større press når det kommer 
til å tekkes professorene, og en professor kan 
ha stor betydning for hvorvidt man får fort-
sette studiene. 

penGepRess. Forskning fra Universitetet i 

kanskje at det harde studiet rettferdiggjør den 
ulovlige medisinbruken. Når alle andre også 
tar det, virker det nok ikke så «feil», tror han.

stØRRe InnsIKt. NTNUs medisinstu-
dium er tilsynelatende ikke i nærheten av å nå 
ungarske tilstander. Teknologirådets under-
søkelse fra 2009 viser at én av seks norske 
medisinstudenter kjenner til fenomenet fra sin 
omgangskrets, men ingen av de Under Dusken 
har vært i kontakt med tilhører denne sjette-
delen. Verken kulltillitsvalgt Torunn Frøseth 
for medisinkullet 2009 eller fakultetstillits-
representant Johanne Marie Iversen ved det 
medisinske fakultet (DMF) kjenner til et eneste 
tilfelle. Frøseth forstår likevel at det forekommer 
i størst grad blant medisinstudentene.
– Jeg skjønner at medisinstudentene kanskje 
gjør dette hyppigst, i og med at de kjenner stof-
fene og har en større innsikt i hvilken virkning 
de har. Jeg tviler på at det lønner seg i lengden, 
sier Frøseth. 
Iversen har en alternativ teori. 
– Det kan være at årsaken til at medisinstu-
dentene skårer høyt på undersøkelser er at de 

Michigan avslører at 8 prosent av amerikanske 
studenter har brukt prestasjonsfremmende 
midler i forbindelse med eksamenslesing. 
Sosiologistudent Lars Toft var i høst på utveks-
ling ved Universitetet i Berkeley i California, 
og oppfattet bruken av prestasjonsfremmede 
midler som langt mer utbredt der enn hjemme 
i Norge.
– Jeg omgikk først og fremst nordmenn, men 
vi hørte om mange amerikanere som gjorde 
det, sier Toft. 
Han tror den største forskjellen ligger i økono-
mien.
– Vi har gratis utdanning, men amerikanerne 
har ikke råd til å feile. De har brukt alle pen-
gene sine, og foreldrenes penger, til studier. 
Stryker de eller får for dårlige karakterer er de 
blakke og «føkka».

UsIKKeR FReMtID. – Det er lettere å 
jobbe med tiltak i tilfeller hvor vi har doku-
mentert problemene bedre, som for eksempel 
innen psykisk helse eller andre velferds-
spørsmål. Den mangelfulle dokumentasjonen 
krever et godt samarbeid mellom oss og 

studentene, sier velferdsdirektør Anders Stenvig 
i Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT).
Han anser problemet som svært viktig, men 
vanskelig å angripe.
– Vi har sett nøye gjennom SHoT-undersøkel-
sen. Hovedbildet i undersøkelsen er at tallene 
på studenter som bruker prestasjonsfremmen-
de midler under eksamen heldigvis er veldig 
lave. Selvfølgelig er alt over null uønsket, sier 
Stenvig.
Dette er en problemstilling som bør angripes 
bredt, også fra høyere hold, mener han. 
– Det er dessverre grunn til å tro at den kom-
mer til å bli stadig mer aktuell i fremtiden. 
Spesielt i en studentby som Trondheim hvor 
antallet internasjonale studenter øker hele ti-
den, sier Stenvig.
Han forteller at SiT i samarbeid med utdan-
ningsinstitusjonene igangsatte en rekke hand-
lingstiltak for å bedre studentvelferden etter at 
den forrige undersøkelsen kom for tre år siden.
– Vi er nå inne i en evalueringsprosess hvor 
vi ser hvor godt disse tiltakene har virket. Når 
vi er ferdig med dette, vil vi se på hvilke nye 
tiltak som settes i gang, sier Stenvig.

Det er et problem vi aldri har 
registrert, og det har derfor aldri 

vært diskutert.  
- Knut Veium, seksjonssjef ved studieavdelingen 

på NTNU

Det er dermed ikke sikkert at denne problem-
stillingen blir gitt økt fokus i årene som kom-
mer. 

UtsLÅtt. Martin sier at han ikke har 
merket noen negative bivirkninger som følge 
av ritalinbruken.
– Når virkningen av pillene går over i åtteti-
den på kvelden blir jeg helt utslått. Dette er 
den eneste jeg har merket noe til, sier Martin.
Han hevder han heller ikke har hatt noen pro-
blemer med avhengighet.
– Det går helt greit å slutte når eksamen er fer-
dig, for så å begynne på igjen neste eksamens-
periode. Selvfølgelig skjønner jeg at det ikke 
er bra for kroppen å gå på medikamenter den 
egentlig ikke skal ha i ti av semesterets 21 uker. 
Til høsten begynner jeg i praksis, så nå er det 
slutt på pillebruken. UD
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Vårsolen varmer godt når vi møter roller-
blades-esset Stian Christensen i skolegården 
på Blussuvoll skole.

– Æ visst itj at det va så my grus her, sier han og ser 
utover den asfalterte plassen.
Han ser tankefull ut der han står med en bag, inne-
holdende rulleskøyter i den ene hånden, og en in-
tenst turkis jakke i den andre.
– Ska æ blade her går æ jo bare rett på trynet, ler 
den 24 år gamle trønderen.
Vi slår oss ned på en benk. Ungdomsskoleelevene 
strømmer ut av skolegården. Noen sender nysgjer-
rige blikk.
– Jeg har faktisk vokst opp i området her, forteller 

Christensen mens han myser 
mot oss i sollyset.

VIet asFaLten. I 
februar i år vant Christensen 
Trondheim Skate Gathering. 
Det er et årlig mesterskap 
hvor bladere og skatere fra 

hele Norge samles og konkurrerer i Trikkestallen 
i Trondheim.
Rollerbladsene har derimot vært fast inventar på 
føttene hans siden 1997.
Når han tar dem opp av bagen er det ikke vanskelig 
å se at de er mer enn bare rollerblades for ham. Det 
ser nesten ut som om han er litt glad i dem.
– Jeg var 12 år da jeg begynte. Før det hadde jeg 
holdt litt på med triksing med fitness-skøyter (van-
lige rulleskøyter, journ. anm.). Kameratgjengen og 
jeg lagde en liten klubb vi kalte for «Asfaltsvierne». 
Vi holdt til i en dukkestue i hagen til en kamerat.
Christensen rister på hodet og ler hjertelig. Den ti-
den fremkaller åpenbart gode minner.

– Jeg husker vi malte vinduene sorte innvendig. Det 
ble liksom klubblokalet. Vi drev og hoppet ned trap-
per og liknende i området her.
Christensen beskriver det internasjonale blademiljøet 
som både større og mer anerkjent enn her i Norge.
– Folk er sykt gode, sier han engasjert.
I Norge og Trondheim er sporten derimot mindre 
kjent.
– I Norge er det egentlig ganske lite, men det virker 
som det er på vei oppover. Spesielt i Oslo er det mye 
som skjer. I Trondheim er det litt labert for tiden, men 
det er herfra de beste kommer. Litt rart det, da, sier en 
tankefull Christensen.
Er det seg selv han tenker på?

MÅLRettet. Etter semifinalen i Trondheim Skate 
Gathering hadde Christensen krampe i begge lårene. 
Han klarte likevel å gjennomføre. Og vel så det. Han 
feide like så godt alle konkurrentene av banen og stakk 
av med seieren.
For en tid tilbake ble Christensen selv delvis feid av 
banen. Blading er en røff og lite ergonomisk sport. Det 
har han fått kjenne på kroppen.
– Fra 2008 frem til i fjor høst kunne jeg ikke kjøre. 
Både knærne og ryggen var ganske ødelagte. Det føl-
tes sinnsykt godt da jeg kunne begynne igjen, for jeg 
hadde nesten mistet håpet om at det kunne skje.
Man kan nærmest se lidenskapen lyse i øynene hans.
– Det var utrolig kjipt å bare gå rundt og ikke være i 
stand til å gjøre noe den tiden. Jeg ble nesten litt de-
primert.
Christensen blir med ett noe mer alvorlig. 
– Jeg ble med en kamerat for å klatre litt, og det viste 
seg å fungere veldig bra både i forhold til ryggen og 
knærne. Etter det har jeg klatret omtrent annenhver 
dag, forteller han.

Med fire 
hjul under

TEKST: Monica Michelsen  FOTO: Mads Schwencke

Stian Christensen er tilfreds med at rollerblading fortsatt er litt underground.

 Jeg har nesten ikke 
følelse i knærne og 

leggene lenger.
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Det nesten konstant tilstedeværende smilet er 
raskt på plass igjen.
– Jeg tror klatringen har hjulpet meg å bli bra 
i ryggen. Så har jeg sakte, men sikkert begynt 
med rulleskøyter igjen.
Klatringen er ikke det eneste som har hjulpet 
Christensen å bygge opp kroppen igjen.
– Jeg har begynt med yoga, det gjør jeg fem-
seks ganger i uken. Og det hjelper faktisk. El-
lers hadde jeg ikke giddet å gjøre det, for det 
er nesten litt kjedelig, innrømmer han.
Latteren sitter løst. Han virker likevel ikke 
helt avslappet, gir uttrykk for at han har et 
noe stramt tidsskjema.
– Jeg skal klatre rett etter intervjuet, forteller 
han.
Christensen har nå skjønt at forebygging av 
skader er en vel så viktig del av sporten som 
sporten selv.
– Jeg skulle ønske jeg hadde drevet med yoga 
helt fra starten av. Jeg har en tanke om å prøve 
å videreformidle noe av dette til de nye som 
starter. Da kan man utøve sporten mye lenger 
sporten uten problemer. Litt kjedelig, men det 
verdt det, konstaterer han.

nesten DRop-oUt. Ved siden av 
bladingen jobber Christensen fulltid som 
barne- og ungdomsarbeider. Da han fortsatt 
gikk på skolen var det liten tvil om hva han 
prioriterte høyest.
– Jeg fikk gjort det jeg absolutt måtte, men 
bladingen stod nok øverst på listen, ja. Etter 
ungdomsskolen tenkte jeg faktisk på å slutte 
på skolen, men det fikk jeg ikke lov til. Jeg 
ville bli proff, smiler han.
Han omtaler skolen uten nevneverdig entusi-
asme, og det virker som han er tilfreds med å 
kunne rette mer fokus mot bladingen.
Nå om dagen jobber han med å komme seg 
tilbake til gamle høyder. 
– Jeg bygger meg sakte men sikkert opp igjen, 
men hvis jeg gir på for mye nå kan jeg lett 
tippe over kanten, forteller han.
Som blader kan det også fort bli knall og fall 
når halsbrekkende triks går galt.
– Bruker du noen form for beskyttelse?
– Ingenting, innrømmer han, nesten litt for-
legent.
Han prøver likevel å forsikre om at det som 
oftest går bra.
– Det blir jo til at man alltid har litt skrubb-
sår og blåmerker, men de går uansett bort et-
ter hvert. Ta for eksempel knærne og leggene 
mine. De er bare arr, omtrent. Jeg har nesten 
ikke følelse der lenger, sier han.
Han tar seg til det ene kneet, som for å kjenne 
etter.
– Større skrubbsår kan derimot være litt ver-
re, sånn som når de begynner å klistre seg fast 
til t-skjorta og sengetøyet, sier han og demon-
strerer ved å dra i t-skjorten han har på seg.
Det høres ut som han tåler en del.
– Har du hatt mange fall?
Han tar seg til haken og tenker seg om. Lener 
seg tilbake og trekker pusten.
– Sikkert over tusen til sammen. Det skjer 
hver dag. I det siste har det gått mer over fra 
reaksjon til refleks når jeg faller, så det går bra 
nesten uansett. Noen ganger er det allikevel 
sånn at man plutselig ligger på bakken og har 
skadet seg, uten å ha hatt en sjanse til å gjøre 
noe som helst. Det er ganske kjipt.

onKeL poLItI. Christensen blader mye 
i Trikkestallen, men har ikke noe fast sted han 
blader ute i Trondheim. 
– Det er mange syke rails og brostein i byen. 
Jeg er heller ikke så glad i grus, slik som her, 
sier han og nikker mot skolegården med ryn-
ket nese.
De gode stedene å blade på ligger, ifølge 
Christensen, ganske spredt rundt i Trond-
heim by.
– Det bygges dessuten mye rundt omkring i 
byen for tiden, og vi har sett oss ut diverse nye 
potensielle steder å blade på. Likevel er det 
generelt ganske fett å skate her i byen. Det blir 
hva man gjør det til.
Riktignok er ikke alle er like fornøyde med å 
ha bladerne triksende rundt. Politiet kommer 
ikke av seg selv, men det hender at de blir opp-
ringt. De som ringer er gjerne privatpersoner 
som anklager bladerne for hærverk og bråk.
– Det skjer ikke så ofte. Det hender de lar oss 
fortsette, men som oftest blir vi bedt høflig om 
å gå. Og det godtar vi, såklart. Likevel må jeg 
si at enkelte privatpersoner kan være rimelig 
kranglete, sier han lattermildt.

FLyt. To uker før Trondheim Skate 
Gathering i vinter var Christensen i Nederland 
på Winterclash, verdens største årlige 
rollerblades-konkurranse.
– Det gjorde inntrykk. Man føler seg veldig 
liten. Vi deltok i amatørklassen og trodde vi 
gjorde det rimelig greit, men vi kom ikke til 
semifinalen engang, forteller han og trekker 
på skuldrene og ler.
Christensen innrømmer at det er vanskelig å 
sikte mot nye høyder når han er blant de som 
troner på toppen her i byen.
– Vi får satse litt høyere neste gang og ta litt sy-
kere triks. Triksene er jo den største delen av 
dette her. Alt handler om å sette dem sammen 
og få en flyt, sier han, nærmest lidenskapelig.
Om tre måneder flytter Christensen til Oslo. 
Det er for å kunne drive enda mer med bla-
ding og klatring. Der er det et større miljø, 
samt at han skal jobbe med det nyopprettede 
Rulleskøyteforbundet.
Han lener seg noe tilbake og tenker seg om.
– Da jeg begynte var faktisk rollerblades stør-
re enn skateboard. Jeg aner ikke hvorfor det 
sank i popularitet. Samtidig føler jeg vi har 
funnet røttene våre mye mer nå. Likevel liker 
jeg ikke helt tanken på at det skal bli skikkelig 
kommersielt heller.
Han smiler lurt.
– Jeg liker at det er litt underground. UD

Det er fra Trondheim de 
beste bladerne i Norge 

kommer.

Født 29. august 1986 

Født og oppvokst i Trondheim

Vant Trondheim Skate Gathering i februar

Stian Christensen

FAKTA OM:R



På vei mot noe godt i glasset
Når humlene returnerer, syder det av humle også i glassene. Under Duskens

 testpanel tok på seg vårlige ølbriller for å vurdere utepilstilbudet i Trondheim.

TEKST:  Maltkverna og Lavkarbo FOTO: Halvliter’n IllUSTRASJON: Lille Promille
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MIKRoBRyGGeRIet
Under Duskens utsendte eksperter ankommer 
Mikrobryggeriet. Utemøblene er stablet i høyden 
og låst fast med en hengelås. Det har nettopp 
regnet og alt er vått. Heldigvis vet bartenderen 
å respektere den urokkelige utepilstradisjonen. 
Hun låser velvillig opp bord og stoler, og legger 
endatil ut pledd.

– Det er sommer, folkens; la oss bestille noe 
sommerlig, sier Halvliter’n.

Testpanelet ender opp med en IPA, en amber 
og husets vårøl. Treogsytti kroner per enhet. 
Bartenderen forklarer hva vårølet består av.

– Vårølet vårt tilhører en helt egen sjanger, 
egentlig. Ligner ikke på noe annet. Ølet er en 
slags blanding av mye forskjellig. Vi har brukt 
en del krystallmalt, da.

Panelet benker seg ned på det slående stus-
selige utearealet. Gravemaskiner har forpestet 
de omkringliggende områder, det ligger jord og 
dritt overalt.

– Fortreffelig amber, veldig sommerlig, sier 
Lavkarbo.

– Dette var et godt vårøl, men det ser ut som 
utvannet cola sier Halvliter’n. 

– Hvordan var IPA-en din, Maltkverna?
– God.

her. Nå får vi se om det medfører riktighet, 
sier Maltkverna.

Utearealet i bakgården hos Mormors gir 
bedre vibrasjoner enn det hos Mikrobryggeriet. 
Flere sitter ute, og det er varmelamper i taket. 
Ølutvalget er på et minimum, så samtlige i test-
panelet ender opp med klassikeren: en halvliter 
med Dahls.

– Går du skole, spør fyren bak disken.
Lavkarbo blir forfjamset over den utradi-

sjonelle måten å spørre på, men forstår etter 
en repetisjon at studentbeviset bør flekkes 
fram. Til tross for en pilspris på 39 kroner, er 
ølet likevel en nedtur etter bryggeribesøket. 
Maltkverna tar en slurk og lar smaken bre om 
seg i munnregionen.

– Et lite hint av rottemig.
– Dette ble som vann i forhold, mener 

Halvliter’n.
– Men Dahls kan være godt når du bare vil 

drekke. Helle nedpå, sier Lavkarbo.
 Testpanelet bestemmer seg for neste mål: 

flytebrygga nede ved elva, som tilhører skjen-
kestedet Den Gode Nabo.

Den GoDe naBo
– Dette var ikke helt som jeg hadde forventet 

meg, sier Maltkverna.
– Kaldt og smalt, konstaterer Lavkarbo.
Hutrende tvinger han nedpå 

Haandbryggeriets Fyr og flamme, en IPA til 
74 kroner. Testpanelet har klemt seg sammen 
på den lille balkongen ut mot Nidelva. Den er 
egentlig en trappeavsats, ment for trappa som 
går ned mot flytebrygga. Verken trappa eller 
brygga er på plass ennå. Faktisk er det ikke 
meningen at man skal stå her i det hele tatt.

– God IPA, da, sier Lavkarbo.
Maltkverna tar en smak av ølet til Lavkarbo 

for å sjekke om kvaliteten er bedre enn IPA’en 
på Mikrobryggeriet.

– Bedre. Mer distinkt smak, slår han fast.
Selv har han gått for varianten 

Haandbryggeriet Blandet Drops, også den 74 
kroner.

– Jeg misliker dette ølet. Forventningen og 
førsteinntrykket er det av stout. Så trenger en 
smak av utvannet pale ale seg på. Jeg burde 
ha kjøpt stout.

– Det er ikke noe dørhåndtak på denne 
siden. Vi er låst ute, sier Lavkarbo.

– Flaks at Halvliter’n er inne og later vannet. 
Han kan redde oss, sier Maltkverna.

Alle er fornøyde med ølet og særlig med sin 
egen vurdering av det. Maltkverna belærer så 
de andre om ølets viderverdigheter.

– IPA, skjønner dere, står for India pale ale, 
og stammer fra tiden da britene måtte bistå sine 
øltørste kolonister i India. For at ølet skulle tåle 
den lange sjøreisen måtte man bruke humle 
som konserveringsmiddel. Derav det humles-
terke ølet IPA. Og hvilket øl!

– Sier du det, sier Halvliter’n og plukker 
pollen ut av ølet.

MoRMoRs stUe
Testpanelet har holdt stø gange etter besøket på 
Mikrobryggeriet, men øl-odysseens neste mål 
er uklart. Sola synker stadig nedover. En rask 
avgjørelse bør tas.

– Mormors er der nede. Skal vi gå for det, 
spør Lavkarbo.

Panelet snur på hælen og legger i vei mot 
Mormors Stue.

– Dritbra fyr, men I don’t know. Han vil 
mere forhold enn det jeg vil. Jeg er ingen kone 
liksom, sier en av jentene på stedet.

– Synd at vi er nødt til å sitte ute, sukker 
Lavkarbo.

– Ryktene skal ha det til at de har billig øl 

CaFe LØKKa
Panelet bestemmer seg for å forlate maritim 
odør til fordel for et nyere sted langs elva. På 
Løkka er det varmelamper, men ølet er dyrt. 
74 kroner for en Frydenlund bayer.

– Ågerpris, sier Maltkverna.
– Ølet er veldig rødt, sier Halvliter’n.
– Bayer er bedre enn pils. Mye rikere i 

smaken. Men jeg vil ikke drikke for mange 
på rappen, sier Lavkarbo, ennå uten å snøvle.

I Norge står industripilsen fjellstøtt. 
Testpanelet tar seg i å lure på hvorfor man 
ikke drikker annen øl. Alt er jo bedre enn pils? 
Maltkverna prøver seg.

– Humle er den dyreste ingrediensen i øl. 
Dette benytter bryggeriene seg av når de produ-
serer det mest humlefattige ølet som finnes: pils.

– Sier du det, sier Lavkarbo.
– Her til lands er alkoholavgiftene skyhøye. 

En økning i ingredienser vil utgjøre en liten 
prisøkning, alkoholavgiftene tatt i betrakt-
ning. Det er avgiftene som koster, ikke humlen, 
innvender Halvliter’n.

Det blir annonsert at uteserveringen stenger. 
Panelet ser med forskrekkelse på klokka, ingen 
vil hjem. Halvliter’n kommer situasjonen til 
unnsetning.

– La oss stikke hjem til deg, Maltkverna. 
Hjemmebrygget ditt er vårt beste alibi for å 
fortsette denne anmelderjobben.

HjeMMe Hos
Det er bekmørkt når testpanelet nærmer seg 
huset, men på verandaen skimtes levende 
flammer fra et bål. Maltkvernas bofelle og 
hjemmebrygger er informert om besøket, og 
har fyrt opp grillen. Han har også satt fram 
ulike sorter hjemmebrygget øl fra det lille bryg-
geriet i kjelleren.

– Dette er imponerende, sier Halvliter’n.
Han mener IPA-en står i stil med den han 

fikk servert på Den Gode Nabo. Maltkverna tar 
en pause fra kölsch-en for å legge noen pølser 
på grillen. Stillheten brytes opp av knitringen 
fra bålet, før et tog passerer et stykke unna.

– Hva er det jeg drikker igjen, spør Lavkarbo.
– Det er en havre-stout, sier Maltkverna.
– God, sier Lavkarbo.
Testpanelet tømmer pølsefatet. En pale ale 

deles, som kveldens siste øl.
– Av alle stedene vi har besøkt i kveld, var 

nok dette det hyggeligste. Borte bra, men hjem-
mebrygg best, slår Halvliter’n fast. UD

MIKRoBRyGGeRIet: MoRMoRs:Den GoDe naBo: CaFe LØKKa:

1.
pLass

3.
pLass

2.
pLass

4.
pLass
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U. Andersen, Eirik Indergaard. 

NyhETSREdAKSJONEN: Fra venstre: Erland Årstøl, Linn Blumenthal, Marte Voll, Marthe R. Ervik, Thomas Lien, Anders H. Tangenes, Karolina G. Lid, Ida N. Holmer, Henrik Sigstad

MEdIASTUdS MARKEdSAvdELINg: Bak fra venstre: Mari Louise Salvesen, Kjetil Åmdal, Ulrikke E. Wenberg. 
Foran fra venstre: Thomas H. Fonn, Nora Ibrahim, Kristina Rystad

dATAAvdELINgEN: Fra venstre: Benjamin Bjørnseth, Marvin B. Lillehaug, Magnus Kirø, Jørgen B. Svendsen, Magnus 
Westergaard.

gjennom tidene
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FOTOAvdELINgEN: Fra venstre: Severin Sadjina, Christina U. Andersen, Silje Krager, Nina E. Martinsen, Mads Schwencke, Therese 
Andreassen, Håvard Karlsen, Anastasia Bakhilkina, Anna-Klara Samuelsson, Lars Erlend Leganger, Wanda N. Nordstrøm, Åshild M. Egelid, 
Eirik Indergaard, Kristine H. Solli (Takk til Trøndelag Folkemuseum)

NETTREdAKSJONEN: Fra venstre: Oda O. Zachrisen, Lars Vingelsgård, Trygve Norum Lunås, Isak B. Ree, Kaia H. Lovas, Hans Magnus 
Ellingsen, Monica Michelsen.

KULTURREdAKSJONEN: Fra venstre: Karianne Ommundsen, Helene M. Flaaen, Hilde Ørbo, Lars L. Godbolt, Martin T. Johannessen, Asgeir 
H. Midthaug, Ingrid A. Teigen, Marte Jønland, Silje Vereide, Torunn Otnes, Atli Bjarnason (Takk til ELD Restaurant)

ANNONSERE I UNDER DUSKEN?  DUSKEN.NO/ANNONSERA



— Hei og ha det
Et intervju med en enda yngre journalist.

– Det er iallfall flere i Oslo.
– Sommernetter?
– Flosshatter.

ett eLLeR annet sted faller en ruter åtte 
fra et skjorteerme, vrir til spar. En fengselsvakt 
er på vei til jobb. En kunstner får ikke sove. 
En feminist kveles i en kjønnskvotert knute av 
egne ambisjoner.

– Det finnes gæmliser som har drevet med 
sånt i 40 gode år, som sitter og syter over at de 
ikke får det til, aldri helt har fått det til. Da 
vaskes siste rest av den rosa boblen vekk fra 
scenen. 

– Du var da ikke så langt unna?
– Det var vel ett og annet egg som traff rent. 

Toppen to omeletter. 
Sola gløtter akkurat over trekronene i 

øst mens han legger ut om tett luft, vellagret 
kruttkaffe og overganger. Muggsopp i AC-en, 
muggsopp i forsterkeren, muggsopp i ølet.

– Én ting skal du ta med deg, sier han og 
stumper røyken i murveggen, før han reiser 
seg og løfter blikket.

Han åpner munnen og trekker pusten.

– Spørsmålet er vel heller om jeg ble for len-
ge enn for kort. Fikk gnisten for lite oksygen? 
Ble det med ett et par desimaler for digitalt? 
Mopedvelt og rød ring, er det det som er igjen, 
spør han og rynker øyenbrynene.

– Det finnes da linjer? Gir du opp?
– Langt ifra. Men det var jo den magien, 

da. Som du ikke merker før du er godt plantet 
midt i sceneshowet, og illusjonen erstatter av-
ledningen. Merker du dobbel bunn er det for 
sent.

– Kan jeg bomme en?

Han sItteR pÅ VaRM skifer, og ser 
mot parken. Paret sjangler over glatt gress, 
mellom trærne. Pulsen slår sakte fra den røde 
marsipankaken, og han trekker dypt. Ansiktet 
dekkes av røyk, t-skjorten stinker allerede.

– Du har da ikke trukket opp den siste kaninen, 
tror du det?

– For lenge siden. Det er alltid en siste før 
den neste, dog.

Han lener seg tilbake og legger albuene på 
neste trappetrinn, mumler noe om at det er 
varmt i byen. Det blir stille en stund. Jeg prø-
ver meg.

a, vel. Takk for nå. 
– Hvordan var det?
– Travelt. Trodde jeg, iallfall. Nes-
te sving, ikke denne. Hva skjer da, 
ikke nå. Hvem er det, ikke du.

Han ÅpneR MeD et smil, men det 
størkner raskt. Kvelden er blitt morgen, den 
siste før avreise. Var det ikke nok? Var det 
likevel et grann krutt igjen i hjørnet mellom to 
tønnestaver? Sommernatten er en eneste lang 
gråblå strek i mellom to solganger.

– Den er kortere i Oslo, vet du.
– Utdannelsen?
– Sommernatten.
– Blir det det samme?
– Ikke sjans. Avisen, bekjentskapene, tetri-

sen. Det ender jo her.

to HaKKenDe melketenner griper tak 
i pakkens fjerde siste, og den blir med opp. 
Lyden av lighteren avløses av bakdøren, som 
slipper et ferdigdanset par ut i natten. Hårene 
på armen hans reiser seg og legger seg igjen på 
noen sekunder. Den billigste bussen går visstnok 
to ganger i døgnet.

TEKST: David Bach  Illustrasjon: Kristine Hovemoen Solli
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54Organiske 
Orchard Ballads

Kunstnere må jukse seg til støtte
For å kunne overleve må kunstnere lure systemet

Sommer, øl og festival
En guide til hvor man burde innfinne seg i sommeren.

I det smale og det brede
Den smale filmens nød, er den kommersielle filmens brød

Kultur
The Orchard Ballads er en estetisk  
opplevelse innlemmet i en kokong, 

mener vår anmelder

(Foto: Christina  Undrum Andersen)
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Kulturpuls – lest og hørt

 «Alle betydelige norske forfattere vil nok svare at stipendene er være eller ikke være»
Dag Solstad til Klassekampen om kritikken av stipend-ordningen 

300...
...millioner kroner kostet Rockheim.

Supermann bekjenner i sitt siste nummer at han er lei 
av å være amerikansk statsborger. I stedet vil han bli en 
verdensborger. På blogger spekuleres det i om det kan ha 
sammenheng med skepsisen til Obamas nasjonalitet og 
fødselsattest, skriver nrk.no. Konservative amerikanere 
mener nummer 900 om superhelten fra Kansas er uameri-
kansk. 

mIn anbEFalIng

Daglig leder, TMPO
leiv aspén

Hva er ditt kulturelle bidrag til 
Trondheim?

Jeg håper å være en ressurs 
som hjelper aktører innen musikk-
bransjen til å nå sine mål, være seg 
alt fra søknader til å gi ut skiver. 
Pluss at jeg har bart.

Hvordan kan Trondheim forbed-
res som kulturby?

Fra et musikalsk ståsted kunne 
jeg tenkt meg følgende: 

- Et reinspikka preprod-lokale 
à la det de har på Øvingshotellet 
i Oslo. 

- Flere øvingslokaler for semi-
profesjonelle og profesjonelle.

- Mer satsning på unge. 
- En ny konsertscene.

Hvis du hadde en million kroner å 
gi til et kulturelt formål, hva ville 
du brukt det på?

Det ville jeg brukt på å støtte 
opp under allerede eksisterende 
organisasjoner og miljøer som 
jobber for det rytmiske feltet. Det 
legges ned jævlig mye arbeid for 
å legge til rette i denne byen, men 
altfor ofte drives det av idealisme 
over for lang tid.

Anbefal tre kulturopplevelser, 
sjanger velger du fritt.

Pstereo, Jorddunst og Musik-
kfest Trondheim!

Av: Hilde Ørbo
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(Illustrasjon: Åshild Mikalsen Egelid)

og med dens subjektive natur, og kan, tilsiktet eller 
utilsiktet, avle frustrasjon av denne typen. Den er 
problematisk fordi en redaksjonell omskriving av 
meningsinnholdet vil virke undergravende for sjan-
geren. Da står og faller alt på journalisten. aksnes’ 
anmeldelse av jusrevyen bryter ingen regler for pres-
seetikk, henger ikke ut noen, holder seg til saken. 
Det betyr ikke at man ikke kan diskutere anmeldel-
sens faglige nivå. Selv om anmelderens formeninger 
er subjektive, kan man si at de er dårlige og at argu-
mentasjonen er svak.

Den amerikanske forfatteren og kunstkritikeren 
Susan Sontag er en av de som tydeligst har formu-
lert hva kritikk skal være og hvilket formål kritikken 
skal ha. I essayet «against Interpretation» beskriver 
hun idealet. En nøyaktig og skarp beskrivelse av 
kunstverkets tilsynekomst, uten at tolkning og vur-
dering opptar all plass. Formålet er å gi leseren en 
umiddelbarhet til kunstverket. anmelderens vurde-
ring vil implisitt gi seg selv om beskrivelsen er god 
nok. Filmteoretikeren David bordwell presiserer 
også at vurdering av et verk bare er ett av flere ele-
menter som utgjør en anmeldelse, og at vurderingen 
blir ren synsing dersom den ikke ledsages av andre 
elementer som beskrivelse og analyse.

aksnes’ slakt av jusrevyen tilhører det som på en-
gelsk kalles «reader-response criticism». Det er aks-
nes sin opplevelse av revyen som utbroderes. «man 
vrir seg nærmest smertefullt i stolen over alle halv-
fabrikatene uten substans som avløser hverandre», 
skriver han, men peker aldri på konkrete halvfabri-
kater uten substans. Slik lever kritikken et eget liv, 
løsrevet fra alt annet enn seg selv, og er derfor i prin-
sippet uangripelig. Veldig få steder i teksten kom-
mer aksnes med hentydninger til revyen, annet enn 
hans opplevelse av det som skjer. Om alle de sinte 
jusstudentene hadde pekt på anmeldelsens opplagte 
svakheter fremfor å gnåle om brudd på presseetikk, 
så hadde de hatt en bedre sak.

Vi trenger en mer konkret form for kritikk. En 
der revyen er glassklart skildret, og alle de person-
lige meningene og innfallene tones ned. Da vil an-
meldelsen lettere kunne rettferdiggjøre seg selv, og 
jusstudenter vil lettere kunne kritisere sak, og ikke 
person. likevel er det selvsagt ingen brød uten den 
andres nød. De som vil tape på en slik opprusting 
av kritikken er alle de utenforstående som synes det 
er hysterisk morsomt å lese sleivkjefta slakt med et-
terfølgende slagsmål: oss.

Før påske må det ha vært hett rundt ørene til  re-
daksjonen i Studvest, studentavisa i bergen. Kul-
turjournalist Kjetil aksnes hadde akkurat anmeldt 
jusstudentenes revy Et sidesprang. Han vurderte den 
til strykkarakteren F. Ikke overraskende kom det 
protester. På studentavisas debattsider, sosiale me-
dier, i kantina. Det overraskende med disse protes-
tene var i hvilket omfang og med hvilken styrke de 
kom. Etter kort tid var revyanmeldelsen både den 
mest leste og mest debatterte saken på nettsidene til 
Studvest, og revyanmelderen var en levende blink 
for arge jusstudenter.

Flere av debattantene krever i sakens kommen-
tarfelt at redaksjonen må stilles ansvarlig for hva 
de mener er en urettferdig og løgnaktig anmeldelse. 
andre vil klage den inn for Pressens Faglige Ut-
valg. Dette høres absurd ut, men frustrasjonen er 
reell. anmeldelsen som sjanger er problematisk i 

Bråk i Bergen
anmeldelsens subjektivitet er ikke uangripelig. Selv ikke når anmelderen mest av alt snakker om seg selv.

asgeir Hovdelien mithaug
Kulturjournalist

KOmmEntar

record Store Day 23. april ble en bekreftelse på hvor 
populært vinyl-formatet har blitt. både platebutikken big 
Dipper og tiger opplevde en ekstrem pågang.

– Vi har aldri opplevd noe lignende. Det var full 
trafikk og kø gjennom hele dagen, sier daglig leder 
andreas leine Jakobsen ved big Dipper til nettstedet 
ballade.no.

record Store Day var opprinnelig en amerikansk 
oppfinnelse, der uavhengige platesjapper skulle samle 
bransjen med ulike spesialutgivelser.

Vinyl i slaget
Filmen En ganske snill mann av Hans Petter moland 
vant årets Filmkritikerpris, utdelt av norsk filmkri-
tikerlag, skriver rushprint. Vinneren ble kåret av 
kritikerlagets 90 medlemmer. Filmen var nominert 
som en av fire, og konkurrerte mot Kongen Av Bastøy, 
Limbo og Nokas. I begrunnelsen skriver kritikerlaget: 
«Filmen er en stilsikker skildring av noe av det 
tristeste og gråeste landets hovedstad har å by på, 
og universet er befolket av store stjerner fullstendig 
strippet for glamour.»

Vant en ganske bra pris

Den konservative ordboken Oxford English Diction-
ary har latt noen utvalgte moderne forkortelser 
få plass i ordboken. Disse er blant annet «lOl», 
«Omg» og «bFF». Forfatterne bak ordboken begrun-
ner selv valget med at dette er brukt i e-post, tekst-
meldinger og sosiale medier, skriver aftenposten.no.

LOL er lov

midt under innspillingen av Hobbiten valgte skuespiller 
rob Kazinsky, som spilte dvergen Fili, å forlate settet. 
Dette skyldes angivelig helseproblemer, melder nrK.no. 

Karakteren var én av de 13 dvergene som spiller i 
filmen. regissør Peter Jackson, som har overtatt for 
guillermo del toro, har gjennom facebook annonsert 
at de for tiden filmer scener med hovedrollen bilbo uten 
dvergene, og derfor får tid til å finne en ny dverg. Filmen 
har premiere i 2012.

Søker dverg

Vokalist morrisey fra det oppløste bandet the 
Smiths har skrevet ferdig første utkast til sin selvbio-
grafi, skriver morgenbladet. Selv ønsker han at den 
skal utgis i serien Penguin Classics, men problemet 
er at den er på hele 700 sider. 

– Jeg er egentlig ikke så interessant, så jeg vet ikke 
hvorfor jeg har skrevet så mye, uttalte morrisey. 

Morrisey på Penguin Supermann vil ikke mer

trondheim Jazzfestival arrangeres fra 11. til 14. mai, 
Festivalen er bygget rundt jazzmiljøet ved ntnU, 
og viser blant annet hva byen har å by på. trond-
heim Jazzfestival er en videreføring av Jazzmazz, 
og har røtter tilbake til 1979. Under festivalen vil 
blant annet den norske saxofonisten i verdensklasse, 
Håkon Kornstad, den tyske Hammond-dronningen 
barbara Dennerlein og Scott Henderson trio, tilk-
nyttet Chick Corea Electric band, spille. 

Jazzete fezzt

tre al-Qaida-tilhørere er mistenkt for terrorplaner mot 
melodi grand Prix-finalen etter at tysk politi fant store 
mengder sprengstoff under arrestasjonen i går. Etter et 
tips fra amerikanske myndigheter har de tre mennene 
vært under overvåkning av tyske etterforskere. melodi 
grand Prix-finalen skal avholdes 14. mai i Düsseldorf, og 
antas å gjestes av 35 000 tilskuere, melder dagbladet.no.

Skulle drepe Rybak
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anders 
Havdal 
Tangenes
Journalist

Det romantiserte bildet av en 
kunstner er det av en fattig bohem i 
fillete klær som bor i en sliten loftslei-
lighet. Kanskje finnes det kunstnere 
som foretrekker den livsstilen, men 
er det ikke på tide at resten av yrkes-
gruppen slipper å leve slik dersom de 
ikke ønsker det selv?

Det er ikke mange andre yrkes-
grupper som ville finne seg i å leve 
for 28 kroner timen, uten verken 
pensjonsordninger eller sykepenger. 
Den eneste kunstrelaterte støtten 
mange av disse kunstnerne ser i 
hverdagen er staffeliet som holder 
bildene deres oppe. At de likevel 
velger å fortsette i yrket sitt vitner om 
en arbeidslidenskap man bare kan 
misunne. Det er imidlertid grunn til å 
anta at de håpløse vilkårene presser 
et stort antall kunstnere inn i jobber 
de faktisk kan leve av. Hvor mange 
talentfulle kunstnere og kunstverk 
vi har mistet til jobber bak kassa på 
Rema vil jeg ikke tenke på engang. 

Som Sissel M. Bergh påpeker 
blir kunstnere utdannet på offent-
lige skoler og med offentlige midler. 
Til tross for oppfølging under 
utdanningen blir de nyutdannede 
kunstnerne sendt rett ut i arbeidsli-
vets knallharde kamp om resurssene 
uten en eneste stram maske i sikker-
hetsnettet. Slik hverdagen deres er 
idag bør kanskje kunstnerutdan-
ningen heller bestå av å skremme 
flest mulig kunstnerspirer inn i andre 
og mer lønnsomme yrker.

Det er selvsagt ikke slik at alle 
og enhver skal kunne ta på seg en 
kjortel og automatisk få offentlige 
tilskudd for å leve av kunsten sin. Det 
er også mange som stiller spørsmåls-
tegn ved hvor mye penger staten 
skal bruke på noe som fra et strengt 
realpolitisk ståsted ikke er verdiska-
pende. Tenk hvor kjedelig og grått 
livet ville være om vi ikke stoppet 
for å lukte på rosene en gang i blant. 
Dessuten faller det seg naturlig å tro 
at når staten bruker masse penger og 
midler på å utdanne kunstnere er det 
til et formål. Gi dem muligheten til å 
leve ut det formålet.

KOmmEntar

Ugjødslede 
kunstspirer

K

Kunstnere faller utenfor systemet

Møter uvilje: Leder Brynhilde Bye i Trøndelag Bildende Kunstnere mener mange kunstne    re har negative opplevelser med Nav.

og negative holdninger av nav-sys-
temet. mange har dårlige erfaringer 
med dette, sier hun. 

Styremedlem i tbK og kunstner 
Sissel m. bergh mener det har med 
manglende anerkjennelse av yrket å 
gjøre. 

– Det blir ikke regnet som et or-
dentlig yrke, med mindre du oppnår 
høy anerkjennelse. man støtter utdan-
ningen offentlig, men som arbeidsta-
ker møtes man med mistenksomhet 
og latterliggjøring.

Hun forteller at kunstnere faller 
mellom to stoler som selvstendig næ-
ringsdrivende, der man må finne inn-
tektskilder på mange ulike arenaer. 

– Jeg kan selv huske å bli møtt med 
kommentarer som at ”kunstnere bru-
ker dagpenger som et arbeidsstipend” 
og dette måtte man forhindre. man 
skulle først og fremst bruke tiden på 
å sitte og skrive søknader og komme 
seg inn i en «ordentlig» jobb. De vil 
ikke at man skal bruke støtten på ditt 
eget yrke. 

Uverdig behandling
Kommunaldirektør for kultur og næ-
ring, morten Wolden, synes det er 
uverdig at folk føler seg presset til  å 
opptre uærlig overfor nav. Han mener 
likevel at det ikke er navs ansvar å for-
andre regelverket, men er noe som må 
opp på et høyere nivå. 

– Hovedvekten av kunstnerene lever 
i storbyene. Vi har storbynettverket som 
er en fellesarena for de store byene i nor-
ge. Det ville være naturlig at vi skaper et 
felles engasjement om dette. 

Han mener et av problemene er 
at det er mange parter involvert, der 
både kulturdepartementet, nærings-
departementet og arbeidsdepartemen-
tet må konsulteres, 

– Jeg kan love at vi kommer til å ta 
initiativ fra trondheim, gjennom Stor-
bynettverket, til å fremme denne sa-
ken. Vi har en mulighet til å løfte frem 
kunstnernes situasjon. Det må komme 
som et politisk press både på regionalt 
og nasjonalt nivå, sier Wolden.

Han mener man både skal jobbe 
for en lovendring, men også sørge 
for opplæring av kunstnere for at de 
bedre skal klare seg som selvstendig 
næringsdrivende. UD 

Kunstnere unnlater å oppgi hvor man-
ge timer de jobber med produksjon for 
å ha rett til støtte fra nav. regelverket 
hos nav medfører at kunstnere mister 
retten til støtte hvis de fører opp for 
mange timer av arbeid som ikke er 
innteksbringende, som produksjon, 
påvente av salg eller stipend. Derfor 
unnlater mange å skrive antall pro-
duksjonstimer på meldekortet til nav. 

– Konsekvensen av en slik ordning 
er at mange faller fra. De klarer ikke å 
overleve som kunstnere, fordi det blir 
for tøft i lengden, forteller «mari».

Hun ønsker ikke å stå frem med 
navn, fordi hun fortsatt er i systemet 
og frykter konsekvensene. 

«mari» forteller om en svært van-
skelig å situasjon, hvor hun har gått 
inn og ut av jobber, og måttet leve av 
dagpenger og attføring fra nav. 

– Selv har jeg vært nødt til å unn-
late å føre opp timer som jeg har job-
bet med kunstproduksjon for fortsatt 
å kunne motta støtte. Jeg er ganske 
sikker på at de fleste kunstnerne som 
får penger fra nav gjør dette, sier hun.

Hennes første møte med nav var 
da hun kom nyutdannet fra Kunsta-
kademiet. 

– Da det ikke var noen karakterer 
på papirene mine, annet enn at jeg 
hadde fire års utdannelse, mente de at 
jeg like godt kunne ha sittet på café i 
fire år. Det var et ekkelt førstegangs-
møte, forteller «mari».

Hun mener både produksjonstid 
og frivillig arbeid, som oppføres på 
meldekortet, burde gi grunnlag for 
trekk av dagpenger, slik at man ikke 
trenger å miste støtten. 

 Ikke alene
leder brynhild bye for trøndelag 
bildende Kunstnere(tbK) påpeker at 
dette er en del av større kulturpolitisk 
debatt. 

Hun er usikker på hvor mange av 
deres medlemmer som er innenfor 
nav-systemet, men forteller at majo-
riteten av deres 150 medlemmer har 
et komplisert inntektsbilde uten fast 
ansettelse. 

– billedkunstnere er redelige men-
nesker, men møtes med både positive 

I mangel av bedre støtte-
ordninger må kunstnere 
lure systemet for å  
overleve.

Man trenger tid til å 
skape kunst

«Mari».

TeKST:  Markus tobiassen og
 Hilde ørbo
FOTO:  eirik indergaard

StøttEOrDnIngEr

For å ha rett til arbeidsledighetstrygd er kunstnere pålagt å føre opp all tid de 
bruker på kunsten hver 14. dag på meldekortet til Nav.

Meldekortet er en egenerklæring for å motta dagpenger, individstønad eller 
arbeidsavklaringspenger.

Oppførte opplysninger brukes til å beregne utbetalt trygd.

Kunstnere er en yrkesgruppe som uten faste ansettelser og direkte inntektsinn-
bringende arbeid, mister retten til dagpenger om de fører opp faktisk antall 
timer. 

Bare noen få kunstnere mottar fullt arbeidsstipend på omtrent 180 000 kroner 
i året. 

FaKta Om:K

En levevilkårsundersøkelse initiert 
av trond giske viste i 2008 at billed-
kunstnere var blant de verst stilte med 
en timelønn på tilsvarende 28 kroner. 
Der andre yrkesgrupper har krav på 
pensjonsordninger, syke- og fødsels-
penger og arbeidsledighetstrygd, har 
ikke kunstnere ordninger som er til-
passet sine forhold. Kunstnere faller 
lett mellom to stoler.
– Hovedproblemet ligger i hvordan 

Et vedvarende problem
man som kunstner ikke kan doku-
mentere for tapt inntekt hvis man blir 
alvorlig syk, sier «mari».

Hun mener situasjonen er helt 
umulig og poengterer hvordan de 
mangler er sikkerhetsnett, som andre 
yrkesgrupper kan benytte seg av. 

– man trenger tid til å skape kunst, 
og det er svært vanskelig når yrket 
man har ikke passer inn i systemet, 
sier hun. UD

Man trenger tid til 
å skape kunst

«Mari»
Kunstner     

Det blir ikke regnet som 
et ordentlig yrke, med 
mindre du oppnår høy 

anerkjennelse.
Sissel M. Bergh

Kunstner     
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- Kunsten må bli mer synlig
trondheim Open vil ta kunsten ut i byrommet, og 
brukte «hemmelige» steder som visningsrom.

– Kunstnere er generelt for dår-
lige til å snakke sammen. trondheim 
Open er en mulighet til å treffes, og 
diskutere det som opptar oss, forteller 
hun.

Hver måned arrangerer trond-
heim Open et allmøte, og Dyrnes er 
opptatt av at Kit og studentene kom-
mer på banen. Hun synes det er viktig 
å skape en dialog mellom etablerte 
kunstnere og kunststudenter.

Studentrepresentant Schille tror at 
det er positivt at kunstmiljøet treffes.

– Studentene fra Kit er noe isolert 
fra resten av det profesjonelle kunst-
miljøet. Kit er på en måte en egen 
arena. trondheim Open vil forhå-
pentligvis bli et møtepunkt mellom 
studentene og de utøvende kunstner-
ne, mener Schille.

Det har vært lite studenter til ste-
de på allmøtene, og Schille tror det 
skyldes at studentene er i en travel 
periode. Han forteller at studentene 
har mye å gjøre med egne prosjek-
ter, undervisning og avgangsutstil-
linger. Schille tror at engasjementet 
blant studentene vil øke til høsten når 
trondheim Open nærmer seg. Videre 
mener han at studentene vil tjene på å 

være med, og at det er en anledning til 
å være med på noe stort.

Ikke tema eller jury
Det er flere aktører som er involvert i 
den kunstnerinitierte prosjektet, som 
blant annet trondheim Kunstmu-
seum, trøndelag senter for samtids-
kunst, atelier Ilsvika og KIt. trond-
heim Open følger eksempler fra andre 
storbyer, som Oslo og bergen, hvor 
kunstmiljøet åpner dørene, og viser 
kunsten for offentligheten. Ettersom 
det er første gang dette arrangeres i 
trondheim ønsker ikke Dyrnes å leg-
ge sterke føringer eller begrensinger 
på hva som skal vises.

– Det blir ingen kuratering. Vi 
kommer ikke til å ha et tema eller en 
jury som bedømmer arbeidene, fortel-
ler hun.

trondheim Open har utlyst pro-
sjektmidler som både kunstnere og 
kunststudenter kan søke på. målet er 
å utvikle den temporære satsningen 
på kunst i uterommet.

– Om det blir ett eller ti prosjek-
ter som mottar støtte er avhengig av 
søknadene vi får inn, forteller Dyrnes. 
UD

trondheim Open arrangeres for før-
ste gang i oktober, og skal sette fokus 
på den profesjonelle kunstscenen i 
trondheim. arrangementet har fo-
kus på temporære visningssteder, og 
kunstnere oppfordres til å vise kunst 
i det offentlige rom.

– Jeg vil at kunstnere og kunststu-
denter skal komme seg ut av sitt gode 
skinn, og finne alternative steder å 
vise kunst i byrommet, forteller ini-
tiativtaker til trondheim Open, brit 
Dyrnes.

gjennom å fokusere på alternative 
visningssteder vil trondheim Open 
nå ut til flere publikummere, og sette 
kunsten på kartet. Dyrnes har en idé 
om å ta i bruk butikkvinduer i nordre 
gate, og rosendal kino.

– Kunst kan vises hvor som helst. 

butikkvinduer, smågater, fabrikker 
og tomme leiligheter er potensielle ut-
stillingsrom, forteller Dyrnes.

Bedre dialog
Studentrepresentant ved Kunst-
akademiet i trondheim (Kit), andreas 
Schille, mener at fokuset på bymiljøet 
kan bidra til økt oppmerksomhet for 
kunstnere og kunstprosjekter.

– Å vise kunst ute er en fin måte 
å kommunisere med byen på. Det gir 
også mulighet til å gjøre store pro-
sjekter, som for eksempel å projisere 
kunstverk på bygninger, forteller han.

Schille mener at å ta i bruk uterom-
met er et bra alternativ til å åpne ateli-
erene for publikum.

– atelieret er først og fremst en ar-
beidsplass. I byen er det mulig å spre 
kunsten, og ta i bruk det offentlige 
rom på nye måter, forteller Schille.

Initiativtaker Dyrnes har et ønske 
om å ha en felles fagdag for kunstner-
ne, og tror at prosjektet vil bidra til en 
bedre dialog i kunstmiljøet.

åpner Kunstscenen: Initiativtaker Brit Dyrnes til Trondheim Open mener kunst kan vises hvor som helst.

GjenbruK: Prosjektet Trestykker tar for seg gammelt materiale når de skal bygge for å vise nytt. (Foto: TreStykker)

TeKST:  Karianne Ommundsen
 karianom@underdusken.no
FOTO:  eirik indergaard

KUnSt

Bygger vindu for eget virke
arkitektstudentene har 
sett seg lei på tegninger 
som aldri kommer til liv. 
Ved siden av studiene har 
de satt i gang trestykker 
2011, et byggeprosjekt 
hvor arkitektene også  
er totalentreprenører.

vinduer i forskjellige størrelser er ak-
kurat så annerledes som vi vil det skal 
være, og kan gi trestykker en god sig-
naleffekt, sier Fasting. 

Selv om hovedkonseptet er klart, 
gjenstår det fortsatt mye arbeid med 
å utarbeide hvordan de i praksis skal 
bygge galleriet. Denne jobben faller 
i  all hovedsak på de fire initiativta-
kerne.

– Vi skal lage byggetegninger, 
skaffe vinduer og alle de andre byg-
gematerialene, sørge for fundament 
og klargjøring av tomta. Vi skal også 
fordele arbeidet på deltakerene, men 
det er litt vanskelig, ettersom mange 

av dem bor i Oslo og bergen, forteller 
Fasting. 

Tar ansvar for egen læring
Deltakerne har hatt stort faglig utbyt-
te gjennom å være med på den krea-
tive prosessen. 

– Dette er en helt annen virkelighet 
for oss studenter enn på tegnesalene, 
der ingenting av det vi tegner noen 
gang blir bygget. Vi har lært utrolig 
mye av trestykker så langt. Vi som ar-
rangerer har allerede lært masse om 
byggesaker, prosjektering og kommu-
nikasjon med næringslivet og andre 
interessenter, sier Fasting. UD

I påsken samlet 28 arkitektstudenter 
fra bergen, Oslo og trondheim seg i 
Skiboli, arkitektenes eget lille hus på 
gløshaugen. 

– Vi har samarbeidet om å utar-
beide flere konseptforslag til galleriet 
som skal bygges i Elgesetergate. Etter 
å ha vurdert flere alternativer, stod vi 
til slutt igjen med ett forslag som er 
blitt valgt ut som veien videre, fortel-
ler Eivind Fasting, som er en av initia-
tivtakerne bak trestykker ‘11.

I prosessen med å treffe et valg  på 
et av prosjektene hadde de med veile-
dere fra tyin tegnestue og arkitekt 
august Schmidt, og det var de som 
stod for den endelige utvelgelsen.

trestykker ble første gang initiert 
i 2004 da det ble bygget et byroms-
element i form av en pir på Kongens 
gates allmenning i trondheim.

Gjenbrukskunst
I august starter byggingen av en utstil-
lingspaviljong for arkitektur og billed-
kunst i Elgeseter gate 28.

– galleriet vil bli rundt 50 kvadrat-
meter og ha som hovedmålsetting å 
vise studenter og trondheims befolk-
ning hva arkitektur er eller kan være.
temaet for trestykker 2011 er gjen-
bruk i form av å benytte brukte byg-
gematerialer, men også prosjektering 
og bruk av nye materialer med tanke 
på demontering, og at disse også skal 
gjenbrukes, sier Eivind Fasting.

galleriet de har bestemt seg for at  
det ferdige bygget skal ha et ytre skall 
laget av gjenbrukte vinduer.

– Det er på utsiden av galleriet vi 
kan utfolde oss, og vise oss frem. En 
yttervegg bestående av gjenbrukte 

TeKST:  Helene Melseth Flaaen
 hflaaen@underdusken.no

arKItEKtUr

Å lære av frivillige verv
Et fag hvor du lærer av ditt frivillige verv mens du har det, startes nå opp ved ntnU.

gjøre gode valg og læreprosesser, og 
det vil være fire forelesere. 

– I USa, ved University of Cali-
fornia, i los angeles, har de kjørt en 
undersøkelse hvor de fant ut hvordan 
studenter lærer mest, og det viste seg 
at det var ved Service learning, altså 
ved det frivillige arbeidet studentene 
gjør. 

reams forteller at ved noen fag i 
USa er det obligatorisk å utføre frivil-

lig arbeid, for så å bearbeide det gjen-
nom faget.

– mange oppdager ikke før i etter-
tid av sitt frivillige verv hva de lærte 
ved vervet.

Læring, Kunnskap og Valg vil være 
et 7,5 studiepoengs fag i bachelorpro-
grammet Rådgivning og voksnes læring 
ved Institutt for voksnes læring og 
rådgivningsvitenskap. Faget vil alle-
rede til høsten være åpent for alle. UD

Emnet Læring, Kunnskap og Valg startes 
til høsten opp ved ntnU. Jonathan 
reams skal holde forelesninger kalt 
«learning from life Experience», ved 
faget, som i første omgang startes opp 

som et prøveprosjekt hvorfra senere 
undervisningsplan vil bli utvilket. 

– Emnet vil være en kombinasjon 
av teori og fokus på hva som påvirker 
livet ditt gjennom for eksempel et fri-
villig verv. 

Faget vil fokusere på at man skal 
være bevisst på hva man lærer ved fri-
villige verv, og hvordan man kan lære 
mer av det. Forelesningene vil gå gjen-
nom temaer som motivasjon, hvordan 

TeKST:  Marte jønland
 majon@underdusken.no

FrIVIllIgHEt



Hvor: Oslo
Dato: 10. – 14. august
Hvorfor: Årets utgave av øyafestivalen kan se ut til å bli en 
av de mest allsidige og spektakulære utgavene. Den kontro-
versielle superstjernen Kanye West står klar til å fyre av per-
lene fra fjorårets mest kritikerroste plate, My beautiful dark 
twisted fantasy. Hiphop veteranen Q-tip, kjent fra 90-talls 
gruppen a tribe Called Quest tar også turen. De nye stjer-
neskuddene James blake, Wiz Khalifa og Jamie xx er klare 
for å vise publikum hvorfor de er fremtiden. Sharon Jones & 
the Dap-Kings byr på en dose old school soul, funk og r&b. 
Janelle monae er klar for å ta det norske publikumet inn i 
hennes verden som er en sjangerblanding og et fyrverkeri 
helt utenom det vanlige. Svenskene representeres av kritiker-
roste lykke li, Håkan Hellstrøm og metalbandet ghost. I 
år har igjen de norske innslagene fått en sentral plass i pro-
grammet. Spesielt kan Kaizers Orchestra nevnes, som debu-
terer med platen violeta violeta vol. 2, oppfølgeren til albumet 
de slapp i vinter. andre norske artister som står på plakaten 
er Fjorden baby, the real Ones, lukestar, Kvelertak, 120 
Days, razika og mari boine.

www.underdusken.no
4948 KulTurK

Festivalguide 2011
De siste årene har festivalene poppet opp som overivrige hestehover i januar. Å finne 
fram i denne festivaljungelen er ikke lett. Her er et lite innblikk i et utvalg av noen av 
de mest spennende musikkfestivalene som landet vårt har å by på sommeren 2011.

Hvor: tromsø
Dato: 14. – 16.juli
Hvorfor: Å være i tromsø på denne tiden er i seg selv fantas-
tisk, med lys hele døgnet og forhåpentligvis gode tempera-
turer. tilsetter man denne rammen litt god musikk har du 
noen fine dager og se fram til. I midten av juli blir tromsø 
for noen dager en rockehovedstad. artister som britiske gal-
lows, grinderman med nick Cave i spissen, japanske gu-
itar Wolf, melissa Horn og de amerikanske bandene Kyuss 
lives!, monster magnet og mudhoney. Punkrock-veteranene 
i UK Subs og indiepop/rockbandet two door Cinema club 
står for den britiske representasjonen i hver sin sjanger. De 
norske alibiene står blant annet Honningbarna, Ida maria, 
Kråkesølv og Kvelertak for. Utenom om de nevnte bandene 
får også andre norske artister som venter på å bli oppdaget 
på den store norske scenen mulighet til å vise seg fram.

Hvor: molde
Dato: 18. – 23. juli
Hvorfor: I fjor feiret festivalen 50-års jubileum, et testament 
til kvaliteten og profesjonaliteten ved denne festivalen. Årets 
jazzprogram er som vanlig variert og består av hele spekteret 
både innenfor og utenfor jazzsjangeren. I år står blant annet 
angelique Kidjo, lizz Wright og Dianne reeves sammen på 
scenen i en hyllest til noen av de mest betydningsfulle san-
gerne innen jazz, folk, blues, r&b og gospel gjennom tidene. 
tar Kidjo med seg noe av energien hun viste på Dokkhuset 
tidligere i år kan denne konserten i seg selv være god nok 
grunn for å besøke molde denne uken. til tross for at dette er 
en jazzfestival har artister som ikke kan kategoriseres innen-
for jazzsjangeren vært hovedtrekkplastrene. Stevie Wonder, 
mary J. blige, leonard Cohen og lauryn Hill har alle stått 
på hovedscenen på romsdalsmuseet de siste årene. Årets 
store navn er foreløpig ikke annonsert, men i tradisjonen tro 
er det sannsynligvis igjen duket for en stor artist fra den in-
ternasjonale stjernehimmelen. 

Hvor: tønsberg 
Dato: 14. – 16. juli
Hvorfor: Slottsfjell går inn i sitt 9. år og stiller i år med vete-
ranene i 80-tallsgruppen antrax øverst på plakaten sammen 
med amerikanske monster magnet og den skotske rocke-
gruppen biffy Clyro. Synthpopens britiske gudfedre Erasure 
stiller også opp, det samme gjør det australske bandet grin-
derman med nick Cave i spissen. Svenske melissa Horn vil 
videreføre den svenske visesangen fra Cornelius Vreesjwijk. 
De norske innslagene står blant annet Datarock, røyksopp, 
Kaizers Orchestra og Ingrid Olava for. Hiphopens under-
grunnsfavoritt Jay Electronica gjester norge for første gang.   
mannen til Erykah badu vil bli møtt med en stor dose for-
ventninger, til tross for at han har til gode å slippe debutal-
bumet sitt. Å få oppleve dette stjerneskuddet er i seg selv en 
god nok grunn til å legge turen til tønsberg. 

Hvor: Oslo
Dato: 9. – 13. juni.
Hvorfor: med store navn som Patti Smith, Eric Clapton (ut-
solgt), ringo Starr og the Eagels satser festivalen denne gan-
gen på det trygge og sikre. Disse navnene er god nok grunn i 
seg selv for å ta seg en tur. nevnte bautanavn krydres med de 
amerikanske metalbandene mastodon og gojira. rockeban-
det Eels, som har blitt kalt den minste felles multiplum av 
John lennon, brian Wilson og randy newman får æren av å 
avslutte lørdagens program. De norske innslagene kommer 
i form av Delillos, real Ones og Ida Jenshus. Det er funnet 
plass til den britiske singer/songwriter rumer som tidligere i 
år slapp sin debutplate Season of my soul til stående ovasjoner 
fra kritikerne. 

 
Hvor: giske, utenfor Ålesund
Dato: 30. juli 
Hvorfor: Denne litt spesielle spleisefestivalen 
har blitt arrangert siden 2005. Festivaldeltakerne 
tar selv med seg nistemat som settes fram, slik at 
alle kan forsyne seg av hva de vil. Det er gratis å 
komme inn. I stedet for inngangsbillett kan publi-
kum legge penger på en såkalt spleisekasse. Der-
med velger man selv om man vil betale, og også 
hvor mye man vil donere. I fjor var det mellom 20 
000 og 25 000 festivaldeltakere på den lille øya. I 
årets utgave har det meste som kan krype og gå i 
norsk musikkliv annonsert sin ankomst. Foreløpig 
er John Olav nilsen & gjengen, lars Vaular, Su-
sanne Sundfør, alexander rybak, thom Hell, In-
grid Olava, Kråkesølv, lise Karlsnes, Ida Jenshus, 
lukestar, norma Sass, nils Petter molvær, Eva & 
the Heartmaker og Honningbarna klare for en 
fest litt utenom det vanlige. 

Hvor: tromøya utenfor arendal. 
Dato: 28. juli – 1. august
Hvorfor: Hovefestivalen arrangeres i år for 5. gang i en av de 
mer solfylte delene av norge. Etter å ha danket ut Quartfesti-
valen som Sørlandets ledende musikkfestival har Hovefesti-
valen booket et bredt spekter av artister. 

Festivalprogrammet i år består av artister som spenner 
seg fra rockerne the Strokes og 30 Seconds to mars til hou-
semusikkerne i Carte blanche. De norske artistene som får 
muligheten til å vise seg fram er Kaizers Orchestra og John 
Olav nilsen & gjengen sammen med vinnerne av Urørt-fi-
nalen, Honningbarna. Svenskenes store popdronning robyn 
tar også turen. Årets hiphopalibi står veteranen big boi fra 
gruppen Outkast og undergrunnsfavoritten Curren$y for 
sammen med hiphopens nykommere Freddie gibbs og kol-
lektivet Odd Future Wolf gang Kill them all (OFWgKta). 
mens Salvador Sanches og Jesse Jones er norges hiphop-re-
presentanter denne uka. 

Norwegian Wood
Buktafestivalen

Moldejazzfestival

Hovefestivalen
Slottsfjell

Øyafestivalen

Sommerfesten

teKst:Silje Vereide  illustrasjon: Kristin Malvik
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Ådne meisfjord har vært både barnehageonkel og på turnè med elektrobandet sitt

og sunnere. Ådne mener han er mer 
av den gamle skolen, uten helsekost 
og honning for stemmen.

– når det er gratis øl hver dag er 
det vanskelig ikke å bli med på festen.

til høsten er det ti år siden bandet 
startet, 11. september 2001. 

– Det var helt tilfeldig, vi fikk ikke 
vite hva som hadde skjedd før etter 
vi var ferdige for dagen. nå reiser vi 
rundt for å si ifra at vi fortsatt finnes.

De spiller en blanding mellom 
rock og techno, eller elektronisk. Selv 
sier han at det er litt vanskelig å be-
skrive, men mener at det på en god 
dag er ganske spesielt. tekst og mu-
sikk er rått og modig, og ja, ganske 
spesielt. 

Å tilegne seg kunnskap.
Ådne har ingen utdanning etter vide-
regående, der gutta i bandet møttes 
ved musikklinja. Han har planlagt å 
studere før han blir tredve, men vet 
ikke om han har særlig lyst. Han be-
gynner jo å få dårlig tid, óg. 

– Jeg leser nok mer enn hva andre 

personer med så lite utdanning som 
meg gjør. Jeg liker best å tilegne meg 
kunnskap på egen hånd.

Han tror man lærer på en sunnere 
måte om man leser det man har lyst 
til, og ikke obligatorisk pensum.

– Jeg har en stor hang til det selv-
lærte. Kanskje er det fordi jeg er vel-
dig lat. Jeg tror ikke jeg hadde vært en 
flink student.

120 Days
Hvor tok dere navnet 120 Days fra?

– Først het vi the beautiful people, 
men det kunne vi tydeligvis bli sak-
søkt for i USa, så da måtte vi bytte. 
Det var visst noen andre som het det. 

navnet tok de fra boka the 120 
Days of Sodom av den franske for-
fatteren marquis de Sade. boka har 
Ådne lest bare en gang, og skal vi tro 
ham rett var det en gang for mye.

– Det er en helt forferdelig bok, 
som senere ga navn til sadismen. Det 
er vanskelig å lese den og fortsatt ha 
vettet i behold etterpå, jeg kommer 
ikke til å lese den igjen.

Det er kun navnet som er tatt fra 
boken, påpeker Ådne, som virker 
skremt av boka som en gang må ha 
inspirert bandet. 

– Det finnes bare ikke ord for hvor 
mye faenskap det er i den boka. UD

Ådne er mellom middag og konsert, 
men er helt rolig. Å holde konsert 
stresser ham ikke lenger etter ti år i 
bransjen. Det er ikke mye penger i mu-
sikken, og gutta i bandet har måttet ta 
andre jobber for å få betalt regninger. 

– man må gjøre ganske mye man 
ikke har lyst til for å gjøre det man har 
mest lyst til, sier han.

blant annet har han vært barneha-
geonkel og DJ på klubber.

– Det er ingen sjangre jeg hater, 
men det er visse sanger jeg hater in-
tenst!

Hverdagen
Det siste året har Ådne stått opp, gått 
i studio, og gått hjem igjen når dagen 
er over.

– Slik er det å lage plate, men jeg 
liker det jeg driver med.

Han har spilt i flere band i perio-
den hvor 120 Days har hatt pause, og 
mener det har vært bra.

– nå er jeg gira på å spille med ban-
det igjen, så det har vært veldig greit.

Selv om artister bare blir sunnere 

Musiker av den gamle skolen
seleKtiv lærinG: Ådne tror han ville blitt en dårlig student, men fordypet seg i Marquis de Sades sadistiske verker .

Alder: 28 år

Yrke: Vokalist i bandet 
120 Days

Aktuell med: 120 Days gir ut 
ny plate

tips: Plata Philosophy og the 
world av The Shaggs

 ådne Meisfjord

teKst:Marte Jønland  FOtO: eirik Indergaard



52 KulTurTeGneTK www.underdusken.no
53

Norsk film på ville veier
Kommersiell film dominerer på det norske kinolerretet,  
og med staten i hovedrollen presses den smale filmen ut i kulissene. 

TeKST:  Martin t. johannessen  
 marjoh@underdusken.no
Illustrasjon:  Anna Klara samuelsson

KUltUrtEgn – De smale filmene som eventuelt 
«har gjort det dårlig» har i alle fall 
blitt laget, noe som viser at vi har en 
finansieringsordning som dekker den 
smale filmen også.

Typisk norsk
Det norske filmlandskapet består av 
fragmenterte bilder som ikke gir en 
typisk norsk film. Det store spriket må 
jo være et tegn på mangfold.

Omberg mener at begrepet «typisk 
norsk film» har hatt en betydning tid-
ligere, men at uttrykket nå er historie.

– Det fantes kanskje for en del år 
tilbake, men nå har vi en bredde i pro-
duksjoner som jeg synes vi skal være 
stolte av og som finner publikum i alle 
lag. 

geir greni er i likhet med Omberg 
usikker på uttrykket.

– Jeg tror egentlig ikke at det finnes 
noen typisk norsk film. Kanskje den 
typiske norske filmen er død?

Filmkritiker Haddal ønsker heller 
ikke å se så ensidig på det.

 – norske filmer er alle forskjel-
lige. men jo mer det legges opp til 
et personlig uttrykk, jo bedre er det. 
Sjangerfilmer er Hollywood best på 
uansett.

Professor Sørensen mener at den 
norske filmen stort sett har vært i en 
tilstand av identitetskrise, og at «den 
typiske norske filmen» er en tvilsom 
konstruksjon.

– Uten at det nødvendigvis er noe 
negativt – mangfold kan jo ses på som 
et gode. UD

De siste årene har norge hatt en økt 
grad av kommersielle filmproduksjo-
ner. Filmer som Varg Veum og Tomme 
tønner er tydelige eksempler på at nor-
ske filmskapere i mye større grad enn 
tidligere ser til Hollywood for inspira-
sjon. Som aldri før må «kunstneriske» 
produksjoner knive om støtten fra 
staten. Statistikken viser nemlig at 
sistenevnte gjør det godt på det store 
kinolerretet. ligger den norske alter-
native filmen for døden?

regissør geir greni debuterte 
i år med den egenfinasierte filmen 
UMEÅ4Ever. Han er redd for at den 
kommersielle bølgen vi for øyeblikket 
opplever kan bli skjebnesvanger for 
indiefilmen.

– Filmdistributører oppelver nok 
at denne typen filmer er mindre kom-
mersielt levedyktige.

Han tror at resultatet kan bli at 
man i større grad enn tidligere vil sat-
se på filmer som Knerten, Olsenbanden 
jr. og Varg Veum.

 – Det vil i så fall gi en fattigere 
filmnasjon.

Publikumsfrieri
Kjetil Omberg har produsert filmer 
som Død snø og Hjelp, vi er russ. Han 
tror at kommersielle filmer er nød-
vendig for at den norske filmen skal 
overleve. 

– Vi trenger klare kommersielle 
filmer som har et stort publikum. De 
skaper trygghet i bransjen – både øko-
nomisk og tillitsmessig.

Han tror ikke at den kommersielle 
filmen presser ut den mer kunstneris-
ke, og påpeker at filmer av sistevnte 
type også trenger en kommersiell 
profil.

– Innerst inne lager jo alle film 
fordi de ønsker å ha et publikum.

Støtte etter potensial
Den statlige støttegraden til norsk 
film er høy. tall fra norsk filminsti-
tutt (nFI) viser at om lag 75% av de 
totale kostnadene har i snitt blitt dek-
ket av staten de siste ti årene. regissør 
greni forteller at utviklingen de siste 
årene delvis har å gjøre med hvordan 
instituttet bevilger støtten på.
– tidligere satset de kun på lavbud-
sjettsfilmer. Plutselig støtter de bare 
store produksjoner. Det hele er ganske 
motepreget.
Selv mener han at man med fordel 
kunne vært mer målbevisst i måten 
man støtter norsk film på.
– la oss si at et filmprosjekt har et 
budsjett på 30 millioner kroner, men 
anses til bare å ha et potensial som 
tilsvarer 20 000 besøk. Da blir det 
underlig å gå inn med 10 millioner 
kroner. Isteden kan man støtte en slik 
film med 3-4 milloner.
Han tror at en slik endring ville økt 
mangfoldet innenfor norsk film.

– Vi trenger en støtteordning som be-
vilger penger til flere filmer. Isteden-
for at de som får skal få veldig mye, så 
kan alle få litt. Det er jo en type poli-
tikk norge ellers fører.

Motstridende lovverk
tilsynelatende kan alle filmer i norge 
motta etterhåndsstøtte fra staten. Kra-
vet er at filmen overgår et publikums-
tall på 10000. greni mener at denne 
grensen innebærer noen elementære 
feil.

– Det de egentlig sier er at dersom 
filmen går dårlig, da skal den gå skik-
kelig dårlig.

Han hevder at grensen er absurd. I 
lovverket står det nemlig at god distri-

busjon også er et krav for at filmen får 
etterhåndstøtte.

– Definisjonen «alle» blir dermed 
ikke riktig.

Professor i filmvitenskap bjørn Sø-
rensen ved ntnU forteller at langt 
ifra «alle» har muligheten til å lage 
film i norge, og at påstanden kun er 
riktig på papiret.

– Dette med «alle» er nok bare rik-
tig i en betydning at det teoretisk sett 
er mulig å lage spillefilm på amatør-
budsjetter. Distribusjons- og visnings-
leddet utgjør fortsatt en flaskehals 
med tanke på et betalende massemar-
ked.

 Filmkritiker Per Haddal fortel-
ler at meningen med den nye støtte-
grensen var å sørge for at staten ikke 
kontrollerer all norsk produksjon via 
filminstituttet.

– godt ment, men følgen kan bli en 
annen. Eksempevis ved at produksjo-
ner settes igang uten gjennomarbeide-
de manus og en registrategi. Dessuten 
er det ikke talentgrunnlag i norge for 
40 produksjoner, som vi får i år, me-
ner han.

Grense til besvær
Produsent Omberg er ikke enig i gre-
nis påstand, og mener at grensen på 
10 000 billetter er helt nødvendig. 

– Er det færre som ser filmen din, 
burde den nok kanskje aldri vært pro-
dusert. tallet er jo strengt tatt ikke 
særlig høyt.

Han hevder at publikumstallet er 
avhengig av god markedsføring.

– Det er klart at man må legge inn 
en god innsats for å oppnå et godt pu-
blikumstall.

Professor Sørensen er også fornøyd 
med grensen på ti tusen.

– «billettstønadsordningen» går 
mange tiår tilbake i norsk statlig film-
finansiering, og fungerer som et insita-
ment for å opprettholde investeringer 
i en filmproduksjon som er markeds-
innrettet. Jeg ser ikke noe galt i det. 

Han tror at støtteordningen også 
har fungert rent kunstnerisk. 

De smale filmene som 
eventuelt «har gjort 
det dårlig» har i alle 

fall blitt laget.
Bjørn Sørensen

Professor i Filmvitenskap
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Organisk og nytenkt
ble belyst så man ikke hva det var helt 
konkret. Denne kokongliknende kre-
asjonen spilte en stor rolle gjennom 
samtlige minutter av den timeslange 
forestillingen. 

Fiksdal utnyttet denne kreasjonen 
på alle mulige måter og i alle mulige 
retninger. bare det å se på hvordan 
tøystykkene foldet seg på gulvet når 
hun dro de ned så de flagret og fylte 
rommet, ga assosiasjoner til blant an-
net glasur. Estetisk brillianse.

Forestillingen hadde for det meste 
god flyt og dynamikk. alt gikk ikke 
helt inn i hverandre og det hendte 
noen ganger at man satt igjen ganske 
forvirret etter å ha bevitnet seansen 
på gulvet. Heldigvis var ikke dette til-
fellet for hele forestillingen. De fleste 
av alle de brå vendingene falt i smak. 
Om det så var fra drapering av tep-
pene over seg som dyne i lystig lys, til 

noe som så ut som en slimklatt som 
bevegde seg rundt på scenen i strobe-
lys til trollstønning.

 De litt spesielle og avbøyde linje-
ne i koregografien passet meget godt 
til komposisjonene. Det er tydelig at 
komponist langgård og danser Fiks-
dal hadde et godt samarbeid under 
prosessen.

 musikken har hentet mye inspi-
rasjon fra blant annet vendingene i 
folketoner. Det som var ekstremt un-
derholdene og fascinerende å se på 
var instumentene langgård brukte. 
Da lyset ble slått på etter sceneslutt, 
kunne man blant annet se knust sel-
leri, oppkuttede epler og annet rangel 
liggende der Ingvild langgård hadde 
sittet skarve tre minutter før.
The Orchard Ballads er en este-
tisk opplevelse innlemmet i en 
kokong.

The Orchard Ballads er en forestilling 
som ble satt opp på teaterhuset avant 
garden i forbindelse med Dansens 
Dager ’11.

rommet var helt mørkt da musik-
ken begynte. En symbiose mellom 
konsert og koreografi var det publi-
kum forventet denne fredagskvelden. 
Det var akkurat dette musiker Ingvild 
langgård (også kjent som Phaedra) 
og danser/koreograf Ingri midgard 
Fiksdal serverte til det sultne publi-
kummet i «blackboxen».

musikken var hemningsløst vak-
ker og koreografien lot den dominere 
gjennom nesten hele showet. Van-

ligvis er dette en uglesett fordeling 
innenfor feltet, men i dette tilfellet var 
«less is more»-prinsippet så absolutt 
på sin plass. minimalistisk, organisk 
og nytenkt er ord som beskriver kore-
ografien meget godt. Selv om jeg ikke 
ville anbefalt denne forestillingen til 
de helt ferske innenfor kunstformen, 
var den så absolutt verdt turen.

midt i rommet hang det en stor 
installasjon av tøy. Det var dette midt-
punktet som fanget publikum med det 
første. Kreasjonen var laget av nydeli-
ge tepper i forskjellige farger, men alle 
i samme pallett. tøystykkene var dra-
pert over stenger i taket. Da den først 

tHe OrcHArd bAllAds - teAterHuset AvAnt GArden - 29. April 
TeKST:  tOrunn Otnes    totnes@underdusken.no FOTO:  cHristinA undruM

dAns

planlagt og beregnet. Først når jeg ser ned mot 
gulvet begynner ting å skurre, og jeg oppdager at 
blomsterstativene er plassert i bildekk. Johansson og 
Westling kombinerer elementer som vanligvis ikke 
hører sammen, og beveger seg på en hårfin grense 
mellom det som er for mye og det som er for lite. Er 
det for mye blomster eller er det for lite? Er det for 
harmonisk eller er det rett og slett unheimlich? Det 
er noe som skurrer, og jeg får en følelse av at det 
er et eller annet jeg ikke vet. Hvor er for eksempel 

gjenstandene hentet fra? I et tidligere prosjekt stjal 
eller «lånte» kunstnerduoen hagedekorasjoner fra 
uvitende privatpersoner, og stilte dem ut i en utstil-
ling. Er dette et lignende prosjekt? 

For selv om fuglene synger og plantene blom-
strer i friske farger, er det noe «uncanny» som 
preger utstillingen. 

Fuglekvitter, blomster, trær og hageskulpturer. 
Kunstnerne Peter Johansson og Barbro Westling 
har transformert Trøndelag Senter for Samtidskunst 
(TSSK) fra et galleri til en hage i utstillingen «Förspilld 
ironi og andra skulpturer». Langs veggen ved 
inngangen står det stillas i blått og rødt, og det 
er plassert trepaller i høyden bortover. Noen av 
pallene blir brukt som underlag for objekter, som 
blant annet små trær og potteplanter, og andre står 
tomme. Skulpturer av sjømonstre, kaniner, troll og 
rådyr gir installasjonen et eventyraktig preg. Til og 
med musikken som spilles i bakgrunnen, med fugle-
kvitter og plystring, gir assosiasjoner til eventyr eller 
Disney-filmer.

Absurditeten i utstillingen handler om mer enn 
at det er uvanlig å lukte på blomster i et galleri. 
Det handler om hva hagen består av, og måten 
Johansson og Westling har satt det hele sammen 
på. Ved inngangen har utstillingen et røft og uferdig 
preg på grunn av stillaset og trepallene, og plan-
tene og skulpturene virker tilfeldig plassert i forhold 
til hverandre. Litt lengre inne i lokalet er det flere 
rekker med dekorative blomster som er sortert etter 
farge, og måten blomstene er stilt opp på virker 

Absurd hageopplevelse

Förspilld irOni OG AndrA sKulpturer - tssK - 
15. April-29. MAi  TeKST: KAriAnne OMundsen
 karianom@underdusken.no  FOTO:  cHristinA undruM

Kunst

nasjonalsangen til DDR.» Ratkje gliser og kommer 
med en slengbemerkning. Musikerne utviser en 
lekenhet mellom låtene som er befriende i det at 
de ironiserer over rollen som utøvere av krevende 
musikk. Når de sparker i gang neste låt har de likevel 
det samme sterke drivet.

Konsertens høydepunkt er sangen «Sjørøver-
Jenny» fra Tolvskillingsoperaen av nevnte Brecht 
og Weill. Den handler om en ung tjenestepike som 
forestiller seg at et piratskip en dag legger til havn, 
og at piratene dreper alle i byen som forakter og ser 

ned på henne. Rolf-Erik Nystrøm står med to blåse-
instrumenter i kjeften samtidig. Håkon Thelin river 
i kontrabassen. Frode Haltli gjør syke ting med sin 
akkordeon. Det høres alt annet enn akkustisk ut. 
Ambient, noise. Maja Ratkje vekselsvis snøfter og 
roper i det hodene ruller. Og etter nedslaktingen 
blir alt stille.

Kontrabass, sax, akkordeon, og den fandenivoldske 
stemmen til Ratkje er det som skal til for å få 
Dokkhuset til å riste denne kvelden.

Når man går på konsert med Maja Ratkje bør man 
vite hva man begir seg ut på. Både som soloartist 
og i samarbeid med folk som Hild Sofie Tafjord og 
Lasse Marhaug, har hun i en årrekke laget dishar-
monisk og nærmest voldelig støymusikk. I anledning 
nytt albumslipp entrer hun nå scenen på Dokkhuset 
sammen med trioen POING, som også har sine svin 
på skogen. Vil det bli voldelig denne gangen? Scenen 
er dekorert med noe som ser ut til å være revolusjo-
nære symboler. Et kinesisk flagg henger på vranga 
over et notestativ. I lufta henger det en forventning 
om en jævlig bra konsert.

De spiller en slags kampsang. Så en til. Etter 
forholdene er det edruelig musikk, lite disharmoni, 
men med en voldsom intensitet og energi. Ratkje 
synger på tysk, og sangene skriker ut om frihet til 
folket og like rettigheter og den slags oppstemt 
tematikk. Kanskje ikke så rart da de fleste av låtene 
som spilles stammer fra det historiske samarbeidet 
mellom dramatikeren Bertolt Brecht og komponisten 
Kurt Weill, et samarbeid med marxistiske røtter.

«Dere som er interessert i skøyteløp kjente 
sikkert igjen den siste låta der», sier Frode Haltli 
på akkordeon etter en låt med mykere avslutning 
enn de foregående. «Neida, jeg bare kødder, det var 

Rød aften

pOinG OG MAjA sOlveiG Kjelstrup rAtKje 
- dOKKHuset - 28. April / TeKST:  AsGeir HOvde-
lien MidtHAuG amidthaug@underdusken.no  FOTO:  MAds 
scHwencKe

KOnsert
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3. mai- 18. mai / De knuller en kuart

4.

FrEDag 13. maI
Avant Garden: Your brother. 
remember? av Zachary Oberzan 
(US), forestilling om forholdet 
mellom to svært forskjellige brødre.
Uptown Bar: trondheim Standup 
kjører show. Dette er for de med 
en sjåfør som skylder en tjeneste. I 
Stjørdal, med andre ord.

lørDag 14. maI
Olavs Pub og Spiseri: Ine Hoem 
synger nancy Wilson i Something 
Wonderful. En gratis godbit på 
formiddagen, for de som kan 
motstå å legge mynter i hatten.
Dokkhuset: Knut reiersrud spiller 
for første gang på Jazzfest, for de 
som føler seg litt blå.

SønDag 15. maI
Ser ut til at det blir tv eller internett. 
StumbleUpon?

manDag 16. maI
Fotball blir ikke regnet som kultu-
relt i denne avisen, men rbK – Hau-
gesund på 16. mai blir sannsyligvis 
en fest.

tIrSDag 17. maI
Samfundet: Festmøte. alltid en 
begivenhet!

songwriteren bellmann i Edgar.

SønDag 8. maI
Hugos tivoli på City Syd. Et godt 
alternativ til lesesalen, med mindre 
lørdagskvelden trekker ut.

manDag 9. maI
Blæst: Sjekk om ørene og hodet 
henger sammen på musikkquiz.

tIrSDag 10. maI
blitt påkjørt? ranet en bank? 
trondheim Folkebibliotek stiller 
med gratis advokatveiledning.

Blæst: PøKK! spiller Duokonsert 
med tuba og wurlitzer. anja 
lauvdal på keys, Heida mobeck 
på tuba.
Familien: gratis akustisk kveld 
med anders Jetvik.

OnSDag 11. maI
Nova: Cinemateket: mr. Smith 
goes to Washington.
Dokkuset: Åpningskick for 
trondheim Jazzfestival.

tOrSDag 12. maI
Nova: Et gjensyn med godbiten De 
Ubestikkelige.
Familien: adam tensta tar turen 
fra Sverige etter slippet av platen 
“Scared Of the Dark”.

tIrSDag 3. maI
Olavshallen: gratis masterkonsert 
tonje Hjertås. Hun skal sammen 
med Svein Dahl framføre musikk 
av rossini, bellini, Donizetti og 
mozart.
Familien: gratis akustisk kveld 
med Halla band.

OnSDag 4. maI
Samfundet: Valgkampåpning: 
Slaget om trondheim! En anled-
ning til å finne ut hva man skal 
stemme på kommune- og fylkes-
tingsvalget i høst.
Nova: Den norske klassikeren 
Eddie & Suzanne spilles på 
cinemateket.
Verkstedhallen: 
Dansearrangementet “Den indiske 
prinsesse” er en av mange i anled-
ning Dansens Dager.
Olavshallen: masterkonsert med 
Olena Yuryeva på orgel. Hun 
spiller fransk-romantisk musikk 
av C. Franck, C. m. Widor og a. 
guilmant på sin første master-
konsert. tidligere på kvelden 
spiller tSO: Fra West End til 
broadway samarbeid med bergen 
Filharmoniske Orkester og 
Stavanger Symfoniorkester.
Familien: Fra Follo, uten rosa 
drakter, kommer rumble in 

rhodos og spiller progrock med 
røtter i hardcore. En sekser fra Vg 
lover godt.

tOrSDag 5. maI
Rockheim: Æ Å trondheim 
litteraturfestival 2011, noen helaf-
tener for de som ikke har nok å lese 
om dagen.
Familien: maylen rusti, med gitar 
og noen venner fra Det rytmiske 
Konservatoriet i København.
Blæst: Popgjengen i montée stikker 
innom etter slippet av platen 
“rendition Of You”
Dokkhuset: Studenter fra Jazzlinja 
ved ntnU har jamsession.

FrEDag 6. maI
Antikvariatet: Fire Pinter og éin til.
Blæst: tristania kommer fra 
Stavanger og spiller metal.
Familien: Duoen g-SIDE (US) blir 
kalt “de nye Outkast” av Village 
Voice og alabama beatles. noe å få 
med seg, med andre ord.
Pia´s: trondheimsbandet Pekka 
Volt har gjenoppstått. Psykedelisk 
rock på lille Piá s kan nok bli svært 
interessant.

lørDag 7. maI
Samfundet: tIrC åpner eksa-
menskafeperioden med sing and 

Kultur-
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We Were Lightning bekrefter med in 
their talons på godt og vondt teorien 
om at i fremtiden vil alt være akkurat 
som før, bare enda mer på samme 
måte. Fortsatt med stø kurs mot 
samme horisont, en grå-grønn grend 
et sted i grenseland mellom øst og 
vest hvor man veier opp for mangelen 
på elektrisitet med overtro. For deg 
som på død og liv trenger et musi-
kalsk referansepunkt i tillegg: Tenk 
Zachary Condon og hans øst-euro-
peiske trubadurer, ispedd et halvt 
dusin vestlige folkeinstrumenter for 
å tippe vektskålen noe tilbake igjen.
Det kan fort gå sport i å lete etter 
instrumenter i We Were Lightnings 
låter, halve omslagscoveret går med 
til å gjøre rede for alskens ting man 
kan få lyd ut av, og det er nok ikke 
en fullstendig liste. Fra den harde 
seksmannskjernen har man heller 
ikke vært redd for å hente inn hjelp 
på de (få) instrumentene den faste 

besetningen ikke behersker. Med 
en slik kompetanse og såpass store 
arrangementer ligger det hele tiden 
og vipper mellom fantastisk og flinkis, 
fint og irriterende fint. Inspirasjonen 
fra øst-Europa er blitt enda tydeli-
gere, men bruken av pedal steel og 
fele stikker seg likevel ut som større 
kvalitetsfaktorer. 
Mine største irritasjonsmomenter 
fra EP-en gjør sin entré igjen etter 
omtrent fem minutter. Moldestad 
har en flott stemme, om så med 
vaklende uttale, men det dras for mye 
på tonene i tospann med musikken, 
spesielt når det luntes sakte av 
gårde. Betydelig mye bedre gjør det 
seg i tospann med medvokalist Lise 
Ågedal. Andrelåta «So You Spat At 
The Moon» tydeligjør kvalitetskillet. 

We Were Lightning er seg selv like, 
og det kan man like. 

Jens Carelius har virkelig gjort jobben 
sin som låtskriver i dette eksem-
plariske stykket musikk. Med en 
behagelig aura og gode, melankolske 
harmonier forfører han lytteren inn 
i det gjennomførte verket. Han har 
nå ekspandert instrumentrekka fra 
tidligere gitarbaserte plater. Både 
strykere, messing og treblås er verdt 
å nevne. Dette utvider horisonten til 
det mer blålige spekteret.

Låttitlene er veldig sterke og han 
har mye å leve opp til når han gir 
dem navn som «Avenue de la Mer» 
og sådan. Carelius innfrir dog kravene, 
og har lagd en god, sammenheng-
ende plate som kan studeres nøye 
eller bare nytes i bakgrunnen en varm 
sommernatt. 

Dette er det tredje albumet til 
sandvikagutten og det kan med 
stolthet føye seg inn i rekken med 
de to forrige suksessene. På dette 
albumet er det interessant å se at 
stemmen går mer igjen som en 
instrumental del og ikke får det 
fokuset den ellers har hatt. The 
Architect er slettes ikke et dårligere 

album enn dets forgjengere, bare noe 
annerledes.

Låtene flyter over i hverandre 
og gir mer en helhetsfølelse, enn at 
platen er stykkevis og delt inn i totalt 
forskjellige elementer. Alt er skrevet 
på Hardangervidda eller i Frankrike, 
og man skjønner da hvorfor alt har 
en undertone av zen. 

Jens Carelius har skrevet alt selv, 
utenom «Ratteling the Glass Cage» 
som er et samarbeid med Jenny Hval. 
Frøkenen er selv med, og synger med 
en stemme som er som skapt for 
nettopp denne type sjanger.

Stemmene til Carelius og Hval 
komplimenterer hverandre særdeles 
bra. Særlig i deres samarbeid, nevnt 
ovenfor, er de estetiske harmoniene 
til å gråte av. Alt blir sårt, alt blir skjørt. 

Platen skal senere være sound-
track til kortfilmen med samme navn, 
The Architect.

The Architect utvider til det blå 
spekteret, med god hjelp av melan-
kolske harmonier.

Fortid for fremtiden

Zentastisk

Fire gutter og en jente, som i påvente 
av anerkjennelse har funnet veien inn 
i dette lille lokalet. Så snart bandet 
entrer scenen har Knaus blitt fylt til 
randen, noe som i seg selv er en sjel-
denhet, og vitner om at flere har latt 
seg fascinere. Som bandnavnet treffer 
musikken deg som noe melankolsk, 
og samtidig oppslukende. 

Dråpe er et av få norske band 
som har vært modige nok til å ta på 
seg shoegaze-kappen av støy, der 
lista i landet settes av bandmoguler 
som Serena Maneesh og Maribel. Til 
å være et av de ferskere navnene i 
bransjen presenterer de et overras-
kende helhetlig lydbilde uten videre 
rom for slingring. De har riktignok en 
skjørhet over seg som gjerne ikke er 
å finne i den støyete og skitne sjan-
geren. Dette gjenspeiler heller et 
selvstendig grep, enn at de er nye i 
gamet. Låter som «Silverspoon» og 
«I Would Never» plasserer bandet i 
musikklandskapet med en kontinu-
erlig driv og et drømmende lydbilde.

 Rent dynamisk er ikke Dråpe 
spesielt spenstige, men det kan 
heller ikke forventes av et band som 

bare har begynt å ta sine første steg. 
Stemmen til vokalist Hanne Olsen 
Solem lar publikum forsvinne inn i 
ønsket om sommer, sol og festival 
med låta «We Want The World». Hun 
bringer en beskjedenhet til scenen 
som ikke besittes av noen av de andre 
guttene i bandet. Bandet kommer 
med stor sannsynlighet til å gjeste 
større scener enn Knaus, og ha større 
prestasjoner å vise til enn Ukas Urørt. 

Publikum lar seg overbevise, 
og det er ikke mangel på dem 
som står bifallende og nikker til 
den myke, men samtidig hardtslå-
ende musikken. Dråpe presenterer 
gamle elementer med en innovativ 
innpakning og selvstendige tekster. 
Variasjonen i låtmaterialet er noe av 
det som imponerer mest med det 
Oslobaserte-bandet, der de selv med 
beskjeden shoegaze klarer å enga-
sjere et festklart publikum. 

dråpe presenterte låtmateriale 
som burde holde til større scener 
enn Knaus.

Dryppende riff

tHe ArcHitect - jens cArelius - jAnsen plAte-
prOduKsjOn / TeKST: tOrunn Otnes  
otnes@underdusken.no

plAte

in tHeir tAlOns - we were liGHtninG/ TeKST:  
MArKus tObiAssen   mtobiassen@underdusken.no  

plAte

dråpe - KnAus - 29- April / TeKST:  Hilde ørbO hilde-
orbo@underdusken.no  FOTO: cHristinA undruM

KOnsert
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     ... at SP

Spitposten registerer:
... at jævla xruss!
... at køen foran Samfundet var lengre 
enn da Randi var på besøk!
... at kølle-klubben tok oppvasken
... at ikke Pirum, den andre
... at heller eksruss enn UFFA-raddiser
... at begge er uniformerte uansett
... at tv’en liker jordbær
... at det gjør vi og
... at duskere ble evakuert
... at det var av NSB
... at det var jo ikke noe sjokk
... at 1. mai-toget holdt større 
gjennomsnittsfart
... at det blir vanskelig å få tid til å 
boikotte Israel med 6-timers dagen
... at moskus i tunnelen
... at rusk i trompeten kan gå og legge 
seg
... at Pirum?
... at det verste med å ha downs er å 
bli bombet av NATO
... at FAREmo var mer opptatt av å 
avkrefte at vi knerta Ghadaffi jr.
... at gjengsjefene har slutta
... at du er kanskje udugelig, men du 
sitter ikke med makta til evig tid
... at nye styret serverte suppe på 
generalforsamlig
... at suppestyre?
... at neida, vi skal nok bli gode venner
... at har dere noen tvillinger?
... at purken var på friheten
... at de gikk vel lei av x-russen
... at fotogjengen får en ektefødt
... at mazel tov!
... at termin er midt i UKA
... at vi kondolerer
... at den var til Osama også
... at Kobberstad kapitulerer
... at pappapermisjon?
... at Odd Erik og Linn giftet seg 30. 
april
... at hun ønsker seg en 163 mm lyse-
stake i bryllypsgave
... at den koster 5 050 kroner
... at are you not entertained?
... at metanfetamin er den nye 
mentosen
... at det er letter å skaffe dop en flux
... at viagra burde sikre ståkarakter
... at hø hø hø
...

Vi tester eksamensdopen!

– Denne “Mari” maler et bilde av livet 
som kunstner som en evig kamp for å 
skaffe penger. 
Kanskje hun hadde hatt flere penger 
dersom hun heller brukte tiden på å 

Kokain
En gammel traver fra det glade 80-tall som 
kan gjøre parabelligninger mer spennende 
enn serieinnspurten i England. Effekten 
ligger i femminutterssonen, så dette er 
fortrinsvis noe for avkryssningseksamner. 
Husk papir for å skjule nesblod og kom deg 
ut før krampa tar deg. 

Efedrin
En enkel løsning for deg med ADHD-venner. 
Om hendene dine skjelver som et aspeløv vil 
du til gjengjeld være ute av stand til å slutte å 
snakke. Ypperlig for muntlig eksamen så lenge 
du kan holde deg til temaet. Mindre hjerteinn-
farkt må påberegnes.

LSD
Dopet for deg som skriver hjemmeeksamen 
i fri kunshistorie eller utøvende rytmepe-
dagogikk. Frårådes på skriftlig eksamen da 
det er liten aksept for å mime hvalfødsel på 
pulten før innleveringsfristen er ute. 

Sjokoladekjeks
Økt selfølelse, stort energinivå 
og marginal fallos-forstørrelse. 
Testen soleklare vinner. 

Metamfetamin
Testens skuffelse. Testkaninene viste 
tegn til angst og brukte mesteparten 
av tiden på å skjære tenner og klø av 
seg sin egen hud. Ingen forandringer å 
spore fra en normal eksamenskandidat 
med andre ord. 

Dahl er rystet over at det finnes kunst-
nere som føler de trenger mer penger, 
og at disse pengene atpåtil skal komme 
fra hans egne, trange lærbuskelomme.
– Det er intet mindre enn forræderi at 
folk flests skattepenger skal brukes på 
å lære enkelte byfolk  - som regel sosia-
lister som er for late til å gjøre en ær-
lig dags arbeid - hvordan de skal filme 
seg selv mens de bader i agurkjuice og 
onanerer, for deretter å kalle det kunst, 
sier Dahl.
Han er av den oppfatning at «kunstner» 
kun er en «in» måte å beskrive trygde-
snyltere på, og betviler ikke et sekund 
at han selv kunne gjort deres såkalte 
jobb like godt.
– Dersom definisjonen av kunst er 
«ubrukelig møl ingen skjønner bæret 
av» kan man like greit kalle instruk-
sjonsmanualene til Ikea for kunst, for 
de skjønner i alle fall ikke jeg en dritt 
av, sier han. 
Motorsykkelentusiasten Dahl karakte-
riserer kunstnere som «late livsnytere» 
og tilegner dem lite flaterende egenska-
per.
– Kunstnere er personer som ville spist 
seg overvektig dersom de bare hadde 

Diesel Dahl skjønner ikke en dritt av kunst

hatt pengene til det. Flaks for verdens 
ressurser at de ikke har det, sier han. 
Dahl mener også at han har funnet en 
løsning på hvordan kunstnerne skal be-
gynne å tjene penger.

male bilder hun faktisk kan selge, sier 
han.
– Bilder av lettkledde damer og ulver, 

for eksempel.



ØYEBLIKK – Bilder fra medarbeidere i Under Dusken
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tøffere enn toget

Fotograf: Wanda nordstrøm

RetURaDResse

Under Dusken
Singsakerbakken 2e
7030 trondheim

– Er du nervøs? 
Så klart var jeg nervøs, det var jo første gangen. Jeg var 

faktisk så nervøs at det var like før jeg kastet opp, men det 
kunne jeg ikke si til han. Han forventet jo at dette skulle 
skje, og det gjorde for så vidt jeg også, bare ikke så raskt. 
Han kikket opp på meg med spørrende øyne. Jeg glemte 
et lite øyeblikk hvor jeg var, hva som skulle til å skje, og 
hvorfor akkurat denne fyren kikket så intenst opp på meg. 
Med ett så jeg for meg han og meg, i roligere omgivelser, 
kanskje på en kaffebar, der jeg sa noe morsomt, og han 
lo. Han lo ikke nå, det var alvor. For han var det absolutt 
ikke første gangen. Han hadde gjort dette så utrolig mange 
ganger før, og jeg kunne se det på han, at han ikke forsto 
hva problemet mitt var. Det var jo jeg som ville dette i 
utgangspunktet. Det var jo jeg som hadde oppsøkt han. Jeg 

så på armene hans. De var tatoverte og sterke, veltrente 
og selvsikre. Jeg kikket på håret hans som datt forsiktig 
ned i pannen, på det hevede øyebrynet med piercingen. 
På Brian. Brian fra USa. 

nei, det var definitivt ikke første gangen for Brian. 
Han strålte av selvsikkerhet. Han var tøffere enn toget, 
og han visste det. Han visste også at jeg ikke var en slik 
jente. Egentlig. Likevel brydde han seg ikke, det var jo 
jeg som ville det. Og for Brian, for Brian var jeg bare et 
nytt nummer i rekken. Enda en på samvittigheten, enda 
et kryss i boka. Enda en ny erfaring. 

– Vil du ikke likevel eller? 
Han hadde åpnet buksen min, den var halvveis nede, 

og magen min syntes. Jeg begynte å svette. Selvfølgelig 
ville jeg. Det var faktisk ingenting i hele verden jeg heller 

ville enn å ligge her akkurat nå, med Brian over meg. 
Likevel føltes det så uendelig feil, fordi jeg visste at en 
dag, en dag ville jeg angre. Og da var det for sent, for gjør 
jeg dette, er det ingen vei tilbake. Jeg så at jeg begynte 
å kjede han nå. at tålmodigheten hans begynte å renne 
ut. Og jeg visste, at hvis jeg løp min vei ville han bare 
finne en ny jente. Den tanken gjorde meg bare enda mer 
kvalm. nei, i akkurat denne stunden var Brian bare min, 
og jeg hadde ikke tenkt å løpe min vei som en liten jente. 
Jeg skulle gjennomføre det, og han skulle bli tilfreds. Det 
var nå, eller aldri.

– neida, jeg er klar jeg. Så satte han nålen i meg. Denne 
tatovøren i Berlin.

Bill.mrk: Nunc est Bibendum


	Forste
	Nyhet
	Reportasje
	kultur
	Spit
	Baksiden

