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2 INNHOLD

De fleste har som student erfart at studiene 
kan gå på bekostningen av en god  
døgnrytme. Man sitter våken til langt på 
natt for å få ferdig en semesteroppgave, 
forberede seg til en forelesning eller pugge 
til en eksamen. Slik jeg ser det henger ikke 
alltid det å være heltidsstudent sammen  

med sunne søvnvaner. 
I hovedreportasjen dette nummeret fokuseres 

det på hvordan søvnen påvirker livsskvaliteten og 
studiene. Er det mulig å sove kun tre–fire timer per 
døgn og likevel fungere som student og menneske? 
Er det mulig å forlenge døgnet?

Selv skulle jeg inderlig ønske at døgnet hadde 
mer enn 24 timer. Eller at jeg ikke trengte åtte timers 
søvn hver natt for å gjøre det jeg må i en hektisk 
hverdag. Jeg skulle ønske jeg hadde mer tid til å 
gjøre det jeg trenger å få gjort. 

Det vi som fremtidige arbeidstakere trenger å 
gjøre er å studere, noe som er en fulltidsjobb i seg 
selv. Vi trenger å lære, suge til oss kunnskap og 
bli utdannet for å få godt arbeid i voksen alder. Vi 
trenger å studere fordi samfunnet og folk rundt oss 
forventer det, og fordi vi forventer det av oss selv. 

Samtidig kommer ofte frivilligverv også inn som 
neste fulltidsjobb. Som redaktør for en avis plikter 
jeg meg til minst 20 arbeidstimer i uken, gjerne mer. 
Et frivillig verv er riktignok frivillig, men det er her 
man får den praktiske arbeidserfaringen man ikke 
får ved universitetet. Dessuten setter arbeidsgivere 
stadig høyere krav til arbeidserfaring  
hos sine søkere. 

Fordi summen av studielånet ikke strekker til 
husleie, mat og andre nødvendige utgifter, er det 
også nødvendig med en betalt jobb i tillegg. Og kassa 
på Rimi er ikke akkurat arbeidserfaring rettet mot 
lektorjobben eller ingenørarbeidet. 

Hvor er det da meningen at vi som heltidsstu-
denter med fulltidsarbeid skal finne tid til å gjøre 
«det lille ekstra», som å lese en bok utenfor pensum, 
eller å ha et sosialt liv? 
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Det er kun i et rikt land som Norge store 
deler av befolkningen har råd til å kaste en 
regjering som har hatt kontroll på økonomien 
og vil gi like muligheter til alle. Nå får de borg-
erlige, som har stått i opposisjon og klaget på 
det meste, prøve seg på å styre landet. Nå be-
gynner den vanskelige jobben: å faktisk gjøre 
noe med alt som er galt.
 
Det er lett å klage over alt som kunne vært 
bedre. Nå må de borgerlige vise at de ikke bare 
har tomme løfter. Folk krever handling. Men 
ingen er perfekte. De rødgrønne har brutt 
løfter, blant annet til studentene. De har hele 
tiden sagt at studentene skal få studiestøtte el-
leve måneder i året. Det har vi ikke fått. Nå 
sier partiene som sitter i regjeringsforhan-

dlinger det samme. Får Krf gjennomslag vil 
også støtten kunne øke. I løpet av de fire neste 
årene får vi vite om løftet brytes eller holdes.
 
Men penger er ikke alt. Jeg ville gladelig 
gitt fra meg en ekstra måned med penger for å 
slippe Frp i regjering. Det er fortsatt ikke klart 
hvordan regjeringen vil se ut, men for at den 
skal ha flertall må Frp med. Da er det viktig 
at ikke deres holdninger om blant annet in-
nvandring og lukkede asylmottak får slå rot i 
samfunnet. Vi trenger ikke mer fremmedfrykt 
enn det allerede er. Og ønsker vi virkelig et 
samfunn der de som allerede har mye får mer? 
Et samfunn der flere vil falle utenfor? Svaret 
burde være nei. Med Krf og Venstre i regjer-
ing sammen med de blå vil vi forhåpentligvis 
få balanse.
 
Siv Jensen representerer Frp, men snart 
skal hun representere et helt folk, ikke bare 
sine egne velgere. Talen hennes på valgvaken 
vitner ikke om en god leder som kan være med 
på å betrygge befolkningen og lede et land. 
Hun manglet god, gammeldags folkeskikk. 

Erna Solberg viste mer klasse og takket Jens 
Stoltenberg for jobben han har gjort. Heldig-
vis er det sistnevnte som skal bli statsminister. 
Uheldigvis er Jensen muligens tiltenkt finans-
ministerrollen, i så fall blir hennes viktigste 
oppgave å legge fram statsbudsjettet. Frp og 
Høyre vil sannsynligvis få gjennom det meste 
av sin økonomiske politikk siden de vil ha flest 
mandater på Stortinget uansett hvilket regjer-
ingsalternativ vi ender opp med. Formueskat-
ten skal bort, arveavgiften kuttes, toppskatten 
reduseres. Alt skal bli billigere samtidig som 
alle skal skatte mindre. Det høres så flott ut. Vi 
skal få enda mer penger, men de må komme 
fra et sted. 

De neste fire årene kan bli en stor fest med 
billig alkohol og skattelette. Men en fest tar 
alltid slutt. Musikken skrus av, folk går hjem. 
For noen kan det bety at jobben starter dagen 
derpå. Festen ryddes ikke opp av seg selv, noen 
er nødt til å ta ansvar. Noen må rydde opp et-
ter all «moroa» vi har hatt, enten vår generas-
jon eller de som kommer etter. Så nyt det så 
lenge det varer. Det kommer en regning også. 

Mye vil ha mer
Velkommen til et blåere Norge.

Nyhet

Illustrasjon: Evita Lill Bergstad
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Entreprenørskolen ved NTNU 
markerte fredag 20. september sitt 
tiårsjubileum med en konferanse, hvor 
temaet var «Hvordan kan entreprenør-
skap i utdanningen skape talenter for 
fremtidens næringsliv?». Både tidli-
gere studenter og næringslivsfolk holdt 
innlegg i løpet av dagen.

– Jeg er vant til at gjennomsnitts-
alderen i tiårsdager er litt lavere enn 
denne forsamlingen, åpnet rektor 
Gunnar Bovim ved NTNU sitt innlegg 
med.

For NTNU er det viktig å støtte opp 
under nyskaping.

– Det er lov å trå feil, men vi skal 
fortsatt støtte opp under nyskaping. 
Landet skal kunne vente seg entrepre-
nørskap og nyskaping fra NTNU, sa 
Bovim videre.

Én campus = bedre fagmiljø?
Bovim sa at det var viktig å tenke på 
NTNUs visjon, «Kunnskap for en bedre 

verden», og ikke bare «Kunnskap for en 
bedre eksamen». Etter at rektor Bovim 
avsluttet, ba konferansier Janagan 
Balasingham publikum komme med 
forslag til hvordan NTNU kan gjøre 
nettopp dette. Det kom innspill om 
blant annet å samle NTNU på en 
campus, og på denne måten samle 
real- og samfunnsfag for å skape et 
enda bedre fagmiljø.

Daro Navaratnam, tidligere student 
ved Entreprenørskolen, var invitert 
til konferansen. Han karakteriserte 
Entreprenørskolen som en «sandkasse 
med verktøy». Navaratnam er gründer 
i Dsafe, selskapet som har gjort det 
mulig å få tilsendt kvitteringer elek-
tronisk gjennom Digipost.

– Ville det blitt noe av Dsafe uten 
entreprenørskolen? spurte han seg selv. 

Svaret var nei.
Fra forretningsutvikler- og investor-

bedriften Cofounder kom Rune Bjerke.
– Det viktige er å ikke bare å finne 

problemet, men også å finne løsningen 
på problemet, fortalte han.

Bedriften har samarbeidet med 
tre studenter fra Entreprenørskolen, 
og Bjerke fortalte at de sitter 

igjen med gode erfaringer fra det. 
 
Veien videre
Førsteamanuensis Lars Øystein 
Widding ved Institutt for industriell 
økonomi og teknologiledelse er svært 
fornøyd med Entreprenørskolen.

– Jeg er mest stolt over er at vi har 
hatt plass for å utløse energi. Vi har 
brakt mennesker sammen, og de har 
klart ting sammen som de ikke ville 
klart alene. Studentene har fått andre 
til å vokse og derigjennom fått seg selv 
til å vokse, sier Widding. 

Han forteller at de nå har feiret de ti 
årene som har vært, og at de samtidig 
starter arbeidet mot de ti neste årene.

– Det er mye som er bra, men 
det er også en del som kan bli enda 
bedre. Arbeidet med å forbedre 
Entreprenørskolen starter vi nå. Det 
skal vi gjøre blant annet gjennom 
å arrangere et seminar for 80 nåvæ-
rende og tidligere studenter. Slik kan 
de komme med innspill for å utvikle 
Entreprenørskolen videre, sa Widding.
UD

mariaune@underdusken.no

Livet man lever mens man venter 
er bare distraksjon. At du smører 
deg en skive med kaviar mens 
du venter på ferdigpizzaen er 
en manifestasjon av livsløpet og 
eksistensforløpet i liten skala. 
Så om livet er en regnfull vente-
pause fra døden, og døden er en 
advent til apokalypsen, vil man 
aldri unnslippe ventingen, Det 
setter røyke-utenfor-busskuret-
ventingen i et fiffig perspektiv. 
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Valget står enne, i det dette 
skrives, i spørsmålstegn. som våre 
store brødre i verdenspressen må 
vi innskrenke oss til å si at «vi 
håper situasjonen avklares noe i 
de nærmeste dager». Derimot er 
det sikkert at det blir nachspiel 
med dans etter møtet. 
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Siden

UD FOR

NTNU mener fortsatt Fronter er 
bedre enn It’s learning

Kompendiene blir digitale

Studentersamfundet fordømmer den 
nye «homoloven» i Russland

Stadig flere læremidler blir digitale, og man ser en 
økende etterspørsel etter å få kompendiene over på 
mobile enheter og pc. I løpet av neste år vil Kopinor 
tilby digitale kompendier til landets universiteter 
og høyskoler. De har i samråd med Universitets- og 
Høgskolerådet (UHR) laget nettjenesten Bolk for å 
muliggjøre digitaliseringen. 

– Digitaliseringen av kompendiene fører til at de blir 
billigere, og at de blir mer praktisk i bruk for studen-
tene. I tillegg er det mer miljøvennlig, sier direktør 
Yngve Slettholm ved Kopinor til dusken.no. 

Når man først har kjøpt kompendiene, står man 
fritt til å benytte seg av dem til studiene. Man kan 
også skrive ut de artiklene som er nødvendige, om man 
savner papirformatet.

Etter at Oslo Byfogdembete ga It’s learning 
medhold i at NTNU ga dem poengfratrekk 
det ikke var grunnlag for, har det vært knyttet 
spenning til hvordan NTNU vil stille seg til 
kjennelsen.

NTNU velger ifølge Universitetsavisa å fast-
holde at tilbudet fra Fronter fortsatt er best og 
lar det være opp til It’s learning å avgjøre om de 
vil gå rettens vei eller ikke. NTNU har forbud 
mot å inngå kontrakt med Fronter inntil lovlig-
heten av tildelingsbeslutningen er avgjort. It’s 
learning har frist på seg til 1. desember med å 
reise søksmål mot universitetet. Både It’s learning 
og Fronter er informert om NTNUs beslutning, 
og inntil videre fortsetter samarbeidet med It’s 
learning. Avtalen gjelder ut juli neste år, og kan 
også forlenges ytterligere hvis saken trekker ut.

Under samfundsmøtet lørdag 14. september vedtok 
Studentersamfundet å erklære støtte til homoseksu-
elle i Russland og fordømme «homoloven» som har 
blitt innført i landet. Loven gjør det forbudt å infor-
mere personer under 18 år om at homofili eksisterer. 

21. juni 2013 vedtok den russiske Dumaen loven som 
gjør det kriminelt å være åpen om sin egen legning. 
Begrunnelsen for den nye loven er at barn og ungdom 
skal skånes for «propaganda for ikke-tradisjonelle seksu-
elle relasjoner». 

– Den jevne Trondheim-studenten stiller seg nok 
bak Samfundet i denne saken, sier presseansvarlig Max 
Eckbo Hallqvist ved Studentersamfundet i Trondhjem 
til dusken.no. Ved å fordømme «homoloven» vil 
Samfundet vise undertrykte homofile at de ikke er alene. 

5

Mange studenter unnskylder seg 
med at de spiser ufornuftig fordi 
pengene og tiden ikke strekker til. 
Men man må lære seg å prioritere 
annerledes, for bare det å ta én 
fest mindre i uka, og droppe de 
tre siste halvliterne på fredag fører 
til at en får både overskudd og 
økonomi til flere sunne måltider. 
Og hvis en kutter ut all «junk-
food» og småspising i tillegg, så 
har en snart en sunn sjel i en mer 
funksjonell kropp. 

25 
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Gründerfabrikk 
gratuleres med dagen
Entreprenørskolen markerer sine ti første år, samtidig som de forbereder seg på de ti neste.

TeksT og foTo:  Marius Aune 

ENTREPRENØRSKOLEN

EntrEpEnørskolEn

FAKTA OM:N

NTNUs Entreprenørskole er et 
toårig teknologisk masterstudium 
med spesialisering i entreprenør-
skap 

Studentene får muligheten til å 
kommersialisere en teknologi- 
eller kunnskapsbasert forretning-
sidé.

Entreprenørskolen tar hver høst 
opp 35 kandidater basert på 
intervjuer, tidligere erfaring og 
studiebakgrunn.

Siden oppstarten for ti år siden 
har omtrent 300 arbeidsplasser 
blitt skapt på Entreprenørskolen

Det er rundt 20 nålevende 
bedrifter som har sitt utspring fra 
Entreprenørskolen.

Kilde :  NTNU

SamarBeiDSVilliGe: Blant foredragsholderne på Entreprenørskolens tiårsjubileum var bedriften Cofounder, som har samarbeidet med NTNU-studenter tidligere.



Universitetsavisa skrev i 2011 at ved 
en stikkprøve ved Institutt for Teknisk 
Kybernetikk, hadde så mange som 20 
prosent av studentene levert inn avskrift 
av løsningsforslag. Leder Simon Utseth 
Sandvåg ved Studenttinget mener det 
er på tide at noe blir gjort, og at man 
begynner å se nærmere på årsakene bak 
problemet.

– Vi tror den utbredte kokingen er 
et symptom på at det er alt for mye å 
gjøre, sier han.

Sandvåg mener dessuten at undervis-
nings- og øvingsopplegget ved NTNU er 
utdatert. Med dagens øvingsopplegg er 
det lagt opp til at læringsassistentene skal 
bruke mye tid på retting og godkjenning 

av de skriftlige innleveringene.
– Det hadde vært bedre med mer tid 

til veiledning, sier han.

– ikke ute etter dem som koker
Sandvåg understreker at de ikke er ute 
etter å ta dem som koker, men heller se 
på hva NTNU kan gjøre for å få bukt 
med problemet.

– Med fire emner i semesteret, der 
det kan være opp mot 13 øvinger i 
hvert emne, blir det vanskelig å gjøre 
alt ordentlig. Særlig som fersk student 
kan det være vanskelig ta ansvar for 
egen læring, i hvert fall i et miljø der 
det er så enkelt å koke. Vi håper på et 
nytt opplegg, der det er færre øvinger 
og større mulighet for å gå i dybden på 
stoffet før eksamensperioden, sier han.

Han påpeker at det ikke bare er ved 
Gløshaugen øvingsopplegget bør fornyes. 

– Begge studentrådene på Dragvoll 

mener at økt arbeidsmengde gjennom 
semesteret hadde vært å foretrekke 
fremfor at man gjerne leverer bare én 
semesteroppgave utenom eksamen. For 
løse tøyler kan også være et problem, 
så vi ønsker ikke å fjerne alt obligato-

risk. Vi må heller prøve å finne en slags 
middelvei, sier Sandvåg.

Ved NTNU opplever man sjelden 
verre konsekvenser av å bli tatt i koking 
enn en underkjent øving. Sandvåg 

forteller at han har snakket med medstu-
denter som hadde vært på utveksling, og 
at det ved universiteter i utlandet gjerne 
er strengere.

– Ved MIT fikk studentene beskjed 
om at hvis man prøvde seg på juks, 
ble man umiddelbart utestengt. Man 
tenker seg nok litt mer om når man 
vet at det kan få så store konsekvenser, 
sier han.

– Fokus på godkjenning
I emnet Matte 1 har NTNU dette 
semesteret prøvd ut øvingssystem der 
elevene må gjennomføre en kombina-
sjon av nettester og fremlegg av små 
prosjektoppgaver. Professor Toke Meier 
Carlsen ved Institutt for matematiske 
fag forteller at det er flere grunner til at 
de har endret øvingsopplegget.

– Én grunn er at med det gamle 
øvingsopplegget måtte mange 

76 N toppsak

Går i strupen på kokinga
Kokekulturen på Gløshaugen er utbredt, og mange studenter leter opp løsningsforlag til øvinger på nett. 
Uten en endring i selve øvingsopplegget, er det lite som tyder på at kokinga vil avta, mener Studenttinget.

TeksT: Linn Danielsen Evjemo
foTo: Hans Kristian Ryttersveen og  
 Marius Sunde Tvinnereim

KOKING

Med få og spissvinklede øvning-
soppgaver er ansvar for egen læring 
en viktig faktor for studentene ved 
NTNU Dragvoll. På Gløshaugen har 
ordningen med tosifret antall inn-
leveringer ført til et høyt antall 
avskrifter fra løsningsforslag. Det 
er både for studentene og studiest-
edets beste at flest mulig er kval-
ifiserte når utdanningen tar slutt. 
Derfor er det rimelig å forven-
te en seriøs vurdering knyttet til 
endringer. 

Studenter som kun tar skipper-
tak rundt semesteroppgaven og i 
eksamensperioden ved Dragvoll 
gjør seg selv en klassisk bjørnetjen-
este. På Gløshaugen derimot er det 
ikke like svart-hvitt. Et høyt inn-
leveringspress, tilgjengelige løs-
ninger og slapp regelhåndtering har 
ført til det studentene selv kaller 
for en kokekultur. 

Det må være mulig å finne en 
gyllen middelvei, der antall oblig-
atoriske oppgaver hverken fører til 
slappe holdninger eller overarbei-
dende studenter og assistenter. Om 
det kun fokuseres på godkjennin-
gen er det fort gjort med koking. 
Læringen blir mer effektiv dersom 
læringsassistentene kan fokusere 
mer på veiledning framfor retting 
av for mange oppgaver flere av stu-
dentene føler de har lite igjen for. 

Mange har godt av løsnings-
forslagene, om man virkelig går 
inn og lærer hvordan løsningen 
ble til. Når Studenttinget tar opp 
saken 10. oktober bør fokuset lig-
ge på å finne læringsmetoder med 
best mulig faglig utbytte. Både på 
NTNU Dragvoll og Gløshaugen kan 
det være på tide å evaluere gamle 
metoder og se hva som gir de best 
kvalifiserte studentene. 

Selv om universitetet er et sted 
for unge disiplinerte voksne med 
ansvar for egen læring, er ingen 
tjent med et system som legger til 
rette for hverken juks, bjørnetjen-
ester eller unødvendig overarbeid. 
Det er særdeles viktig at univer-
sitetet lytter til studentene, dersom 
de mener læringsmetodene ikke 
fører kunnskap med seg. 

Overkokte 
læringsmetoder

studenter bruke veldig mye tid på 
innleveringene, noe som resulterte i 
at man nesten utelukkende fokuserte 
på å få dem godkjent. Det er trolig en 
viktig grunn til at mange tyr til koking. 
Dette, kombinert med at man nesten 
ikke fikk annen tilbakemelding på 
innleveringene, og at stud.ass.ene 
brukte veldig mye tid på å rette dem, 
gjorde at det faglige utbyttet ble svært 
lite, sier han.

Carlsen håper det nye øvingsopp-
legget skal være mer fleksibelt enn det 
gamle.

– Vi ønsker videre at øvingslærere, 
undervisningsassistenter og læringsas-
sistenter skal kunne bruke en større 
del av tiden til å veilede studentene 
istedet for å rette oppgaver, sier han.

–en del av sivilingeniørkulturen
Den pensjonerte foreleseren Kari Hag 
vikarierer for tiden som foreleser i 
Matte 4, og kan fortelle at kokepro-
blematikken alltid har vært der.

– Vi har alltid vært svært opptatt 
av dette med koking, og var svært 

energiske motstandere for 15-20 år 
siden. Det er blitt en del av sivilinge-
niørkulturen. Jeg tror grunnen til at 
det er så utbredt på disse linjene er 
at studentene følger et veldig hardt 
program.

Samtidig er hun enig i at løsnings-
forslag kan være et nyttig hjelpe-
middel, om man bruker det på riktig 
måte.

– Jeg må nok si at jeg med tiden har 
blitt en mindre fanatisk motstander 
av at løsningsforslag er tilgjengelig for 
studentene. Med riktig bruk kan de 
være et godt hjelpemiddel for å forstå 
stoffet, så lenge man ikke bedriver ren 
avskrift, sier Hag.

må brukes med omhu
Foreleser i kretsanalyse Frank 
Mauseth er enig i at løsningsforslag 
brukt på riktig måte kan være et godt 
læringsmiddel.

– Det er generelt greit med løsnings-
forslag, så lenge man bruker det med 
omhu. Jeg har nesten vurdert å legge 
det ut selv, sammen med øvinga, men 

har valgt å ikke gjøre det nå. Ett år 
hadde vi endret en oppgave på øvings-
opplegget, men det var feil i fasit. Da 
var det veldig enkelt å se hvor mange 
det var som skrev av helt ukritisk, sier 
Mauseth.

Saken skal opp for Studenttinget 
10. oktober. UD
 
linnevje@underdusken.no
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FreDrik SchjeFStaD

Journalist

koPierer SVarene: Færre øvinger og større muligheter for å gå dypere i stoffet vil redusere kokingen, tror leder Simon Utseth Sandvåg ved Studenttinget. (Arkivbilde)

simon utseth sandvåg
Leder ved Studenttinget

Vi tror den utbredte kokingen er et 
symptom på at det er alt for mye å 

gjøre

kokinG

FAKTA OM:N

Koking referer til utstrakt bruk av 
løsningsforslag som hjelpemiddel 
for obligatoriske øvinger i NTNU-
emner. Dette er mest vanlig i 
sivilingenørfag, særlig store emner 
på lavere årstrinn.

Studenttinget ved NTNU ønsker 
å se nærmere på årsaken til at 
koking forekommer, og mener at 
øvingsopplegget kan endres for å 
få bukt med problemet.

Kilde :  Studenttinget

Illustrasjonsfoto



 

I dag er det fire arbeidende for hver 
pensjonist i Norge. Folk lever stadig 
lengre, og færre barn blir født. Hvis 
det fortsetter på samme måte vil det 
i 2030 være to arbeidende per pensjo-
nist, og i 2060 bekymringsfulle 1,7, ifølge 
Statistisk Sentralbyrå.

Den økende levealderen gjorde 
at Stoltenberg-regjeringen i 2001 
utformet pensjonsreformen, med 
formål å bremse den antatt kommende 
kostnadsøkningen. Jonathan Holt 
Thorbjørnsen studerer økonomi ved 
Norges Handelshøyskole (NHH) og 
skrev bacheloroppgave om pensjonsre-
formen i 2011.

– Den overoptimistiske pensjonsre-
formen på 60-tallet tok ikke høyde for 
en mulig eldrebølge av det omfanget vi 
ser i dag, og det må de yngre genera-
sjoner nå bøte for, sier han.

 
Utdannede og unge taper
Det har ifølge Thorbjørnsen hele tiden 

vært bred enighet om at den gamle 
ordningen var lite bærekraftig, selv om 
resultatet i manges øyne kan virke noe 
urettferdig.

– De som er unge i dag kan ikke 
forvente å gå av med pensjon så tidlig 
som sine besteforeldre, altså ved fylte 67 
år. Det er stor mulighet for at de fleste 
vil måtte stå i arbeid i hele 45-50 år for 
å få en brukbar pensjon. 

Det er nemlig hvor mange år du står 
i arbeid som avgjør hvor god pensjonen 
din blir i dagens ordning. Thorbjørnsen 
forklarer at pensjonen din kan tape stort 
om du bruker åtte år på å bli lege framfor 
å bli lærling som syttenåring.

– Pensjonsreformen oppfordrer 
isolert sett til å velge kortere eller ingen 
utdanning, mens myndighetene para-
doksalt nok forteller oss hvor viktig 
kunnskap og kompetanse blir i fremti-
dens samfunn, sier Thorbjørnsen.

– Pensjon er usexy 
Tiden som pensjonist virker for de 
fleste av dagens studenter ganske fjern. 
Ida Friis Bratberg (21) studerer radio-
grafi i Trondheim, og er i likhet med 
de fleste i hennes generasjon lite opptatt 

av pensjon. 
– Jeg er i en periode hvor jeg ikke 

tenker så mye lenger frem enn to til tre 
år. Som student er det ikke pensjonen 
jeg tenker på. 

Thorbjørnsen mener at pensjon 
burde være viktig når en velger studie, 
og hvis en arbeider i løpet av studietiden. 

– Pensjon er usexy blant de under 30. 
Det du tjener tidlig i livet kan påvirke 
pensjonen din mer enn lønn senere 
i livet, og har man jobb ved siden av 
studiene bør man forsøke å opparbeide 
seg pensjon gjennom innskuddspensjon 
eller lignende, sier han. 

nordmenn er heldige
Thorbjørnsen mener nordmenn slipper 
unna med en generelt høyere levestan-
dard. I Storbritannia planlegger de å 
innføre en pensjonsordning hvor alt 
utover en lav minstepensjon må spares 
opp selv.

– Selv om vi får en mindre pensjon 
relativt til lønnen, har vi det fortsatt 
utrolig bra og langt bedre enn tidligere 
generasjoner. Men en sentral følge av 
den nye reformen er at privat sparing 
blir desto viktigere, sier han.

På denne måten kan høytlønnede 
som ikke vil stå like lenge i arbeid likevel 
sikre seg en god pensjon. Det er viktig å 
undersøke hva som passer best for deg 
og din situasjon. 

– Pensjonen trenger derfor ikke bli 
så mye dårligere. Du må bare ta mer 
ansvar for den selv. UD 

(Hovedkilden i saken er en tidligere 
medarbeider i Under Dusken, red.anm.)
          
ud@underdusken.no

pEnsjonsrEforMEn

FAKTA OM:

Flere skal stå i arbeid lenger, samt 
gi mulighet til å kombinere arbeid 
og pensjon uten at det skal gå på 
bekostning av pensjonsuttaket for 
den enkelte. 

Det nye regelverket har gradvis 
blitt iverksatt siden 2010.
 
Reformen er beregnet ferdig i 
2025. Da vil det første kullet bli 
fullt ut berørt av det nye regelver-
ket.

Kilde : Wikipedia og regjeringen.no
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pensjonistsparing og studentbudsjett
Vil vår generasjon kunne nyte pensjonisttilværelsen i et feriehus i Spania? Og hvem skal i så fall betale for det?

Tonje Strugstad (22), Marie Størstad (22) 
og Rebekka Ravnsborg Aanes (24) er 
tre av jentene som jobber frivillig ved 
siden av studiene for å gi jenter hjelp og 
veiledning. Som en del av Jentevakta i 
Trondheim er de med på å sørge for at 
unge jenter kan få luftet sine problemer 
til noen som faktisk ønsker å lytte.

Jentevaktas formål er å være et 
lavterskeltilbud for alle typer henven-
delser fra unge jenter. Fordi alle som 
tar kontakt garanteres anonymitet, er 
tjenesten mye brukt av jenter som har 
blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Festrelaterte  
voldtekter dominerer
Strugstad, Størstad og Aanes har alle 
erfaring med henvendelser fra jenter 
som har blitt voldtatt. Selv om hver 
samtale er forskjellig, peker de på at 
det er flere fellestrekk blant jentene som 
velger å ta kontakt med dem.

– Når vi blir kontaktet av jenter som 
har blitt utsatt for overgrep, dreier det 
seg i all hovedsak om relasjonsvold-
tekter: det vil si at overgriperen er en 
bekjent av offeret. Ofte har overgrepet 
skjedd på en fest eller hjemme hos enten 
offeret eller overgriperen, forklarer 
Strugstad.

De tre studentene sier at selv om det 

er vanlig å forbinde begrepet voldtekt 
med det som ofte betegnes som over-
fallsvoldtekter, utgjør overgrep i denne 
kategorien totalt sett en liten del av vold-
tektene som begås. 

– De aller fleste voldtekter skjer i 
andre settinger, påpeker jentene.

Unnskylder overgriperen
En ting som går igjen er at de fleste av 
jentene de frivillige snakker med har 
brukt tid på å tenke over det som har 
skjedd. 

– Mange uttrykker at de ikke 
ønsker at andre skal få vite det, og at 
de ikke ønsker å såre noen. Det at de 
tar kontakt med oss er ofte et tegn på at 
byrden har blitt for tung å bære alene, 
og at de derfor behøver å snakke med 
noen helt anonymt og uforpliktende, 
sier Størstad.

Utsagn som «jeg var veldig full» og 
«jeg dummet meg ut» er noe jentevak-
tene ofte får høre. 

– Det er slett ikke uvanlig at de 
vi snakker med indirekte forsøker 
å unnskylde overgriperen. Nettopp 
derfor er det viktig for oss å fortelle 
jentene at skylden aldri kan tillegges 
dem, påpeker Aanes.

Voldtekter og voldtektsforsøk blir 
ofte ikke anmeldt før over en uke etter 
hendelsen finner sted. De tre jente-
vaktene tror at grunnen til dette er 
sammensatt. 

– En forklaring er at flere av de vi 
snakker med faktisk ikke er klar over 

at det de har blitt utsatt for er en vold-
tekt, forteller Strugstad.
 
Store mørketall
Svært mange voldtektsofre vegrer seg for 
å anmelde forholdet.

– Det er mange som uttrykker at de 
er redde for ikke å bli hørt. Hva domfel-
lelse angår, er tallenes tale heller ikke 
oppløftende. Faktum er at en stor del 
av sakene blir henlagt i systemet. Vi tror 
derfor at mange jenter er usikre på om 
de vil utsette seg for en slik påkjenning, 
sier Aanes.

Ofte handler denne usikkerheten om 
bevisstgjøring. Det er der Jentevakta 
kommer inn. De frivillige der anbe-
faler alltid jentene som tar kontakt om 
å anmelde straffbare forhold. 

– For mange jenter er det forsikrende 
å høre fra oss at en anmeldelse tross 
alt vil ligge i systemet selv om saken 
henlegges. Om samme gjerningsmann 
begår et nytt overgrep, vil det da ligge en 
tidligere anmeldelse der som kan styrke 
mistanken, forklarer Strugstad.

tiltak som virker
De tre studentene mener at arbeidet 
deres dreier seg om å gjøre en forskjell. 
Jentevakta representerer noe unikt og 
etterspurt, mener de.

– Jentevakta skiller seg ut fra andre 
hjelpeorganisasjoner ved at vi har så stort 
fokus på forebygging. I tillegg til å være 
en støttetjeneste for unge jenter gjør vi 
også konkrete ting for å forsøke å endre 

holdninger knyttet til voldtekt og kjønns-
roller, sier Aanes.

Blant annet forsøker Jentevakta å nå 
ut til ungdommen gjennom foredrag 
og konfirmasjonsundervisning. Her 
forteller de frivillige om viktige temaer 
som grensesetting. 

– Samtidig som at jentene må lære 
seg å sette klare grenser, må guttene også 
bli flinkere til å respektere disse, hevder 
Strugstad.

Jentene etterlyser også større tiltak 
som kan endre holdninger og oppfat-
ninger hos dagens unge. Jentevakta er 
klokkeklare på at man burde tenke nytt 
innenfor seksualundervisningen i skolen. 

– Slik vi ser det bør unge jenter og 
gutter bevisstgjøres på temaer som 
kjønnsroller og seksualitet på et mye 
tidligere stadium, og deler av seksual-
undervisningen burde definitivt inkor-
poreres i samfunnsfaget. I tillegg er 
det viktig at man i større grad lærer 
ungdommen å forstå seksualspråk, 
forteller de.

Et stort problem, hevder Aanes, er at 
seksualundervisningen knapt har endret 
seg på flere tiår, samtidig som det har 
skjedd store endringer i ungdommens 
seksualadferd i det samme tidsrommet. 

– Samfunnet er definitivt mer seksua-
lisert nå enn det det var for en tid tilbake. 
I skolesammenheng burde vi derfor 
snakke mye mer om grenser – og ikke 
bare om pubertet, sier Aanes. UD
 
chridani@underdusken.no

på vakt for jentene
Hvert år blir tusenvis av jenter utsatt for seksuelle overgrep, og statistikken som  
finnes skjuler enorme mørketall. Dette vet Jentevakta i Trondheim bedre enn de fleste.

TeksT: Christian Danielsen 
foTo:  Martin Sørdal

JENTEVAKTA

TeksT:                      Miriam Nesbø 
IllusTrasjonsfoTo:  Eivind S. Kise

PENSJONSSPARING

VoldtEktsituasjonEn  
2012

FAKTA OM:N

Rapport utgitt av Kripos i februar 
2013

Beskriver omstendighetene om-
kring anmeldte overgrep for 2012

Dette året ble det anmeldt 1226 
tilfeller av voldtekt og voldtekts-
forsøk i norge

Det reelle tallet overgrep anslås 
imidlertid å ligge mellom 8000 og 
16000

Flest voldtekter var festrelaterte 
(40%)

Overfallsvoldtekter utgjorde 13%
 
47% av voldtektene blir anmeldt 
over en uke etter hendelsen fant 
sted 
 

Kilde: Kripos

PenGer PÅ Bok: Få studenter tenker mye på sin økonomiske fremtid. Det kan straffe seg.

laVterSkeltilBUD: Unge jenter kan få luftet problemene sine til Jentevakta.



med et tomt kart. 
– Når vi beveger oss i nærmiljøet 

legges det inn informasjon om omgivel-
sene i kartet som finjusteres etter hvert, 
sier Moser.

Han forklarer videre at dette for 
enkelhets skyld kan forklares som et 
koordinatsystem hvor man kan måle 
avstander og plotte inn posisjoner på 
bakgrunn av det.

– Siden gittermønsteret alltid er til 
stede fungerer det som et slags verktøy 
man kan benytte seg av selv om man 
beveger seg i ukjent terreng, sier Moser.

Gitterceller er viktige for hukom-
melsen vår. Det er for eksempel vanskelig 
å tenke på en hendelse uten samtidig å 

tenke på hvor hendelsen fant sted. 
– For hver minste endring i posisjon 

og omgivelser sender gittercellene et 
signal til hippocampus. Sammen med 
input fra sanser og erfaringer dannes det 
vi kaller minner, fortsetter han.

Forskning for framtiden
Ifølge Edvard Moser kan resultatene fra 
forskningen på gitterceller brukes på 
mange plan. Gittercellene befinner seg 
i det området av hjernen som ofte først 
blir rammet ved Alzheimers sykdom. De 
første symptomene på sykdommen er at 
man får problemer med å finne fram. 

– Ved å forstå hvordan disse cellene 
fungerer vil man også kunne oppdage 

Alzheimers sykdom raskere og dermed 
gripe inn på et tidligere stadium, sier 
han. 

I tillegg kan hjerneforskningen lære 
oss mer om hvordan hjernen fungerer 
som en datamaskin. Det interessante er 
hvordan hjernen, ved bruk av svært lite 
energi, kan utføre så mange kompliserte 
prosesser samtidig, forklarer Edvard.

– Vi håper at å lære om hjernens evne 
til å bearbeide informasjon kan føre fram 
til ny datateknologi, sier han. UD 

siriover@underdusken.no

Ekteparet Edvard og May-Britt Moser er 
begge psykologer, professorer ved NTNU 
og ledere for Kavli Institute for Systems 
Neuroscience og Centre for the Biology 
of Memory. I 2005 oppdaget de celler 
som fungerer som en indre GPS i hjernen 
til rotter. Nå har de funnet samme type 
celler hos mennesker.

komplekst samarbeid
Edvard Moser forteller at de ved hjelp 

av elektroder i rottehjernene fant ut at 
enkeltceller i hippocampus avgir et signal 
når rottene befinner seg på en bestemt 
plass. 

– Ved å la rottene bevege seg fritt 
observerte vi at de samme cellene ga 
respons på de samme stedene, sier han.

 I mennesker ble disse cellene påvist 
på en annen måte. Elektroder ble implan-
tert i hjernen til epilepsipasienter før de 
skulle opereres. Ved å la pasientene 
bevege seg i et virtuelt landskap ved 
hjelp av joystick ble de samme signa-
lene utløst da forsøkspersonene beveget 
seg gjennom de ulike områdene. 

– Selv om denne studien inneholdt 
mer støy enn studiet med rotter er det 

ingen tvil om at det er de samme cellene 
som er funnet, fortsetter Moser.

I starten trodde forskerne at hver 
enkelt hjernecelle representerer ett enkelt 
sanseinntrykk. Nå vet man at dette ikke 
stemmer. 

– Alt vi registrerer om verden rundt 
oss er resultat av samarbeid mellom 
tusenvis av celler. Siden hjernen vår 
består av 100 milliarder nerveceller, 
som hver er koblet til 10 000 andre, er 
det uendelig mange slike samarbeider 
man kan studere, sier han.

En av utfordringene ved hjerne-
forskning er at forskerne ofte mottar 
veldig svake signaler. 

– Vi vil ikke ha signaler fra kun én 

nervecelle, derfor må vi lytte til flere 
hundre nerveceller samtidig, forteller 
han videre.

Gitterceller lager rutenett
Det egentlige navnet på «GPS-cellene» 
er gitterceller. Navnet har de fått etter 
gittermønsteret de lager over omgivel-
sene – akkurat som hjelpelinjene på et 
vanlig kart. 

– Når ei rotte, eller et menneske, 
beveger seg i et rom vil cellene være 
aktive på bestemte plasser og sende ut 
signaler. De aktive cellene danner et 
trekantet gittermønster som strekker 
seg over hele området, sier Moser.

Han sammenligner dette mønsteret 

10 N forskning 11

Ett kart for alle rom

I 1996 startet letingen etter det som skulle vise seg å være stedsansen vår.  Det som den gang startet i et 
bomberom på Lade har utviklet seg til å bli et av verdens fremste forskningssentre innen nevrovitenskap, 
NTNUs Senter for hukommelsesbiologi.

HjErnEforskninG

FAKTA OM:N

Hippocampus er en del av store-
hjernen som befinner seg innenfor 
tinningen vår, og er en veldig 
viktig komponent i hukommelsen
 
Det er mulig å overvåke hjernens 
aktivitet med elektroder i våken 
tilstand fordi hjernen ikke har 
noen smertesensorer.
 
Lyst til å drive med hjernefor-
skning? NTNUs toårige masterpro-
gram «Neuroscience» er åpent for 
realfag- og psykologistudenter

Kilde :  Wikipedia / NTNU

TeksT:  Siri Overn 
foTo:   Geir Mogen / NTNU

HUKOMMELSE

FremtiDSrettet ForSkninG: Edvard og May-Britt Moser driver med kompleks hjerneforskning.

GPS-celler: Det er flere likheter mellom rotter og mennesker enn man skulle tro.
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Vil ha flere kloke  
hoder til kina og tyskland

«Se til Kina» var næringsminister 
Trond Giskes klare budskap til studen-
tene ved BI da han foreleste ved skolen 
i fjor. Mens Tyskland og EU fortsatt 
er Norges viktigste handelspartnere 
er det stadig tydeligere at nye land tar 
føringen i verdensøkonomien. BRICS-
landene (Kina, India, Russland, Brasil 
og Sør-Afrika, journ. anm.) løftes stadig 
fram av både næringslivet og departe-
mentene som de nye globale økono-
miske lokomotivene.

Med en åpning av transportruter 
gjennom nordøstpassasjen vil Kina 
og Russland kunne bruke Norge som 
sin europeiske distribusjonshavn. 
Kunnskap om disse landenes kultur, 
politikk og språk blir derfor etter alle 
solemerker en ettertraktet ressurs. 
Likevel velger norske studenter fort-
satt USA, Australia og Storbritannia 
når de reiser ut.

et solid fundament
Fredrik Øien Iversen tilbrakte et 
semester av bachelorgraden sin i 
Business and Economics (BI) i Hong 
Kong, og fullfører nå mastergraden sin 
i Sverige. Iversen kan fortelle mye godt 
om sitt opphold i en av verdens største 
finansbyer.

– Det er eksotisk og annerledes, så 
eventyrlysten var noe som drev meg. 
Bortsett fra at det er et finanssentrum 
var hensikten at det skulle gi nye erfa-
ringer og impulser, sier han.

Iversen forteller at de fleste var 
veldig fornøyde med oppholdet. Han 
understreker hvor viktig det er at flest 
mulig får studert i utlandet.

– Norge er et veldig lite land og et 
veldig dårlig bilde på hvordan verden 
egentlig er. Vi lever i en liten boble her i 
Norge, og jeg tror at hvis man kommer 
seg utenlands er det mye lettere å få litt 
perspektiv på ting, sier han.

Iversen forklarer videre hvorfor 
han mener Norge bør prioritere 
utvekslingsstudenter.

– Egentlig burde Norge hatt det 
beste utdanningssystemet i verden, 
men slik er det dessverre ikke. Om vi 
ønsker at de gode tidene vi opplever 
i Norge skal vedvare, er det viktig å 
være i førersetet på kompetanse, men 
de beste universitetene finner man i 
utlandet, forteller han.

må tilrettelegge bedre
Der Barack Obama for noen år tilbake 
sa at han ville ha 100 000 ameri-
kanske studenter til Kina, har Giske 
uttalt at han vil ha 1000-3000 norske 
studenter dit. I dag er det faktiske 
antallet på rundt 200, hvorav kun 
20 tar hele graden i Kina. President 
Vibeke Munthe-Kaas i Association for 
Norwegians Students Abroad (ANSA) 

etterlyser bedre tilrettelegging fra 
norske myndigheter.

– Vi mener at regjeringen må tilrette-
legge for at flere studenter skal reise til 
de landene man forventer vil spille en 
stor rolle i Norges økonomiske framtid, 
sier hun.

Munthe-Kaas sier at Norge bør 
gjennomføre konkrete tiltak som å 
øke stipendandelen på skolepenger og 
opprette et språkstipend slik at studen-
tene kan studere språket i landet de skal 
studere i.

har jobbet for oppgang
Basert på nye tall fra Lånekassen har  
det vært en økning i antall norske 
studenter i nettopp de landene ANSA 
har fokusert på de siste årene.

– Det er utrolig positivt at enda 
flere norske studenter nå velger å ta 
utdannelsen sin i Kina og Tyskland. 
Det norske næringslivet har etterlyst 
kompetanse fra disse landene i mange 
år, meldte presidenten.

Munthe-Kaas utdyper videre hvorfor 
hun mener det er viktig at flest mulig 
studenter tar studiet i utlandet.

– Det er bra med geografisk spred-
ning av norske studenter, og mang-
fold av kompetanse og kulturforstå-
else er veldig viktig. Kina og Tyskland 
er også de landene man forventer vil 
være Norges største handelspartnere i 
framtiden, og næringslivet har etterlyst 
kompetanse fra disse landene i mange 
år. Det er helt essensielt at vi får hentet 

hjem denne kompetansen til Norge, sier 
Munthe-Kaas.

Skriker etter tyskspråklige
De fleste norske bransjer er interesserte 
i et godt forhold til Tyskland. Norsk 
Hydro har 5000 ansatte i sin alumini-
umsvirksomhet i landet.

Peter A. Netland har studert i 
München i tre år og planlegger å fort-
sette tannlegestudiet der i minst tre år 
til.

 – Den største fordelen ved å studere 
i Tyskland må være at man lærer seg 
et nytt språk. Det norske nærings-
livet roper etter folk med tyskspråklig 
kompetanse, sier han.

Netland forteller om hvordan det er 
å studere i Tyskland.

– Jeg studerer i München, helt sør 
i Tyskland og det er temmelig vittig å 
ta dagsturer til Alpene eller helgetur 
til Tsjekkia. Når det kommer til utfor-
dringer ved å studere i Tyskland, er 
språket selvfølgelig den største, men 
helt overkommelig. Det er også noen 
kulturforskjeller, men ingenting drama-
tisk. Ordet «vorspiel» på tysk betyr ikke 
det samme som på norsk, sier han. UD

jorgen.benkholt@stv.no

TeksT:                   Jørgen Benkholt 
IllusTrasjon: Iria Isa Mosdal Samuelstuen

UTENLANDSSTUDIER

Norske studenter har aldri hatt flere muligheter til å studere 
i utlandet enn i dag. Likevel kvier mange seg for å velge land med ukjent språk og kultur.
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frp under lupen

Både norsk og utenlandsk presse har i 
de siste ukene diskutert hva slags parti 
Fremskritspartiet egentlig er. Partiet føler 
seg misforstått av den utenlandske pressen. 
Hva er det de har reagert på?

Det ene er at de føler det urimelig å 
bli koblet med Anders Behring Breivik. 
Den andre biten er at de i tillegg 
motsetter seg å bli sett i sammenheng 
med andre høyrepopulistiske, høyre-
radikale eller høyreekstreme partier i 
Europa.

Er det en rettferdig framstilling av partiet?

Det er urettferdig å holde et parti 
ansvarlig for alt medlemmer i partiet 
har gjort eller sagt. Framstillingen 
gir et inntrykk av at velgere stemte 
på Fremskrittspartiet fordi de støtter 
Anders Behring Breivik sin terrorak-
sjon, det er en grovt feilaktig og kunn-
skapsløs fremstilling av valget i Norge. 
Når det gjelder den andre debatten er 
det vanlig å regne Fremskrittspartiet 
som et høyrepopulistisk parti, men 
Fremskrittspartiet er nok blant de 
aller mest moderate og politisk brede 
partiene som regnes innenfor denne 
kategorien.

Hva gjør at vi kan si at Fremskrittspartiet 
er et høyrepopulistisk parti?

Det henger sammen med at de er til 
høyre i politikken, tydeligere enn 
mange andre partier, og at de har en 
retorikk og et politisk standpunkt der de 
tar «mannen i gata» sin side mot elitene, 
ekspertene og de etablerte politikere. 

Det er en veldig vanlig populistisk 
strategi. 

Hvorfor ønsker de ikke å  identifisere seg 
med denne beskrivelsen?

De føler at de havner i dårlig selskap, 
med blant annet Sverigedemokratene 
og Dansk Folkeparti. Disse er kontrover-
sielle partier i sine hjemland. Grunnen 
til at de blir satt i denne gruppen veldig 
ofte er at de er til høyre i politikken 
og at de tydelig fronter motstand mot 
innvandring. Den høyrepopulistiske 
partifamilien er problematisk fordi 
den ikke eksis-
terer som en inter-
nasjonal orga-
nisasjon. Blant 
h ø y r e p o pu l i s -
tiske partier er det 
veldig mye usta-
bilitet og typisk 
for høyrepopu-
listiske partier i 
alle mulige land 
er at de ikke vil 
kjennes ved hverandre. De finner alltid 
noen partier som de synes er uspiselige 
og som de ikke vil bli satt sammen med.

Er det greit å kalle 
Frp et høyreekstremt parti?

Nei, høyreekstreme partier er partier 
som ikke respekterer demokratiske spil-
leregler, bruker eller oppfordrer til vold, 
veldig tydelig diskriminerer eller ikke 
opprettholder menneskerettigheter. Det 
skal mye til før jeg vil kalle et parti for 
høyreekstremt. 

Har Frp gjennom tidene vært klar og 
tydelig på politikken sin, for eksempel i 
innvandringsspørsmålet?

Den offentlige politikken, som vist i 
partiprogrammet, er relativt moderat 
og har vært det lenge. Så kommer det 
uttalelser fra ganske sentrale aktører 
i partiet eller litt mer uoffisielle doku-
menter som er mye mer ytterliggå-
ende. Da får vi en dobbeltkommuni-
kasjon, og dette har vært karakteristisk 
for høyrepopulistiske partier gjennom 
tidene. Den bidrar nok til å øke antall 
folk som er interesserte i å stemme på 

partiet. De fleste 
vil ha den mode-
rate politikken, 
men noen vil også 
ha mer ytterliggå-
ende politikk. 

Så partiet tjener 
på denne dobbelt-
kommunikasjonen?

Med de ytterlig-
gående uttalelsene så klarer Frp å 
skape en stor oppmerksomhet rundt 
innvandringspolitikken sin, og det er 
kanskje noe de tjener på på kort sikt 
så lenge de klarer å fremstå som et 
hovedsakelig moderat parti. Hvis de 
derimot får et stempel som et ekstremt 
parti, mister velgerne interessen. På 
lang sikt kan det være en veldig risi-
kabel måte å opptre på.

Er det en bevisst strategi?
Den reflekterer indre spenninger og at 
det er en viss grad av uenighet. Jeg tror 

ikke Frp er så samlet at de har noen 
fast strategi. Jeg tror de kjemper litt om 
hvor partiet skal stå. Under pressekonfe-
ransen Frp holdt for utenlandsk presse 
beklaget Ketil Solvik-Olsen bruken av 
ordet «snikislamisering», men neste dag 
nektet Siv Jensen selv å beklage. 

Hvordan påvirker 
dette regjeringsforhandlingene?

For høyrepopulistiske partier er dette 
en veldig vanlig måte å uttale seg på 
i slike saker. Noen sier på den ene 
siden at de er et helt moderat parti og 
at partiet ikke driver med skremsels-
propaganda om hvor farlig islam er, så 
kommer uttalelser som peker i retning 
at de motsatte. Det er den dobbeltheten. 
Det kan være en belastning, både for 
Fremskrittspartiet og en mulig regje-
ring hvis de fortsetter med den type 
utydelig kommunikasjon. 

Hva vil skje fremover?

Det er fraksjoner innad i Fremskritts-
partiet som akkurat nå kjemper for 
partiets sjel. Hva er den egentlig? Det 
endelige svaret på det får vi når resul-
tatet av regjeringsforhandlingene er 
klart. Frp har aldri vært i regjering før 
og det blir første gang vi får se hvilken 
politikk de vil stille seg bak. UD

marinils@underdusken.no

Tekst:  Mari Maaø nilssen      Illustrasjon:   Mari synnøve gjertsen

Frp-ekspert Elisabeth Ivarsflaten ved Universitetet i Bergen
mener det er dekkende å omtale frp som et høyerepopulistisk parti.

elisabeth ivarsflaten
Førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende  

politikk ved Universitetet i Bergen

Fremskrittspartiet er nok blant de aller 
mest moderate partiene som regnes 

innenfor denne kategorien
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Boligmarkedet
Alexander Gjørven
Adjunkt, Lektorutdanning med mastergrad i 
geografi, NTNU.

Slik fungerer studentdemokratiet 
på NTNU og HiST

Du har trolig ikke stålkontroll på 
hvordan Studenttinget ved NTNU 
og Studentparlamentet ved HiST 
er strukturert og organisert, eller 
på hva det er vi bruker tiden vår 
på. Studentdemokratiet er ikke 
det mest intuitive for studentene i 
Trondheim, men du skjønner nok 
litt mer av å lese dette. 

Først og fremst er det greit å 
vite hvorfor vi har et studentde-
mokrati. Rent formelt står det i 
Norges lover at vi skal eksistere, 

slik at beslutninger ikke tas uten 
at vi er med. Dette baserer seg 
på en grunntanke om at studen-
tene spiller en viktig rolle i demo-
kratiet, og siden både NTNU og 
HiST er til for oss studenter, skal 
vi også være med på å bestemme. 

En viktig del av det å legge til 
rette for et velfungerende student-
demokrati, er å sørge for at det 
er nok ressurser til å gjøre de 
arbeidsoppgavene dette krever. 
Uansett om det er opp mot rektor, 
fakultet, institutt eller avdeling, 
skal vi være representert i styrer, 
råd og utvalg, slik at vi hele tiden 
passer på at institusjonene tar 
riktige beslutninger. 

Dette lar seg ikke gjøre uten at 
studentdemokratiet legger til rette 

for det. Kort forklart fungerer 
denne strukturen slik at det er 
lokale tillitsvalgte på avdelinger, 
institutt, studieprogram og fakul-
teter, og disse utgjør det som 
kalles henholdsvis studentråd på 
NTNU og studentutvalg på HiST. 
Sliter du med et problem lokalt, 
tar du kontakt med ditt lokale 
studentråd eller studentutvalg, og 
vi kan garantere at du vil komme 
nærmere en løsning på problemet 
ditt. 

I tillegg har vi mange tillits-
valgte på et mer overordnet 
nivå, både i Studenttinget og 
Studentparlamentet. Studenttinget 
består av 25 representanter fra 
de 7 fakultetene på NTNU, og 
Studentparlamentet består av 17 

representanter fra de 6 avdelin-
gene på HiST. Begge møtes hver 
tredje uke, der vi vedtar politikk, 
velger studenter til råd og utvalg, 
og gjør prioriteringer for hva vi 
mener det er viktigst å jobbe med. 
I tillegg er vi flere som tar oss 
et års permisjon fra studiene for 
å jobbe heltid med studentpoli-
tikken. Vi er ansatt av institusjo-
nene vi representerer, og gjør det 
vi kan for at vi best mulig skal 
representere alle studentene på 
institusjonene våre i møte med alt 
av ledere, vitenskapelig ansatte og 
andre. 

Hva er så effekten av dette? 
Får vi gjennomslag, klarer vi å 
skape synlighet rundt det vi gjør, 
og når vi ut til studentene i så stor 
grad som mulig? Nei, nei og nei, 
vil nok flere av dere si. Vi får ikke 
gjennom alt det vi kjemper for, og 
vi er for dårlige på å vise frem til 
studentene hva vi får gjennom. Vi 
er ikke synlige nok, og det er til 
stadighet en utfordring at for få 
stiller til valg, og at deltakelsen er 
for liten. Er du en av studentene 
som har opplevd noe problematisk 
i studiet, som du ikke føler er blitt 
håndtert på en god måte, er du 
et av mange beviser på at vi som 
studentdemokrati ikke har nådd 
ut til deg. Det er nok fordi du ikke 
vet hvem vi er, eller fordi du ikke 
vet hvordan du kan bruke oss. Tar 
du kontakt med studentdemokra-
tiet, skal vi love å hjelpe deg.

For at vi skal få gjort alt 
dette, og for at studentdemokra-
tiet skal bli slagkraftig, trenger 
vi dyktige studenter som vil 
være med å bidra. I starten av 
november skal både Studenttinget 
og Studentparlamentet ha valg, 
og helt nye representanter skal 
på plass til 2014. Har du et ønske 
om å forandre noe i studieh-
verdagen din? Engasjer deg i 
studentpolitikken! Enten ved 
å bringe problemer og utfor-
dringer i din studiehverdag til 
oss, eller ved at du selv stiller til 
valg slik at du kan påvirke beslut-
ninger og prosesser på institu-
sjonen din. Vi vil ha deg med i 
studentdemokratiet! 

Studentdemokrati
Simon Utseth Sandvåg
Leder av Studenttinget NTNU

Trine Kvistad Lorentsen
Leder av Studentparlamentet ved HiST 

Vil gi studentene en stemme i boligmarkedet

Mugg, dårlig lydisolasjon og utfor-
dringer med å få igjen deposi-
tumet når man flytter ut er ikke 
uvanlig i dagens leiemarked. Men 
hvorfor havner så mange i denne 
fellen hvert år? Har du noen gang 
tenkt over at annonsene hos finn.
no, hybel.no og andre annonser 
som du leter i når du skal finne din 
neste hybel representerer utleiers 
syn på hybelen? Eller rettere sagt, 

hva utleieren ønsker at du skal vite.
Hadde det ikke vert fint med 

en database hvor man kunne se 
hva tidligere beboere i leiligheten 
mener om den før man kaster bort 
titals timer på visninger, som i 
verste fall ender med den nevnte 
frustrasjonen hos en dårlig utleier? 

Vi har komt frem til en løsning 
for at det skal bli vanskeligere 
for de verste utleierne å få leid ut 
sine hybler uten å ordne opp i de 
manglene som finnes. En data-
base kommer dessverre ikke av seg 
selv. Vi håper at både studenter 

og andre leietakere kan bruke 
to minutter av livet sitt i dag, og 
i årene fremover på å legge inn 
vurderinger, slik at dette blir et 
omfattende og nyttig redskap 
som alle kan bruke når de senere 
ønsker å finne seg en hybel uten all 
den unødvendige frustrasjonen og 
håpløse bortkastingen av tid som vi 
ofte opplever.

For å kunne gi leietakerne 
mulighet til å si sitt om hyblene, er 
det nå opprettet en webside som 
heter hybelrating.no, hvor man 

Human beings, who are almost unique in 
having the ability to learn from the expe-
rience of others, are also remarkable for 
their apparent disinclination to do so.

Douglas Adams
 (1952-2001)

Not here / Not ever   |   Koreografi saNg jijia
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Carte Blanche AS eies av og mottar offentlig driftstilskudd fra Kultur- og kirkedepartementet, 
Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.

etter gitte kriterier kan vurdere en 
hybel man tidligere har bodd i. Vi 
har en sterk ytringsfrihet i Norge, 
men personvernloven skal også tas 
hensyn til. Vi ber derfor de som 
legger inn vurderinger om å tenke 
seg om, og ikke henge ut, mobbe, 
trakassere eller diskriminere 
utleiere eller andre. Ingenting blir 
lagt ut på nett før det er godkjent/
moderert av oss i hybelrating.

Studentkvitter

Under Dusken følger Trondheims studentliv på Twitter. Følg oss på 
twitter.com/underdusken

Under Dusken følger Trondheims 
studentliv på Twitter. Følg oss på 
twitter.com/underdusken

Jeg bare ”skal være flink student 
og lese” og internett bare ”eh, 
nei.”.
@IngridJohanne 

Tenk hvis folk visste at de kan 
holde inne mute-knappen for 
å slippe den heslige oppstart-
slyden til maclaptopene. #lesesal 
@mathiasholm 

Har vi blitt enige om hva reven 
sier enda?
@mortenvikanes 

Ååja. ”Borgerlig regjering”. 
Jeg har trodd dere har sagt 
”Borghild i regjering” hele tiden 
og har ikke skjønt en dritt hvem 
er Borghild
@oyvindlunke

Noen ganger kan et sekund føles 
som en evighet. Spesielt hvis 
man endrer definisjonen av et 
sekund, slik at et sekund varer i 
mange år, tja.
@axelmh

Siv bare ”vi er de populæreste, 
Erna syyyykt, hvor kult er 
dette?” og Erna bare ”ikke smil.”
@GrusommeMarit

Hvordan jeg gir meg selv moti-
vasjon til å lese: Om 10 sider kan 
jeg spise mat.
@ViktorRossnes

Tips: Plasser fjortiser med mo-
bilkamera på gatehjørner, spar 
penger på kameraovervåking.
@MazdaMeland

Første halvdel av forelesningen 
har kun handlet om symaskiner. 
#Dragvoll
@anythinganyone 
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SemeSteravgiFt

Vilde T. Coward
Leder av Velferdstinget 
i Trondheim

Illustrasjon:  Sim
en  August Askeland
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En av Norges fl otteste klatrehaller med vegger på 17, 16, 13 og 11m og mer 
enn 130 ulike ruter. Trondheims tauklatrehall ligger naturskjønt til ved Lade-
hammeren.

• Klatrekurs (hver uke)
• Sjelden kø (130 ruter)
• Grunnkurs havpadling
• Årskort / avtalegiro m 

studentrabatt
• klatrebutikk v/ G. Bybro 

Da jeg var sju år, fikk jeg 48 kroner
av pappa for å ikke grine hos tannlegen.

Nå får jeg 480 kroner i avslag!

“

Kampanjetilbud til alle studenter.
Vi gir over 50 % rabatt på undersøkelsen for alle studenter. Din pris blir kr. 450,- 
for undersøkelse med to røntgenbilder og enkel tannrens. ( ordinært kr. 930,-). 
Ved ytteligere oppfølging får du 10 % på alle tjenester. 

Referer til dette tilbudet når du bestiller time. Vi gleder oss til å ta i mot deg! 

Ansvarlig tannlege: Arnt Einar Andersen MNTF

Besøksadresse:
Trondheim Torg
Kongens gate 11
7013 Trondheim

Telefon: 73 99 19 99
SMS: Send “Ring” til 2007
resepsjonen@tannklinikken.net
www.tannklinikken.net

Åpningstider:
Man. - tors.: 07:00 – 19:00
Fredag:        07:00 – 16:00-Fordi mennesker skal smile

Økning av semesteravgiften 
er til fordel for studentene

Det er nok ikke alle studenter som 
vet hva semesteravgiften brukes på, 
kanskje noen ikke vet at de betaler den 
engang. Semesteravgift er en lovfestet 
avgift alle studenter ved studieinstitu-
sjoner som er tilknyttet en samskipnad, 
slik SiT er i Trondheim, må betale for 
velferdstjenester i sin samskipnad. 
Det er litt som studentskatt, bare i litt 
mindre omfang. På den andre siden 
sitter et demokratisk valgt velferdsting 
og bestemmer hva den skal brukes på.

Vi bruker semesteravgiften på 
tjenester du som betaler kan benytte deg 
av når du måtte trenge det. Vi bruker 
den blant annet på velferdstjenester 
som SiT drifter. Psykologtjeneste, 
råd- og kursing, helsesøster, refusjon 
av store legeutgifter er noe av det vi 
støtter, og andre eksempler er ISFiT, 
og idrettslag. Vi er få studenter som 
jobber sammen for å gjøre noe for hele 
studentmassen.

Mange har nok merket at semes-
teravgiften har økt siden i fjor. 
Velferdstinget, som består av repre-
sentanter fra alle utdanningsinstitusjo-
nene i Trondheim, valgte å øke avgiften 
med 100 kroner på starten av høstse-
mesteret for ett år siden. Økningen 
trådde ikke i kraft før høsten 2013, 
og det er mange som lurer på hvorfor. 

Vi økte semesteravgiften fordi vi så 
at køene på psykososial helsetjeneste 
var altfor lange for de få som trenger 
tilbudet vårt sårt. Et tilbud som du 
ikke finner i det offentlige, det skal 
være kort tid før du kommer på første 
samtale, og du skal kunne komme raskt 
inn uten henvisning fra lege. Vi mener 
dette er en av styrkene, at studentene 
selv bestemmer rammene rundt sin 
psykologiske tjeneste. Det skal være 
lav terskel. 

Vi forsøkte med et prosjekt med 
helsesøster på campus 2011-2012. 
Tilbudet fikk gode tilbakemeldinger, 
og vi nådde ut til mange studenter 
som hadde helt andre behov enn de 

andre tjenestene våre kunne gi, vi 
ønsket derfor at helsesøster skulle være 
tilstede på flere campus, og ansatte en 
ny. 

Helserefusjonsordningen er godt 
brukt, og skal hjelpe deg når helseutgif-
tene dine blir for store. Det er selvsagt 
dyrt å drive en tjeneste som dette, men 
samtidig gir den ufattelig mye tilbake 
når du først havner i økonomisk knipe 
fordi du må ta vare på helsa di. Vi syns 
det er viktig at økonomisk usikkerhet 
aldri skal stå i veien for at studentene 
tar helse på alvor.

Samme året som vi testet ut helse-
søster på campus, hadde vi også et 

prøveprosjekt med frivillighetskoor-
dinator i SiT. En person som helt og 
holdent hadde ansvar for å ha kursing 
for gjenger, organisasjoner og lag i 
studentfrivilligheten i Trondheim. 
Ordningen fikk god oppslutning 
blant de aktive frivillige, vi fikk tilba-
kemeldinger på at dette var en tjeneste 
som organisasjonene selv ønsket å ha 
tilgjengelig. I dag er det frivillighets-
koordinatoren i SiT som driver foren-
ingskursene for alle frivillige organi-
sasjoner i Trondheim, som driver 
økonomikurs, ledelseskurs, team-
building og stressmestringskurs kun 
for foreninger og organisasjoner som 

driver med aktivitet av og for studenter.
Noen bruker flere av tjenestene vi 

subsidierer, noen bruker en eller to 
ofte, men på ett eller annet stadie i 
studentløpet ditt er du, med stor sann-
synlighet, innom en av tjenestene eller 
arrangement finansiert av semesterav-
giftspengene du selv betaler. Jeg tror 
vi møter både de som benytter seg av 
noen få tjenester, men som trenger de 
sårt, samtidig som vi treffer der mange 
er aktive, der de får glede av student-
livet. Vi håper du føler at bruken av 
semesteravgiften er fornuftig, og til 
det beste for mange av studentene i 
Trondheim i dag. 
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Å sove, eller 
ikke sove?
Noen tyr til piller i kampen mot søvnen, andre prøver 
seg på brutale søvnmønstre. Men er det egentlig 
mulig å utvide døgnet?



blir rett og slett flinkere av å sove. Undersøkelser viser 
at studenter som får nok søvn husker betydelig mer 
av det de har lært, sier Kallestad.

Søvn er også viktig for å bearbeide følelseslivet vårt.
– Det er en klar sammenheng mellom lite søvn og 

depresjoner, sier Kallestad.

RIGIDE SØVNMØNSTRE. Noen lever i troen 
på at det er mulig å kutte ut søvn ved å endre døgn-
rytmen drastisk. Polyfasiske søvnmønstre går ut på 
å dele døgnet i mange, korte søvnperioder. Men de 
færreste som har prøvd klarer å holde ut særlig lenge. 

Student Jonas Fonn Asmervik ved UiO var en av dem 
som ikke holdt ut.

– Jeg hadde et ønske om å effektivisere livet mitt, og 
leste på nettet at dersom man sov i korte perioder flere 
ganger i døgnet ville man klare seg utmerket med tre 
til fire timers søvn i døgnet, sier Jonas. Sommerferien 
2011 gikk han for et opplegg med enkle regler: Sov 
når du er trøtt, men bare 20 minutter av gangen, og 
med minst 40 minutter mellom hver søvnperiode.

– Jeg feilet gang etter gang, enten skyldtes det 
vekkerklokketrøbbel, at jeg sovnet sittende foran data-
maskinen, eller at jeg var i en midlertidig psykose, 
sier Jonas.

Han nektet å gi seg, men da sommeren var over og 
fadderuken ved UiO tok fatt ble det for komplisert.

– Jeg klarte aldri gå mer enn tre til fire dager uten 
å bryte det sadistiske reglementet. Sta som jeg var 
prøvde jeg meg heller med bifasisk søvn i månedene 
som kom - kortere netter og en powernap eller to i 
løpet av dagen. Det fungerte relativt dårlig, og jeg 
følte meg som en zombie, sier han.

Psykolog Kallestad har aldri snakket med personer 
som har prøvd polyfasiske søvnregimer, og ville ikke 
gjort det selv.

– I løpet av natten går man gjennom ulike søvn-
faser, som hver har ulik betydning. En søvnfase er 
viktig for læring, en annen for følelseslivet. Kroppen 
trenger alle fasene, og sover du aldri lengre enn 20 
minutter vil ikke kroppen klare å få med seg alle søvn-
fasene, sier Kallestad.

Likevel understreker han at det fortsatt er mye vi 
ikke vet om søvn. Om kroppen etterhvert kan vende 
seg til mindre søvn, er et vanskelig spørsmål som 
forskere har klødd seg i hodet over lenge.

 
B-MENNESKE I A-LAND.  Da Thomas Edison 
fant opp lyspæren på 1800-tallet ble det for alvor mulig 
å gjøre dagen evig lang. Likevel er det først de siste 
tiårene søvnmønsteret vårt har endret seg drastisk. 
Teknologien har sin del av æren.

– På 80-tallet sluttet NRK å sende i elleve-tiden. 
Nå er aktiviseringen helt frakoblet klokken, vi kan 
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Det er fortsatt lys i noen av vinduene på NTNUs 
campus på Gløshaugen idet klokken bikker 
halv to en vanlig natt i september. I et rom 

i sentralbygget sitter en gjeng IT-studenter som gjør 
seg ferdige for kvelden. De pleier visst ikke sitte så 
sent, i natt er et unntak. To stykker passer på teltet 
de har bygget til karrieredagen, vanligvis sover de 
nå, forteller de. I et lite klasserom sitter en student 
som bedyrer at han straks skal hjem, han glemte bare 
klokken, er ingen streber, altså. 

Noen tar natten til hjelp for et siste skippertak. 
Andre mener de jobber bedre når solen har sklidd 
av himmelen. De mest ekstreme nekter å sløse vekk 
tid på å sove. Trenger vi egentlig åtte timer hver natt? 
Eller er det mulig å droppe søvnen, også i lengden?

TIDSEFFEKTIV. – Jeg tror absolutt jeg kunne 
fått mer ut av døgnet, bare jeg hadde planlagt dagen 
nøyere. Det handler mye om prioriteringer, og alt har 
sin kostnad. I verste fall må du velge bort å prate med 
folk du møter, men da er du en ganske trist fyr, sier 
Pål-Christian Njølstad.

For Pål er hver våkne time verdifull. Parallelt med 
masterstudier i datateknologi ved NTNU har han 
tatt en bachelorgrad ved Norges Handelshøgskole i 
Bergen. I tillegg er han aktiv i en studentforening og 
som studentassistent i en rekke emner. Pål liker å ha 
mye på agendaen for å holde koken.

– For meg er det viktig å være produktiv og effektiv, 
og at jeg får gjort mye. Hvis jeg sover mer enn åtte 
timer en natt føler jeg meg heller mindre opplagt 
neste dag, sier han.

HELTIDSSTUDENTEN. Om natten sover Pål i 
snitt mellom seks og syv timer. Når det blir mye å gjøre, 
hender det fort at han nedprioriterer nattesøvnen.

– Jeg kan sove veldig lite i perioder hvor det blir 
hektisk, men det er klart at det da blir tyngre å komme 
seg opp om morgenen. Livskvaliteten faller hvis jeg 
sover lite over lengre perioder, og jeg begynner å føle 
meg ganske dritt etterhvert, sier han.

Likevel kommer søvnen i de bakre rekker for Pål. 
Et sosialt liv og trening står høyere på listen enn en god 
natts søvn. For han er prioriteringer og planlegging de 
viktigste ingrediensene for å være en effektiv student. 

– Jeg har mange gode erfaringer med skippertak. 
Jeg prøver å utnytte menneskets kraftige korttidshu-
kommelse, sier Pål.

Selv om en kraftanstrengelse rett før eksamen kan 
gi gode resultater, innrømmer han at det muligens 
ikke er optimalt for langvarig læring.

– Jeg går aldri i forelesninger, og gjør oppgaver 
kun fordi det er obligatorisk, og ikke med den umid-
delbare intensjon om å lære. Jeg ville ikke anbefalt 
noen å holde på slik for noen annen grunn enn det å 
få gode karakterer på en tidseffektiv måte, sier han.

ET OVERKLASSEFENOMEN. Ifølge histori-
kere har mennesker pleid å dele søvnen i to adskildte 
omganger i løpet av døgnet. Homers Odyseen, skrevet 
omlag 700 år f.Kr., omtaler et slikt søvnmønster, og 
både i middelalderen og renessansen snakket man om 
«den første» og «den andre» søvnen. Tiden mellom de 
to søvnperiodene, et par timer midt på natten, benyttet 
folk til å stelle huset, ta seg av dyrene, utføre religiøse 
ritualer eller sex. Benjamin Franklin sto alltid opp 
midt på natten for å lese i godstolen- naken. Ideen 
om åtte timers søvn, i ett strekk, ble først etablert i 
overklassen i nordeuropeiske storbyer på slutten av 
1600-tallet. Med industrialiseringen og tanken om 
mennesket som maskin ble det mer praktisk å sove 

NØDVENDIG: Psykolog Håvard Kallestad har doktograd i søvnproblemer. – Dersom søvn ikke er helt essensielt 
ville det vært den største feilen evolusjonen har gjort, mener han.

kun én gang i døgnet.
Psykolog Håvard Kallestad ved St. Olavs hospital har 
doktorgrad i søvnproblemer fra NTNU, mener det 
ikke finnes noe fasitsvar på spørsmålet om hvor mye 
søvn vi egentlig trenger.

– Hvor mye vi sover er genetisk betinget, men de 
fleste mennesker sover et sted mellom seks og ni timer 
i døgnet, sier Kallestad.

Noen av oss trenger ikke så mye søvn for å fungere. 
Under andre verdenskrig la ikke Adolf Hitler seg før 
rundt klokken fire, tidlig om morgenen. Han sov som 
oftest til rundt ti, deretter tok han seg en to-timers 
blund på ettermiddagen. Den tidligere britiske 

statsministeren Margaret Thatcher sov visstnok bare 
fire timer i døgnet, likeså kunstneren Salvador Dali.

IKKE BORTKASTET. Vi tilbringer omtrent en 
tredjedel av livet vårt i søvne. Det kan virke bort-
kastet å bruke så mye tid til sengs. Det er det ikke, 
ifølge psykolog Kallestad.

– Dersom søvn ikke er helt essensielt ville det 
vært den største feilen evolusjonen har gjort, mener 
Kallestad.

Kroppen bruker søvnen til å restaurere energi, 
mens hjernen bearbeider inntrykk.

– Effekten av søvn på læring er ganske stor, man 

POLyFASISK SØVN:R

Polyfasisk søvn beskriver det å sove i flere 
faser, i motsetning til monofasisk søvn hvor 
man sover i én periode.

Forskjellige teorier som hevder at man kan 
klare seg med langt mindre enn åtte timer 
søvn hvis man sover polyfasisk.

«Uberman-rytmen» er en av de mest 
ekstreme formene for polyfasisk søvn, hvor 
man kun sover 20 minutter hver fjerde 
time.

Et amerikansk eksperiment ble en gruppe 
mennesker som stengt inne i totalt mørke 
i fire uker. Etter en stund la samtlige om til 
en bifasisk søvnrytme, slik som normen var 
før 1700-tallet.

HÅVARD KALLESTAD
Psykolog ved St. Olavs hospital

Samfunnet er fortsatt lagt opp til 
A-menneskenes døgnrytme, selv 
om mange beveger seg mot å bli 

B-mennesker.  

se serier døgnet rundt. Jeg tror mange forskyver 
døgnrytmen fordi man ikke vil sove, eller glemmer 
klokken, sier Kallestad.

Bruken av tv, datamaskiner, nettbrett og smart-
telefoner påvirker melantoninnivået i hjernen. 
Melantonin er et hormon som skilles ut på kvelden 
for å gjøre oss trøtte. Lyset styrer utskillingen, og 
hormonet brytes ned på morgenen.

– Spesielt blått lys bryter ned melantonin raskt, 
og lyset fra en dataskjerm er tilstrekkelig sterkt til å 
hemme melantoninproduksjonen, forteller Kallestad.

Det mener han er en av grunnene til at stadig 
flere klassifiserer seg som B-menneske, mennesker 
som legger seg senere og sover lengre, i motsetning 
til A-mennesker.

– Samfunnet er fortsatt lagt opp til A-menneskenes 
døgnrytme, selv om mange beveger seg mot å bli 
B-mennesker, sier Kallestad.

TOTIMERSNATT. Mørket har forlengst senket 
seg utenfor kafeen på Solsiden. Arkeologistudent 
Oda Hustvedt Moen sitter her nesten hver kveld, og 

POWERNAP: Øystein Klemetsdal tar gjerne en lur etter trening, selv om han har sovet ni timer om natten.
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hun kan sitte her i timesvis, med studier eller prate-
syke venninner.

– Jeg blir mobbet av vennene mine, de synes jeg 
har en rar døgnrytme, sier Moen og ler.

For stengetid er ikke ensbetydende med sengetid. 
Ofte sover Oda bare to-tre timer.

– Jeg merker ingen forskjell i dagsform eller 
opplagthet når jeg sover lite eller mye, sier hun.

Det har hendt hun ikke har lagt seg i det hele tatt, 
og gått i forelesning etter et søvnløst døgn, uten å føle 
seg trøttere dagen etter. Hun føler seg klarere i hodet 
på natten, og liker den rolige stemningen. Den ekstra 
tiden hun har mens resten av verden sover bruker hun 
ikke nødvendigvis så veldig fornuftig.

– Ofte ser jeg på tv-serier i timesvis. Har jeg noe 
uferdiggjort i studiene gjør jeg det, og plutselig får 
jeg det for meg at jeg må rydde rommet. Jeg er en 
typisk skippertaksstudent, og da er det veldig greit å 
kunne sove lite og likevel føle meg konsentrert nok 
til å studere, sier Oda.

SENDER DEG I DYP SØVN. Oda sover ut når 
hun har mulighet, som i helgene. Psykolog Kallestad 
sier det ville vært interessant hvis hun klarte å sove så 

SØVNSTADIENE:R

I løpet av natten gjennomgår kroppen din 
flere søvnstadier.

Etter du har sovnet er du i lett søvn 
omtrent i en halvtime. Deretter går du i dyp 
søvn, og befinner deg der i to til fire timer.

I løpet av den dype søvnen har du peri-
oder med REM-søvn. Mot slutten av søvnen 
går man vekselsvis mellom lett søvn og 
REM-søvn.

I REM-fasen av søvnen ligger kroppen helt 
stille. Da er du nemlig lam fra nakken og 
ned.

Hvis du våkner av deg selv midt på natten, 
husker kroppen hvor i søvnsyklusen du 
var, og vil fortsatte fra samme sted når du 
sovner igjen.

lite over lang tid. Han forklarer Odas kortere netter 
med at kroppen er tilpasningsdyktig.

– Kroppen tar selv igjen søvn ved å endre søvn-

stadiene. Sover man lite flere dager på rad reagerer 
kroppen med å sende deg raskere i dyp søvn, sier han.

Likevel mener han det er en dårlig idè å tro at 
man kan «ta igjen» søvn ved å sove lenge i helgene.

– Det gjør det vanskeligere å komme tilbake til 
samme døgnrytme når mandagen kommer, og man 
starter uken med søvnunderskudd. Da er man på en 
måte tilbake til der man slapp, sier Kallestad.

Selv mener han at det å snu døgnet ikke er et 
problem i seg selv, bortsett fra at det er uhensikts-
messig med tanke på hvordan resten av samfunnet 
fungerer. Kallestad har forståelse for at mange trives 
med å studere på natten.

– Det er roligere enn på dagtid, og man slipper å 
forholde seg så mye til andre mennesker. Problemene 
kan komme hvis man ikke klarer å snu døgnet tilbake, 
sier Kallestad.

MINST NI TIMER. For fysikk og matematikk-
student Øystein Klemetdal er minst ni timer søvn 
uunnværlig.

– Jeg blir litt grinete hvis jeg bare får sovet åtte 
timer en natt, sier Øystein.

Han driver med langrenn på høyt nivå, og trener to 
ganger daglig. Han har hatt samme rutine i snart to år. 
Litt innkjøring måtte til da studentlivet på Gløshaugen 
begynte, men Øystein vet hva som må til for å få en 
vellykket og effektiv dag.

NATTDYR: Oda Hustvedt Moen kan klare seg med to-tre timer søvn. Hun foretrekker å bruke nettene 
på mer enn bare å sove.

akseborg@underdusken.no
willtisd@underdusken.no

– Tidligere har jeg prøvd å sove mindre, og det har 
gått veldig dårlig. Man får ikke like mye igjen for det 
man gjør om man ikke har sovet godt, sier Øystein.

Det er ingen tvil om at treningen spiller en sentral 
rolle for søvnmønsteret til Øystein.

– Trener man mye trenger man mer søvn, for 
kroppen trenger mer tid til restitusjon, sier psykolog 
Kallestad.

Øystein trives best når han legger seg tidlig og står 
opp på morgenkvisten.

– Jeg fungerer best de fire-fem timene etter frokost, 
det er da jeg får mest utbytte av trening, studier eller 
hva det skal være. Jeg er mer opplagt når jeg står 
opp tidlig, enn om jeg sover til utpå ettermiddagen, 
sier han.

Når det nærmer seg store skirenn eller eksamener 
omprioriterer Øystein våkne aktiviteter heller enn å 
kutte søvn.

– Når jeg kommer hjem etter andre treningsøkt er 
det lite dag igjen. I eksamensperioden hender det jeg 
trapper litt ned på treningen. På samme måte leser 
jeg av og til mindre fag for å fokusere på kroppen før 
viktige renn. Men søvnen må man ha, sier Øystein.

Øystein sitt stalltips til trøtte studenter er simpelt 
nok: kom deg i seng.

– Det gjelder bare å sove. Jo mer man vil få gjort 
i løpet av en dag, desto mer søvn trenger man. Det 
handler om å få mest mulig ut av våkne timer, sier 
Øystein.

DOPER SEG VÅKEN. Mange tyr til koppevis 
av kaffe, energidrikk og sukkervarer, men noen går 
lengre for å utsette natten. Stadig flere bruker medi-
kamenter og rusmidler for å holde kroppen i gang. 
Ritalin, modafinil og adderall har funnet veien fram 
til dem som ikke har tid til å sove. Ved enkelte college 
i USA svarer opp mot en fjerdedel at de har brukt slike 
medikamenter i løpet av det siste året for å prestere 
bedre, ifølge en undersøkelse gjennomført ved 
University of Pennsylvania. Lignende undersøkelser 
for Norge finnes ikke, men selv om Teknologirådet 
mener bruken er mindre utstrakt her til lands er den 
likevel tilstede. Kan man bytte ut noen timer søvn 
med en pille?

Det spørs hva målet er, mener psykolog Kallestad.

– Hvis målet bare er å være i våken tilstand, ja, 
men man får ikke noe mer ut av den ekstra tiden. 
Nok søvn er nødvendig for hukommelsen og lærings-
evnen, sier Kallestad.

Ifølge Kallestad går vinninga opp i spinninga. Det 
du vinner på å være litt lenger våken går tapt i tregere 
forståelse og dårligere hukommelse.

– Kutter man søvnen med to timer fra normal-
behovet blir evnen til å løse komplekse problemer 
gradvis svekket, uten at man selv legger merke til 
det. Det blir et misforhold mellom hva man tror man 
klarer og lærer, og hva man faktisk sitter igjen med, 
sier Kallestad.

Kallestad tror ikke på å erstatte søvn med piller 
for et skippertak før eksamen.

– Man har ikke funnet noe som kan kompensere for 
søvn. Søvn dekker viktige behov som vi ikke tenker 
over på dagtid, og det finnes ingenting som kan dekke 
disse behovene, sier han. UD

PÅL-CHRISTIAN NjØLSTAD
Student ved NTNU

Jeg tror absolutt jeg kunne fått mer 
ut av døgnet, bare jeg hadde planlagt 

dagen nøyere.

” Sleep is a criminal waste of time, 
and a heritage from our cave days.”THOMAS EDISON

Sleep is for whimps!  ” ”MARGARETH THATCHER

KONTRAPRODUKTIVT: Pål-Christian Njølstad blir 
heller mindre effektiv om han sover for mye.
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Jens Olav Dankertsen

HVEM ER:R

Alder 25

Fra Volda 

Gründer av Livid Jeans
 
Driver Norges eneste jeans-fabrikk

Buksenes Jens
I hjertet av Trondheim utvikles en sjelden vare. Jens Olav Dankertsen stolte 

på magefølelsen og trodde på seg selv. I dag driver han Norges eneste 
jeansfabrikk.

i befinner oss i Kjøpmannsgata 29, 
hvor Livid Jeans har studio og butikk. 
Her står materialer i god kvalitet og 

håndverkstradisjon i fokus. Livid jeans har blitt 
kjente for sitt unike håndverk og Jens Olav har 
fått mye oppmerksomhet i Norge og utlandet. 
Jeans-entusiaster fra hele verden ønsker å kjøpe 
produktene hans.

– Jeg har det bra nå. Jeg er veldig fornøyd med 
at jeg har muligheten til å jobbe med det jeg liker 
aller best, sier Jens Olav.

VILLE BLI MUSIKER. jens Olav kommer fra 
Volda, men flyttet til Trondheim for å forfølge 
guttedrømmen om å bli musiker. 

– Jeg gikk musikklinjen på videregående og 
spilte i band i mange år. Det startet da jeg var 
14 år og vi spilte politisk punk. 

Etter å ha fått jobb i klesbutikk fikk han inter-
esse for jeans. Han ga opp en drøm for å forfølge 
en annen. 

– Jeg solgte gitaren og forsterkeren min og la 
alt i Livid Jeans.

Han hadde aldri trodd at Livid kom til å bli 
så stort som det har blitt. 

– Det hele startet i fylla sammen med tre 
kompiser. Vi satt på Brukbar og etter hvert som 
kvelden gikk og vi hadde noen øl innabords 
begynte vi å leke med tanken på å starte vår 
egen bedrift. Vi skulle ta over verden.

Fantasien ble alvor, og 5. mai 2010 satte de 
i gang.

– Vi satt i min leilighet og registrerte oss som 
firma. Vi hadde ikke peiling på hva vi bega oss 
ut på. 

Jens Olav og en av kompisene dro på stoff-
messe i Paris for å kjøpe denim. 

– Det var helt i begynnelsen og vi var veldig 
gira. Vi fant fort ut at det var mye som måtte 
læres, og den ene selgeren ba oss dra hjem og 
lære litt mer før vi kom tilbake.

I dag er det kun Jens Olav som er igjen av de 
fire kompisene. 

– Det er mye jobb. Jeg prøver å være her klokka 

ni hver dag. Jeg går når jeg er ferdig. Det er slik 
det er når du driver for deg selv, hvis du ikke 
gjør det selv er det ingen andre som gjør det for 
deg, sier han. 

UNIKT KONSEPT. Livid Jeans består av to 
kolleksjoner: «handmade line» som sys her i 

Trondheim og «retail line» som produseres i 
Portugal. Til den håndlagde kolleksjonen brukes 
kun de beste jeans-materialene som er tilgjen-
gelig, hevder han. Her importeres denim fra 
North Carolina og Japan. Livid Jeans er en av 
de få produsentene i verden som håndsyr denim. 
Symaskiner i forskjellige formater og fra forskjel-
lige tidsaldre står fremme i den lille fabrikken. 

– Jeg har reist rundt i hele Norge for å få tak 
i disse spesielle maskinene. 

Han demonstrerer hvordan han syr knapper 
på en vest i denim. De ulike symaskinene brukes 
til forskjellige deler av produksjonen. De er gamle 
og nesten umulig å få tak i idag. Den nyeste i 
samlingen ble kjøpt for 500 kroner fra en gammel 
dame i en bygd.

– De er fra 40-, 50- og til og med 30-tallet. Den 
generasjonen som kunne bruke disse maskinene 
er enten døde eller pensjonister, så hvis noe går 
i stykker må jeg ordne det selv, forteller han.

 Som et resultat av den store pågangen klarer 
ikke Jens Olav å håndsy nok jeans. Derfor har en 

jENS OLAV DANKERTSEN

Jeg solgte gitaren og forsterkeren 
min og la alt i Livid Jeans.
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del av produksjonen blitt flyttet til en liten fami-
liedrevet fabrikk i Portugal.

 
MANGE jERN I ILDEN. Jens Olav har ingen 
utdannelse innen mote eller design, alt er selvlært. 

– Du må prøve og feile. Når du har gjort en 
ting mange nok ganger klarer du det bedre og 
bedre for hver gang. Jeg leste en del bøker om 
mønsterkonstruksjon. Jeg ble mer og mer nerdete.

I oppstartsfasen jobbet 25-åringen i klesbu-
tikk, studerte økonomi og sydde jeans på kvelden.

– Det ble rett og slett for mye. Derfor sluttet 
jeg å studere etter ett og et halvt år med økonomi, 
sier han.

Nå jobber han for fullt med Livid Jeans. 
– Det handler om å prioritere. Jeg har ikke tid 

til hobbyer. Hobbyene mine blir å få nok tid til 
venner og samboeren min. Jeg har lært at når 
jeg er hjemme, da jobber jeg ikke.

I mai 2011 ble den første Livid-jeansen solgt 
etter åtte måneders arbeid. 

– Det føles rart når du har laget noe som folk 
ønsker å gå med. 

KVALITET FRAMFOR PENGER. Jens Olav 
er en lidenskapelig mann som kan ekstremt mye 
om det han driver med. Han har full kontroll over 
alle små detaljer og ønsker et ferdig produkt som 
vil være til glede for kunden i lang tid. 

– Jeg er for kvalitet framfor kvantitet. Det er 
derfor vi bruker mye rå-denim. Jeg ønsker å selge 
en jeans som blir personlig. Hver jeans blir slitt 
forskjellig og skaper en historie sammen med 
eieren, forklarer han. 

Han viser fram lappen med vaskeinstruksjoner 
inne i en av buksene. Denne er vanligvis laget 
av polyester, men ikke her. Hos Livid bruker de 
canvas fordi det er mer varig.

– Målet er ikke å tjene penger på produksjonen 
i Norge. Så lenge den går i null og kan finan-
siere arbeiderne og stoffet og kanskje en husleie 
så er det greit. For meg handler det om verdien 

bak. Dette er det eneste stedet i Norge hvor det 
produseres jeans.

Selv er han ikke opptatt av mote. 
– Jeg kan ingenting om fashion, her følger 

jeg ikke med. Jeg lager tidløse klær som varer 
sesong etter sesong. Jeg lager klær jeg selv vil 
bruke, sier han.

 I tillegg til jeans lager Livid også jakker i 
denim og canvas, samt skjorter. For øyeblikket 
lages det kun klær til menn, men jentejeans er 
på vei. 

– Jeg har jobbet med jeans til jenter lenge nå. 
Det er noe helt annet å lage jeans til kvinne-
kroppen. Det er mye mer kurver og vi vil ikke 
kunne lage det av rå-denim. De vil bli laget med 
mer stretch.

LIVID FOR ALLE. Livid har ikke en utvalgt 
kundegruppe som de sikter seg mot. Fokuset 
ligger på kvalitet i alt fra materiale til søm, og 
Jens Olav ønsker at kunden framfor alt skal sette 
pris på håndverket. Tanken er at du skal kjøpe en 
jeans i god kvalitet og bruke den til den blir slitt. 
Da skal den repareres og brukes igjen. 

– Overraskende mange studenter er innom 
og handler. Vi ser ofte at folk kommer inn og 
prøver en bukse de blir forelsket i. De kommer 
tilbake når de har spart opp nok penger. Mange 
ser verdien i en bukse til 1999 kontra en til 299. 
Jeg har faktisk en kunde på 80 år som har bestilt 
en bukse hos oss nå nylig, forteller Jens Olav. 

På grunn av det uvanlige konseptet er det 
mange denimfrelste sjeler der ute som kjøper 
bukser håndlaget i Trondheim.

– Vi selger mye til Canada og USA. Jeg tror 
canadierne kan identifisere seg med Livid og 
bildene våre. Norge og Canada har mye lik 
natur. Vi har også en del kunder fra Frankrike, 
Tyskland, Nederland og Australia. Vi har til og 
med hatt en bestilling fra Thailand og det var 
jævla artig.

Hva er din visjon for fremtiden?
– Å kunne leve av dette. Å fortsette produk-

sjon i Norge er ekstremt viktig for meg. Etter 
hvert også å ekspandere i Norge. Det får være 
første skritt. Jeg håper at Livid en dag kan vide-
reføres til mine framtidige barn.

TAR INGENTING FOR GITT. Når man har 
en kreativ jobb trenger man steder, ting eller 
mennesker til å inspirere ens arbeid.

– Å skape ting inspirer meg. Jeg er veldig 
rastløs og liker å ha mye å gjøre. Jeg liker følelsen 
av stress. Jeg liker å se det ferdige produktet, men 
også prosessen. I begynnelsen sa folk at jeg aldri 
kom til å klare å lage mitt eget merke. Dette inspi-
rerte meg til å jobbe enda hardere.

Er du redd for at alt dette skal bli borte? 
– Det tenker jeg på hele tiden. Jeg tar ofte 

beslutninger utfra magefølelsen istedenfor å ta 
dem basert på tall, forteller han.

I tillegg til klær har Livid laget en bok, «Fades 
of Indigo, volume 2». Bildene er tatt i den majes-
tetiske norske fjellheimen. Å produsere bøker 
er dyrt og mange ville ikke tatt sjansen som en 
liten bedrift. 

– Vi gjør det for å vise at vi er så mye mer enn 
et merke. Det er så mye vi har lyst til å fortelle 
om. Kvalitet er viktig og det betyr mye for oss. Vi 
ønsker at det også skal bety mye for kunden. Jeg 
ønsket å lage en glorie over produktet, forteller 
han ivrig.

Framtiden er usikker for en liten og relativt 
ny bedrift i et tøft marked. 

– Det at noe går galt er jo det jeg frykter aller 
mest. Det tar veldig lang tid å bygge opp noe 
men det kan gå veldig fort å bryte det ned. Man 
spretter ikke sjampanjen før man har råd til å 
kjøpe flaska, sier han.

Men man kommer ingen vei ved å gi opp.
– Man må kanskje være litt sta, og man må 

ha fantasi. Jeg har alltid vært en drømmer. Jeg 
tror det er viktig å se for seg at ting er mulig. Så 
lenge du tror at du får det til, er det bare å prøve 
til du møter en vegg. UD

norabred@underdusken.no
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Fritt vilt, ikke snilt
Norge har ikke alltid vært et snilt, naivt og rettferdig land. Tidligere rullet hodene over en lav sko, der dom-
merne var mer brutale enn skaperne av «The Ring». Bli med tilbake til fortiden, da Norge var som en levende 
skrekkfilm.

et er fredag den 13. i Trondheim, mørket 
har senket seg og en gruppe mennesker 
har samlet seg i den fryktinngytende 

bunkeren på Dora. Innenfor to og en halv meter 
tykke betongvegger står de ansatte i Byarkivet klare 
til å vekke fram gjenferd og hekser fra fordums tid. 

«GAME OF THRONES» -  I NORGE. Byarkivet 
på Dora er kjent for et fåtall av byens studenter. Her 
ligger dokumenter som dåpsattester, giftermål og 
rettspapirer. Før eller siden vil alle Trondheims 
innbyggere ende opp i en av disse reolene. I de 
mange hyllemeterne med arkivmapper står det 
om dommer mot hekser og trollmenn, om menn 
som hadde kontakt med fanden, og om en heks 
som delte seng med «den onde». Forbrytelsene fra 
fortiden var annerledes enn i dag. Om du gikk rundt 
kirken mot klokka, kunne det være et sikkert tegn 
på hekseri, og dermed straff. Arkivarene har gravd 
fram mange historier fra arkivene til skrekkaften i 
Byarkivet. På agendaen står uekte barn, henrettelser, 
mord og brutale ran: historier som lett kunne fått 
innpass i en episode av «Game of Thrones». Guiden 
for kvelden er Regina Tödter, og med seg har hun 
en vakt i bøddeldrakt. Folk er klar for å bli skremt, 
og Tödter begynner runden med å høytidelig vise 
fram et brev fra 1805. Brevet er underskrevet Kong 
Christian den 7. og er en dom over en morder: 

Mange rettsaker og forhør danner kildene til histo-
riske hendelser i fortiden. Omvisningen fortsetter 
inn i arkiv lenger nede i bunkeren. Med ett smeller 
en tung jerndør igjen. 

– Æ! 
En ung jente skriker ut og skvetter til siden. 

Hun blir møtt av betryggende latter og til og med 
bøddelvakten trekker på smilebåndet.

– Det var bare en automatisk dør, forklarer en 
eldrende mann og humrer. 

Guiden viser vei bort til nye bunker med gulhvite 
pergament der en ny historie ligger skjult. Dette er 
nok en rettsak, og denne forteller om et giftmord som 
ble begått på Hitra i 1847. En kvinne ble tiltalt for 
mord ved å ha forgiftet ektemannen sin. Dokumentet 
forteller detaljert om at undersøkelser som ble gjort, 
at liket ble gravd opp og at mage og tarmer ble lagt i 
krukker. Selv på 1800-tallet var Trondheim et fors-
kningssentrum, så krukkene ble sendt til en lege for 
obduksjon. Det ble funnet store spor av arsenikk, og 
resultatet ble at kona til den avdøde, Maren Johanne 
Jægtvig, ble henrettet med øks på Hitra. 

– Det var ikke så greit å være gift før i tiden heller. 
Kanskje er det en grunn til at gift og giftemål deler 
samme ord, spør Tödter humrende. 

VG I SANGFORM. Mye av informasjonen i 
Byarkivet har blitt lagret ved hjelp av såkalte «skil-
lingsviser». Disse sangene kan sies å være datidens 
«VG», der sladder og historier ble billedlig fortalt 
fra munn til munn.

– Skillingsvisene tok ofte opp forbrytelser, og 
dikterne dro ofte til fengsler for å intervjue forbry-
terne, forteller Tödter. 

Visene forsøkte ofte å gi en moralpreken, der de 
lyttende fikk advarsler om hvorfor de burde holde 
seg på den rette sti. Et eksempel er Skillingsvisen 
«Bodfærdig Synders Afskeeds-Sang» der teksten 
lyder:

«Lysten brændte i mit Kiød
Derfor faaer jeg denne Død... 
Den botferdige synder er Ole Nielsen Hindbiørgen 

fra Singsås. »
 – Denne visen forteller den fryktelige historien 

om en far som hadde samleie med datteren, og den 
avsluttes med at han ble henrettet i 1748, sier Tödter. 

Å FINNE FRED I FINNMARKEN.
Hva som skjedde med datteren sier visen ingen-

ting om, men protokollen fra Trondheim Tukthus 
gir svar.

– Jo, det viste seg at datteren ble dømt til livsvarig 
tvangsarbeid på Trondhjems tukthus, sier Tödter. 

Heldigvis for jenta sendte selveste kongen en befa-
ling i 1759 om at de av tukthuslemmene som var 
gode til å spinne og veve, kunne sendes til Finnmark. 

– Senere ble jenta giftet bort i Alta, så hun unngikk 
å leve resten av livet på tukthuset, sier Tödter og 
sukker lettet ut.

 Hun viser veien videre, og gruppen går gjennom 
nok et rom med arkivmapper fra gulv til tak. 

– Dere skjønner nå at det ikke bare er meter på 

meter med papir her i Byarkivet. Det er menneske-
sjeler som ligger i hyllene, og en dag er det deg og 
meg som ligger i mappene her, sier Tödter og kikker 
på de ettertenksomt nikkende tilhørerne.

 Vi fortsetter inn i «Torpedogangen», der torpe-
doer ble oppbevart før de skulle ut i ubåter under 
den andre verdenskrig. 

BETONG FRA KRIGEN. 
– Hjelp! 
En av de besøkende roper skremt. Gjennom 

den mørklagte Torpedogangen tramper plutselig 
en nazist i uniform og hatt rett inn i omvsinings-
gruppen. En jente på seks år ser ikke at mannen er 
utkledt, og klamrer seg hardt fast til moren. 

– Ja, nazistene henger vel igjen her etter at de 
bygde bunkeren under den andre verdenskrig, 
forteller Tödter. 

Bunkeren ble ferdigstilt av tyskerne i 1943, og 
2000 mann var med på byggeprosessen. Bygget 
er så solid, at det sies at da Trondheim kommune 
forsøkte å rive betongveggene med eksplosiver, 
knuste mange butikkvinduer i byen, men likevel 
rikket ikke bunkeren seg. Dermed vil betongblokken 
på Dora fortsette å ta vare på historiene om liv som 
er levd og forbryterne fra fortiden vil aldri bli glemt. 
UD
guroseim@underdusken.no

«De bør have forbrudt deres liv og legges 
på Steile og hjul. De bør af skarpret-
teren knipes med gloende Tænger, 
først utenfor gården Garnes hus, hvor 
mordet er begået, siden 3 gange på vei 
til retterstedet. Dernest bør deres høire 
hånd levende avhugges med en øxe og 
siden hovedet, på samme måte hvor-
efter Legemet af nattmanden Falk skal 
henføres og lægges på steile, og hovedet 
tilligemed. Hovedet fæstes på en stage 
over hver legemet».

BEVISER: Originale brev, begravelsesbøker, folketellinger og vaksinasjonsprotokoller 
er bare noe av de mange kildene en kan studeres i Byarkivet.

ARKIVOMVISER: Regina Tödter er omviser i akrivene på Dora. Makabre historier fra Trondheimsområdet 
har blitt gravet fram fra arkivet, og små og store får være med på en reise tilbake til et tidligere Norge.

SLEKTSARKIVET: Kilometervis med hyller utgjør Byarkivet, og mange besøker arkivet 
for å undersøke slektshistorien sin. En egen lesesal er åpen for studering der du kan 
undersøke dokumenter som for eksempel protokoller, brev, fotografier, kart og tegninger.
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KLOKKEN ER ÅTTE mandag morgen. 
Forelesningen begynner ikke før om fire 
timer og innen den tid skal to kapitler 
fortæres. Selv etter helgen lukter det inne-
stengt svette og gammel kaffe på mitt andre 
hjem: lesesalen. Stedet der prokrastine-
ring dominerer og kaffetørsten alltid er like 
intens.

FØRST ETTER EN TIME med venting 
kan lesingen endelig begynne. Lesesalen 
må først fylles av lyden fra raslende sekker, 
klikkingen fra høye hæler og skrapingen fra 
penner og blyanter. Å sitte rygg til rygg og 
skulder til skulder med tilfeldige mennesker 
legger presset godt og tungt på skuldrene. 
Det er nesten så jeg får lyst til å lykkes.

ETTER TRE ÅR klarer jeg ennå ikke 
bestemme meg for om jeg liker å lese på 
lesesal eller om den bare oppfordrer til alt 

annet enn produktivitet. For 
meg er den for det meste full av 
lunsjsultne venner, dagdrømmer 

og ikke minst stemningsfulle 
historier skrevet på pultveggene. 

Spennet i historiene er stort: du har 
hun som strøk på hver eneste eksamen 

i to år, de to som satt og skrev siste setning 
på masteren, og –  favoritten min – han som 
takket Tonje for at hun ville onanere for 

Inntørket kaffe og 
svettelukt

Alt pensum er endelig kjøpt inn og semesteroppgaven skal leveres om to uker  
– det er tid for å dra på lesesalen.

ham akkurat her klokken tolv i 2009. Det 
skapes en felles, ubestemmelig rela-
sjon mellom alle de som en gang satt 
her, men som av ulike grunner 
ikke lenger gjør det: de 
som er ferdig med å 
studere, og har begynt 
på voksenlivet, de som 
droppet ut etter et år 
med filosofi og dagsfylla, 
og resten av oss som prøver 
å finne en vei å gå videre. 

jEG HAR SETT alle 
typer folk på lesesalen 
og hva de gjør påvirker 
meg mer enn jeg egentlig vil 
innrømme. Om stamgjestene sitter med 
nesen ned i boken sin og tusjer i hjel boksi-
dene med markør, blir det fort til at jeg kopi-
erer dem. Heldigvis setter jeg meg alltid så 
nærme vinduet jeg kommer, og det er ikke 
der de nitide studinene setter seg. Så intens 
lesing blir dessverre ikke mitt tidsfordriv. 
Her sitter de som foretrekker å se ut av 
vinduet, de som ikke vil glemme alt de 
går glipp av ved å sitte på harde stoler 
og leke produktiv. 

DET ER NOK DERFOR kanel-
bollene lukter ekstra godt på 

lesesal, de represen-
terer alt jeg potensielt går 

glipp av. Det 
er mandag 
morgen 
og kaffen 

slukker enda 
mindre tørst enn 

ellers. Smilene fra 
kompisen på rekka 

overfor føles som 
en luftklem, men det 

hjelper lite. Jeg sitter fort-
satt på lesesalen og prøver 
intenst å komme på måter å 
unngå prokrastinering på. 
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“Ei motvekt til det økende forbruket er «second hand»-trenden som har vært gjeldende de siste åra. 
Europas hipstere tjuvlåner pappas olaskjorte mens motebloggere  

ikler seg bestemors blondegardiner.
Kulturtegn, side 42
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“Sponsorkulturen har for alvor satt sitt preg på frivillighetens høyborg, og bedriftene har blitt mye 
mer enn bare sponsorer. Det er klart UKA trenger penger, men spørsmålet er om Norges største  

kulturfestival har strukket kulturbegrepets grenser.
Kommentar, side 34

Kjærlighet er en menneskerett
Trondheim Pride, Midt-Norges største skeive festival, bød på alt fra paintball og fetisj-party til 

foredrag og gudstjenester. Høydepunktet for mange var likevel den fargesprakende paraden. 
Reportasje, side 40



– Jeg kaller meg først og fremst 
regissør. Jeg synes «kunstner» er et 
pretensiøst og ofte misbrukt ord. Det 
er altfor mange som kaller seg det som 
jeg ikke ønsker å bli assosiert med. 
Det er teaterregissør jeg er utdannet 
som. Men jeg har en viss tempera-
mentsmessig uvilje mot rammer og 
autoriteter, og det har ført meg ut i 
et åpent felt der sjangrene flyter over 
i hverandre.

Traavik er kjent for noe han defi-
nerer som totalkunst eller hyperteater, 
et kunstverk som består av mer enn 
bare ett kunstuttrykk. Han begynte 
i 2008 hvor han i sitt prosjekt Miss 
landmine arrangerte missekonkur-
ranse for landmineofre i Angola. 
Senere har han jobbet som forsva-
rets huskunstner, tredd en gigantisk 
kondom over en atombombe, feiret 
17. mai i Nord-Korea og latt musikk-
studenter fra det samme landet covre 
Aha.

Trim med Morten
Det siste prosjektet hans er et bestil-
lingsverk til Bastardfestivalen. Work in 
progress er en forestilling hvor norske 
og nordkoreanske ungdommer møttes 
på scenen for å vise fram sin kultur. 
Traavik selv mener sannheten om 
Nord-Korea ligger midt mellom propa-
gandaen vi serveres av nordkoreanske 
myndigheter og den kritikken vi får 
høre. Han vil ikke si at han har et 
spesielt budskap med arbeidene sine. 
Men hva er det som provoserer ham?

– Først og fremst intellektuell 
feighet. Det er mye åndelig latskap 
i Norge. Vi omgir oss med lettvint-
heter, lettvinte synspunkt og overfla-
tiske meninger. Det er mye vi tar for 
gitt, et fravær av nysgjerrighet.

Latskapen er Traavik skeptisk til, 
og han ser på seg selv som en slags 
personlig trener.

– Jeg prøver å få inn litt mer form og 
fitness i folks forestillingsverden. Først 
og fremst vil jeg utfordre meg selv, få 
den tenningen som er nødvendig for 
å orke denne typen prosjekter. 

Hen mener det mest utfordrende 
med Work in progress har vært å jobbe 
med tenåringer.

– De vet ikke helt hvem de er, de 

har ikke funnet rollene sine ennå. Og 
de har til tider oppmerksomhetsrek-
kevidde som en bananflue.

 Forskjellen på nasjonene så han 
derimot ikke så mye til i arbeidet.

– Det var en morsom oppdagelse. 
Nordkoreanerne er like ukonsen-
trerte som de norske når de ikke er 
på scenen. Når de går av scenen er 
det omtrent som å slå av en bryter, så 
er de vanlige ungdommer.

Rastløs og verdensinteressert
Selv mener Traavik at han har kommet 
ut av den ungdommelige usikkerheten 
og har funnet sin plass. Men hvordan 
han kom dit er han ikke helt sikker på.

– Som de fleste andre store livs-
valg, har det vært en blanding av tilfel-
digheter og en vag retningssans. Jeg 
er ganske rastløs av gemytt, rastløs, 
utilfreds og kritisk. Og jeg må vel 
innrømme at jeg er veldig ambisiøs. 

Morten mener at en blanding av alt 
dette har gjort at han ikke har landet i 
noe bestemt kunstmiljø. Han har alltid 
visst at han måtte jobbe med noe som 
tok opp i seg mye av verden. Som han 
sier selv:

– Jeg har alltid vært interessert i 
verden. 

Å mislykkes åpent
Ser du på deg selv som modig?

– På et plan er jeg vel det, abso-
lutt. Men modig er vel å gjøre noe selv 
om man er redd for det. Det ligger i 
begrepet at man må overvinne en eller 
annen frykt. Og jeg er ikke redd for 
så mye lenger. Den største frykten jeg 
hadde i livet var å mislykkes i verdens 
øyne. 

Og det mener han at han har gjort. 
Han ga opp alt og jobbet som portør 
på Rikshospitalet i et år. 

– Jeg mistet troen på det jeg holdt 
på med på et helt grunnleggende 
plan. Det er det modigste, og kanskje 
viktigste jeg har gjort, å mislykkes 
åpent. Etter det har jeg ikke vært redd 
for så mye.

Intervjuet går mot en slutt, og 
Traavik har svart rolig og lavmælt 
på alle spørsmål. Om han er slik til 
vanlig, eller om det kommer av at han 
har vært ute og festet med nordkorea-
nerne, er uvisst.

Har du noe mer du skulle ha tilføyd?
– Ikke velt bygninger over deg.
Har du gjort det?
– Nei, ikke ennå. UD

malelind@underdusken.no

K Kultur

UKA prøver seg igjen på den umulige oppgaven 
med å gjøre alle til lags, og de føler selvsagt at de 
også har gjort det. Ikke en utelukkende håpløs 
påstand, men i prosessen mister UKA taket på 
kulturen, og manglene i programmet er åpen-
bare. Sponsorkulturen har for alvor satt sitt preg 
på frivillighetens høyborg, og bedriftene har blitt 
mye mer enn bare sponsorer. Det er klart UKA 
trenger penger, men spørsmålet er om Norges største 
kulturfestival har strukket kulturbegrepets grenser.

UKA har gitt fra seg råderetten over innholdet til 
framtidige arbeidsgivere. Statoil som hovedsponsor 
er for eksempel tidlig ute med sin tilstedeværelse. 
De har riktignok bidratt med opplæring i ledelse for 
UKEstyret, men står mer i veien for kulturformid-
lingen med sin skamløse selvpromotering. Allerede 
3. oktober kan du «møte Helge Lund» og «mingle 
med Statoil-ansatte». 

Lenger ned i arrangementsbeskrivelsen får en 
lovnad om kunstneriske innslag. Et billig triks for 
å legitimere handlingen. Statoils intensjoner er lett 
gjennomskuelige, og ingeniørstudentene får lov til å 
være med på festen. UKA, som skal være en fest for 
alle studenter, ekskluderer en stor gruppe med slike 
arrangement. Statoil, Rambøll, Accenture, Cowi, 
Technip, Multiconsult, og National Oilwell Varco 
henvender seg alle til ingeniørstudentene. Humanist-
alibiet Schibsted veier ikke på noen måte opp.

Heldigvis er ikke UKA bare en tumleplass for 
bedrifter. Festivalen inneholder også mye kultur, og 
programmet har sine lyspunkter. Å fortsette med 
UKAs artist, der tre artister/band har ansvaret for 
tre konserter hver, er verdt å nevne. Med hiphop-
gruppa The Procussions, electropop-artisten 
Rangleklods, og garage-punk-bandet Screaming 
Females, bringer UKA fram både variasjon og 
kvalitet. I tillegg er både The National og Røyksopp 
unike bookinger, som fortjener ros. 

Problemene oppstår når selve festen skal arran-
geres, og pengene inn i kassen. Calvin Harris og 
Macklemore & Ryan Lewis selger ut dødens dal, 
men er de nødvendige? Sammen med Oktoberfest, 
Life in Color, og Pysjamasfest med boybandet A1 

er de inntektsmaskiner. Hva da med den finansielle 
støtten UKA får fra sine krevende sponsorer? Det 
er vanskelig å se for seg hvorfor de ikke ønsker å 
bevege seg utenfor sin egen komfortsone, og ekspe-
rimentere mer med sine bookinger. For å seire som 
kulturfestival er det nødvendig å ta sjanser. Det er 
forståelig at det stilles krav til en viss grad av omset-
ning for å forsørge Samfundet, men festivalen har 
en unik frivillig basis. Dette utnyttes ikke til det 
fulle. Samtidig undervurderer UKA studentene, 
og trekker tidvis festivalen ned på et nivå som er 
nærmere russetiden enn en respektabel kulturfes-
tival. Det er som sagt nærliggende å tro at studen-
tene både er bedre og vil bedre. Det er trist at UKA 
ikke tar sin rolle som kulturformidler mer seriøst.
 
Med alle de faste arrangementene, noen 
gode konserter, og garantert feststemning er ikke 
UKA-programmet virkelig dårlig, men bedriftspro-
moteringen kaster store skygger over arrangementet. 
Grunnene kan være mange, men retningen festi-
valen tar er urovekkende. Nå ligner det en rekrut-
teringsplattform og lekegrind for ingeniørstudenter 
heller enn Norges største kulturfestival.
                       

amrol@underdusken.no

Konserner krasjer kulturfesten
UKA-programmet gir et bilde av en festival der reklame trumfer kultur.

Illustrasjon:  Iria Isa Mosdal Samuelstuen 

Kunsten å mislykkes 

TeksT:                            Hanna Malene Lindberg 
FOTO (kOllOrerT):      Eivind Sandodden Kise   
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Journalist

aMund 
Rolfsen

kunsTGRess, BJØRkeTRÆR oG PlasTBloMsTeR dannet rammen rundt Morten Traaviks nyeste 
prosjekt på Samtidskunstmuseet. Snart kommer han med bok, rett og slett fordi det er et format han ikke har prøvd før.

Morten Traavik jobber med en turistbrosjyre for Nord-Korea, har arrangert missekonkurranse med 
landmineofre og beskylder nordmenn for å være intellektuelt late. Hvem er han egentlig?



Fremskrittspartiet (Frp) har tidli-
gere kommet med uttalelser om at 
de ønsker å kutte ned på kulturstøt-
teordninger for kunstnere som ikke 
finansierer seg selv. Partiet har i sitt 
alternative budsjett foreslått kutt på 
1,5 milliarder til kulturbudsjettet, noe 
som blant annet vil gå hardt utover 
stipendordninger staten deler ut til 
ulike kulturformer. 

Blir vanskeligere å overleve
Trøndermusikeren Kristoffer Lo 
mener det ser mørkt ut dersom Frp 
får både kulturminister og kirke- og 
utdanningsposten.
    – De vil legge ned Kulturrådet 

og gi fylkene ansvaret. Med mindre 
pengene til kultur blir øremerket, vil 
midlene kunne omdisponeres til andre 
felt, som for eksempel eldrehjem eller 
skoler.
      Lo understreker at musikk ikke er 
viktigere enn disse områdene, men at 
kunst og kultur står i fare for å miste 
alle bidragene.
     – Det blir vanskeligere for alle 
frilanskunstnere i landet å gjøre 
jobben sin. De vil gjøre kulturen 
kaldere.
  Han frykter samtidig at kultur-
livet forflates. En borgerlig regjering 
vil satse på mer selvfinansierende 
kultur, deriblant musikk som appe-
lerer til  majoriteten i publikum. Lo 
mener dette vil gi mindre støtte til mer 
utradisjonell musikk.
    – Uten musikk, kunst og kultur 

som er på kanten, som provoserer og 
utfordrer, utvikler verken kunsten 
eller samfunnet seg, sier Lo.

frykter svekking av 
åndsverksloven
Frp og Venstres ønske om å endre 
åndsverksloven framheves også som 
problematisk av Lo. Platesalget har 
gått nedover siden 2003, og han frykter 
at en ny åndsverkslov vil gjøre det 
enda vanskeligere for musikere. Han 
spiller selv i bandet «Highasakite», 
som har nytt godt av støtteordningene.
       – Vi har kommet langt og skal 
snart på Tysklands-turné, men uten 
støtte kunne vi bare spilt i Norge. Kutt 
i støtteordningene vil knuse mulig-
heter for mange band.

Leder Sveinung Rotevatn i Unge 
Venstre er uenig og påpeker at det ikke 

er vedtatt å fjerne åndsverkloven, men 
å revidere den. Han mener det bør 
være lov det å dele filmer og musikk 
med venner og familie. 
   – Det er ikke en løsning at politi 
skal gå inn på gutterommet for å 
straffe dem for å se på film. Vi kan 
ikke hindre at folk nyter kultur. Det 
må bare gjøres på riktig måte, som for 
eksempel gjennom Spotify eller andre 
betalingsløsninger for musikere.

Han påpeker samtidig at Venstre 
ikke ønsker å fjerne støtteordnin-
gene til kultur. Leder Roy Angelvik i 
Sør-Trøndelag Frp ville ikke kommen-
tere saken, men viser til partiets 
program på nett. 

kan påvirke utdanningene
Nestleder Sigurd Saue ved Institutt 
for musikk ved NTNU hevder 
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KULTURKUTT 

Den borgerlige regjeringen har varslet endringer  
i kulturpolitikken. Flere kulturaktører frykter  
for framtiden.

k o M M e n T a R

Journalist

silJe vollan

fanden på veggen

Kutt i bevilgningene til kultur-
næringen vil bety endringer, 
men trenger ikke være syno-
nymt med kroken på døra for 
alle de smaleste nisjene.

Et av satsingsområdene til 
Kulturløftet var å bygge en 
bærekraftig kulturnæring. Det 
Stoltenberg-regjeringen i liten 
grad lyktes med vil nå kunne 
bli en nødvendighet for over-
levelse blant de små aktørene 
i kulturnæringen.

En selvstending nærings-
drivende eller entreprenør er 
avhengig av å ha den beste 
idèen, og forretningstalent, for 
å overleve i markedet. I tilfellet 
der deler av kulturnæringen får 
kuttet livlinen og blir sluppet 
ut i det frie markedet, vil vi 
trolig få se en massedrukning 
av nisjeaktører. Det som likevel 
er verdt å se på, er insentivene 
kuttene vil etterlate. Insentiver 
som underbygger det å måtte 
tenke nytt og å skape inno-
vative løsninger knyttet til 
inntjening. I beste tilfelle vil 
vi kunne få en ny dimensjon 
i kulturnæringen. Påvirket av 
kutt i bevilgningene vil de små 
nisjenes overlevelse og eksis-
tens rettferdiggjøres av deres 
samfunnsnytte målt i inntje-
ning, heller enn størrrelsen 
på bevilgningene. I et globa-
lisert samfunn trenger ikke 
dette å bety kun kommersiali-
sert produksjon for de største 
målgruppene. 

Under en blå regjering er det 
ingen selvfølge å få bedrive sitt 
kunstneriske virke uten inntje-
ning. Like lite selvfølgelig som 
det er at jeg får drømmejobben 
etter endt utdanning under en 
hvilken som helst regjering. 
Som Jarl Strømdal påpeker vil 
aktørene i kulturlivet kjempe 
sammen for næringen. Det blir 
nok nødvendig. 

I vente på resultatet av 
budsjettforhandlingene håper 
jeg fornuften får seire og ånds-
verkloven bestå, slik at skape-
lysten ikke forsvinner fra en 
næring som fortsatt har uant 
potensial uten bevilgninger. 
Ballen er i kulturnæringens 
binge. 

KulturpolitisKe orDninger:

FAKTA OM:K

Kulturløftet (2004) var de 
rødgrønnes program for norsk 
kulturpolitikk. Kulturløftet 
består av 17 konkrete løfter, 
hvor et er at 1 % av statsbud-
sjettet skal brukes på kultur 
innen 2014.

Åndsverkloven regulerer 
eneretten som forfattere, viten-
skapsmenn og skapende kunst-
nere har til utnyttelse av de 
verk de frembringer. Loven ble 
laget i 1961, og er den sentrale 
loven innenfor rettsområdets 
opphavsrett.

kunsTneRe TRenGeR sPilleRoM: Musiker Kristoffer Lo håper ikke mulighetene til å utfolde og utvikle seg i kulturlivet begrenses fremover.

humanistiske fag er presset økono-
misk på universitet, og at de borger-
liges kutt kan gjøre vondt verre.

– De vil legge mer vekt på 
samfunnsrelevante utdanninger i 
økonomisk forstand. Såkalte «myke 
studier» kan få større utfordringer 
med å forsvare seg med tanke på 
pengetilskudd fra staten, sier han.

      Programleder Strømdal ved 
NTNU er mindre bekymret og mener 
utdanningssystemet endrer seg sakte. 
Samtidig tror han at kutt i kultur-
støtten kan påvirke andre områder i 
kulturen, for eksempel grunnskolen 
og kulturskolen. 

– Kutt på disse områdene kan 
påvirke oss, siden vi rekrutterer sterkt 
fra disse institusjonene. Estetiske fag 
allerede har allerede en ynkelig tilvæ-
relse i grunnskolen, sier han.

Han er bekymret for hverdagen som 
møter ferdig utdannede musikere, og 
særlig frilansmusikere og musikkopp-
læringer på lavere skoletrinn.

– Det vil sannsynligvis bli gjen-
nomgang av alle støtteordninger, og 
en følge er at det kan bli vanskeligere 
å få støtte til smalere kultur. Hvis du 
ser for deg at kulturen skal være selv-
finansierende, blir det ikke mye igjen, 
hevder han.

for tidlig å rope ulv
Strømdal påpeker at Høyre er 
største parti i den borgerlige regje-
ringen, og at partiet har tradisjon 
for å være opptatt av kulturlivet og 
mangfoldig kulturliv i Norge.

– Jeg kan se for meg en dragkamp 
om fordelen av de midlene, noe vi vil 
kunne merke. Det går likevel mye 

penger til kultur, forteller Strømdal.
Kultursektoren har også mange 
sterke målbærende organisasjoner 
og personer som jobber og kjemper 
godt for sin sak, ifølge Strømdal. 

– Dette er en svært god grunn 
for å kjempe. Historien viser at 
når det er behov for å kjempe, gjør 
kulturlivet det. Blir det nødvendig å 
kjempe nå, så står vi sammen. Både 
med tanke på utdanning og kultur-
livet generelt. UD                        

hannlerf@underdusken.no

Kulturkutt i vente?



I Dagens Næringsliv varslet presse-
politisk talsmann Ib Thomsen i Frp 
den 11. september kutt i pressestøtten 
og ba Dagsavisen skjelve i buksene. 
Leder Thomas Spence for Norsk 
Journalistlag reagerer på uttalelsen.

– Det vitner om manglende forstå-
else for demokratiets virkemåte når 
politikere vil bruke statsmidler til 
å kneble eller fjerne medier som 
fremmer andre verdier enn de selv 
står for, sier Spence.

støtte sikrer mediemangfold
Pressestøtten ble innført av regje-
ringen Borten i 1966 for å motvirke 
en tiltagende avisdød og sikre 

økonomien til aviser som ellers ikke 
ville klart seg. Et annet mål var å 
opprettholde et mangfold og sikre 
en bredde i norsk avisflora. I dag får 
norske aviser rundt to milliarder 
kroner i pressestøtte, Høyre vil kutte 
pressestøtten med 100 millioner og 
Frp vil helst avvikle pressestøtten.

I 2012 ble det utgitt 227 aviser i 
Norge. Spence mener dette mang-
foldet i stor grad kommer av pres-
sestøtten, og at mange av de vil slite 
med økonomien om pressestøtten 
kuttes.

– Aviser som ytrer ulike meninger 
beriker debatten. Det hadde vært 
sørgelig om vi nå skulle miste det, 
sier Spence.

Spence tror det er særlig de såkalte 
riksdekkende og meningsbærende 
nr.2-avisene som kommer til å bli 
hardest rammet og til slutt risikerer 
konkurs, blant dem Klassekampen. 

Redaktør Bjørgulv Braanen for 
Klassekampen frykter det verste.

– Vi vet ikke noe før forhandlin-
gene er ferdig, men jeg tror at de fem 
riksdekkende nr.2-avisene kommer 
til å lide mest og i verste fall legge 
ned. Pressestøtten er en billig inves-
tering for et mediemangfold som alle 
tjener på, også Frp, sier Braanen.

Journalistikk lønner seg ikke
Høyre har tidligere uttalt at de 
ønsker at avisene skal satse mer på 
nett og løssalg. Medieforsker Paul 
Bjerke kaller det er en absurd tanke.

– Journalistikk har aldri lønna seg 
og aviser har alltid måttet få støtte for 
å klare seg. Avisene kommer ikke til 
å tåle så dramatiske kutt som Høyre 
snakker om. Der er heller ingen lønn-
somhet på nett.
Spence mener pressestøtten er en 
liten dråpe i statsbudsjettet og det 

er synd at demokratibyggingen 
norske aviser er med på å skape blir 
svekket. 

– Norsk Journalistlag er i mot 
alle kutt og vi vil helst ha en økning 
i pressestøtten for å skape nye platt-
former. Media er viktig for den offent-
lige debatten, legger Spence til.

Høyres pressepolitiske talsmann 
Olemic Thommessen har tidligere 
uttalt  til Bergensavisen at Høyre 
ikke vil kutte i pressestøtten før det 
er gjort en konsekvensanalyse. Under 
Dusken har ikke lyktes i å få kontakt 
med Ib Thomsen eller Frp. Heller 
ikke Høyre har vært særlig samar-
beidsvillig og påstod at ingen kunne 
komme med en uttalelse. UD

anetsive@underdusken.no
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God sTeMninG: Miniukas egen sang engasjerte både barn og unge.

Medie-norge frykter støttekutt
Pressestøtten skal skape mangfold og bredde. Med både Høyre og Frp, som ønsker kutt, 

i regjering er det flere som frykter avisdød.

TeksT:   Anette Sivertstøl
IllUsTrAsJONsFOTO: Hans Kristian  
  Ryttersveen 

PRESSESTøTTE

en tidlig start på festivallivet
Tirsdag 17. september åpnet Miniuka-13, festivalen for barn og foreldre i Trondheim.

 – Er det noen her som liker godteri? 
Slik vinner UKEsjef Jørgen Espnes, for 
anlednigen kledd i dress og flosshatt, 
lett over publikum under åpningsere-
monien for Miniuka-13 på Moholt. En 
stor del av studentbyen er for anled-
ningen gjort om til festivalområde for 
den tre dager lange festivalen.

– Det er studentbarna sin uke. 
UKA for barna, sier festivalsjef Marit 
Landsem.

Festivalen arrangeres av SiT 
Barn og er et samarbeid mellom de 
ansatte, foreldre, studenter og selvføl-
gelig barna. Festivalen har og sin egen 
sang som framføres først to, og etter 
en uforutsett forsinkelse, tre ganger 
med tilhørende dans, som spesielt 
de frivillige virkelig slipper seg løs 
til. Miniukasangen er umiddelbart 
fengende til tross for sin absurde 

påstand om at «elefanter rir på hest».
Etter UKEsjefen er det tid for det som 
er en elementær del av et hvert studen-
tarrangement, nemlig Pirum, som 
endelig innrømmer at «vi ser ganske 
rare ut». De underholder på kjent vis, 
men her selvfølgelig med mer barne-
vennlige tekster enn til vanlig.

Åpent for alle
Festivalen inneholder en myriade 

av aktiviteter, fra konserter, teater, 
fortellerstunder og ansiktsmaling til 
et gjenbrukstorg hvor brukte barne-
klær selges til inntekt for TV-aksjonen. 

Det finnes også et såkalt stille-
telt med egen soveavdeling, noe som 
sikkert kunne vært kjærkomment på 
mange andre festivaler.
Festivalsjefen er særs fornøyd med 
årets arrangement.

– Det er artig at barn, studenter 
og voksne har det bra sammen. I 
tillegg setter jeg pris på samarbeidet 
mellom UKA, foreldrene, studentene 
og barna. Jeg tror det kan gjøre noe 

for bomiljøet at barnefamiliene kan 
bli bedre kjent. Vi har hatt workshops 
der de har jobbet sammen på kveldstid 
sammen med ungene.

I løpet av de tre dagene festivalen 
er åpen regner Landsem med rundt 
tusen besøkende.

– Våre egne barnehagebarn er her 
hver dag og i tillegg kommer det rundt 
to hundre barn fra andre barnehager 
rundt om i Trondheim hver dag. Det 
er åpent og gratis for alle. Vi foku-
serer på frivillighet og gjenbruk. Det 
er heller ingen reklame.
En festival for barn har naturligvis 
noen andre utfordringer enn en for 
voksne.

– Det som er annerledes her er at vi 
må ha vakthold for å holde folk inne, 
ikke ute, sier Landsem.

den skal tidlig krøkes
De frivillige på festivalen er 
foreldre og studenter, blant annet 
fra Dronning Maud, høyskolen for 
barnehagelærerutdanning.

– De hjelper til på småbarnsom-
rådet og de har det som en del av 
undervisningen sin, sier Landsem.

En av de frivillige er fysikk- og 
matematikkstudent Stian Valentin 
Eriksen-Deinoff, som selv har en 
datter på ti måneder i en av SiTs 
barnehager.

– Hun skulle egentlig vært her i 
dag, men er hjemme og er forkjølet. 
Det er gjennom henne jeg fikk infor-
masjon om dette og tilbud om å være 
frivillig. Jeg synes det er et flott arran-
gement. Det er variert og barna stor-
koser seg.
Når det gjelder festivalens formål har 
Eriksen-Deinoff svaret klart.
      – Det var noen i barnehagen som 
skøyet med at det er viktig å få dem 
interessert i festivaler tidlig.
Så om ti–femten år er kanskje flere av 
dagens festivaldeltagerne å se i dødens 
dal, men da trolig uten refleksvester.
UD 

aashgjen@underdusken.no

TeksT:   Morten Aashammer Gjennestad
FOTO:  Øyvor Lyngstad Karevoll

MINIUKA
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Kjærlighet er en 
menneskerett
Trondheim Pride, Midt-Norges største skeive festival, bød på alt fra paintball og fetisj-party til foredrag og 

gudstjenester. Høydepunktet for mange var likevel den fargesprakende paraden. 

I opptoget marsjerte 400 homofile, 
lesbiske, bifile, transpersoner og hete-
rofile menn og kvinner for skeives 
rettigheter og mer åpenhet om seksu-
elle orienteringer og kjønnsidentiteter. 
Først i toget gikk Strindens prome-
nadeorchester. De oste av energi og 
x-faktor, så verken skeiv eller streit 
klarte å holde smilet tilbake. Hakk i 
hel fulgte engasjerte og festklare para-
dedeltagere. Noen representerte poli-
tiske- og/eller rettighetsorganisasjoner, 
men mange gikk også for å vise sitt 

personlige engasjement. Paraden viste 
et utrolig mangfold av mennesker i 
alle aldre og fra alle verdens hjørner. 
Hele veien fra Solsiden til Torget 
ble det ropt «Ned med homofobi» 
og «Love is a human right». Paraden 
lignet mer et fargerikt 1. mai-tog med 
ekstra godt humør enn det stereoty-
piske bildet man har av homoparader. 
Blytung techno-musikk var byttet ut 
med Strindens promenadeorchester, 
det var langt mellom latex-trusene og 
med unntak av Darth Vader og noen 
Stormtroopers, hadde de aller fleste på 
seg helt hverdagslige klær. Stripping 
og babyolje var byttet ut med takt-
faste slagordsrop, mens store regnbue-
flagg og bannere ble prioritert framfor 

lærpisker og rosa boaer. 

fornøyde arrangører og trauste 
trøndere
Leder Eivind Rindal i Landsforeningen 
for lesbiske og homofile, bifile og trans-
personer Trøndelag (LLH) er svært 
fornøyd med årets parade. 

– Vi ønsket å synliggjøre viktige 
saker i samfunnet, sette farge på byen, 
og vise det store mangfoldet og stolthet 
over seksuelle orientering og kjønnsi-
dentitet. Samtidig ville vi skape trygge 
og gode møteplasser og kulturtilbud, 
sier Rindal.

Oppmøtet i årets parade var 
spesielt høyt og de har fått mye god 
tilbakemelding, men Rindal mener 

det nok fortsatt er lenge til de kan 
sammenligne seg med de store og 
mer prangende paradene i byer som 
London og San Francisco. 

– Vi er jo en liten by med trauste 
trøndere. Det gjør vel at paraden blir 
litt mer «down to earth», sier Rindal.

appeller på Torget
Paraden ble avsluttet på Torget, 
hvor Strindens promenadeorchester 
spilte opp til dans, det ble delt løpe-
sedler og godteri, og holdt appeller.
De aller fleste paradedeltagerne ble 
igjen for å høre appellene, og Torget 
var fullt av regnbueflagg, bannere og 
entusiastiske festivaldeltagere. En av 

MaRsJeRTe foR skeive ReTTiGHeTeR: Over 400 engasjerte festivaldeltagere viste støtte og engasjement under paraden i Trondheim Pride.

TeksT:  Sigurd Martin Nordli Oppegaard 
FOTO: Eivind Sandodden Kise 
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appellantene var Kaspars Zlalits, som 
skal være med å arrangere Europride 
2015 i Riga i Lativa. Det er første gang 
den to uker lange festivalen kommer 
til Baltikum. 2014-versjonen av 
Europride skal holdes i Oslo. 
Flere av appellene fokuserte på den 
økende homofobien, transfobien og 
hatkriminaliteten man har sett i deler 
av Europa den siste tiden. Amnesty 
fortalte om sin kampanje rettet mot 
Makedonia, der 30 maskerte personer 
angrep Skeive dager-arrangementet 
22. juni. Rindal forteller at vi Norge 
heldigvis er kommet veldig langt, men 
at vi er ennå ikke helt i mål.

– Vi i Norge har fortsatt en vei å 
gå, spesielt med tanke på åpenhet og 
diskusjon om seksualitet og kjønnsi-
dentitet. Vi kan ikke forvente at alle 
er heterofile, og vi må kjempe mot de 
fordommene som fortsatt eksisterer i 
samfunnet, sier han. 

Rindal forteller at den beste måten 
å bli kvitt fordommer på er å være 
synlig og vise åpenhet og stolthet. 

fokus på psykisk helse
Et av hovedtemaene under årets 
Trondheim Pride var psykisk helse 

blant homofile og transpersoner. 
Studentenes helse– og trivselsun-
dersøkelse fra 2010 viste at psykiske 
problemer og opplevelse av dårlig livs-
kvalitet er mye mer vanlig blant ikke-
heterofile studenter enn hos andre. 
Nyoppstartete Skeive Studenter 

Trondheim mottok i år Velferdstingets 
ærespris på 50 000 kroner for sine 
tiltak for å skape møteplasser for en 
studentgruppe som trenger å bli sett. 

– Tallene fra denne undersøkelsen 
viser at vi her har mange utfordringer, 
og vi ønsker å få både SiT og NTNU 
på banen. I tillegg er det mange trans-
personer som sliter med kjønnsroller 
og kjønnsidentitet. I løpet av høsten 
regner vi med å kunne opprette et 
lokalt lavterskeltilbud for å hjelpe 
denne gruppen, sier Rindal.

Regnbuemesse og fest på  
Me nattklubb
Etter paraden og appellene ble det 
avholdt regnbuemesse i Vår Frue 
Kirke. Gudstjenesten er en gammel 
tradisjon som arrangeres av Den 
norske kirke, Kirkens bymisjon, 
Åpen Kirkegruppe i Trondheim og 
LLH Trøndelag. Krikerommet var 
lyst opp med stearinlys, og gudstje-
nesten bar preg av et relativt lavt 
oppmøte og stemningen var intim 
og rolig. Domprost Ranghild Jepsen 
holdt appell, og det var flere musi-
kalske innslag. Salmene ble fram-
ført med følelser og innlevelse. Under 
gudstjenesten ble blant annet kirkens 
syn på homofili tatt opp, og både den 
katolske og ortodokse kirken ble sterkt 
kritisert. 

– Selv om regnbuemessen er en 
liten og smått besøkt post på Pride-
programmet, er den med på å sende 
et viktig signal til både homomiljø 
og kirkesamfunn: Man han være 
troende, selv om man bryter med de 
vanlige kjønns– og seksualitetsnor-
mene, forteller Rindal.

Trondheim Pride ble avsluttet med 
PRAID-FÆST på Me nattklubb, som 
snart blir den nye skeive uteplassen i 
byen. Nattklubben er åpen for alle og 
de kommer ikke til å sjekke legning 
i døren. «Priden» er over for denne 
gang, men planleggingen av neste års 
skeiveste festival er allerede i gang .  
UD

martoppe@underdusken.no

enGasJeRT aRRanGØR: Leder Eivind Rindal LLH 
Trøndelag vil bekjempe fordommer ved å vise stolthet.

kJØPMannsGaTa: Toget masjerer forbi Royal 
Garden. 

kRiGeR foR like ReTTiGHeTeR :  
Også Stormtropper engasjerer seg. 

eivind rindal
Arrangør 

Vi er jo en liten by med 

trauste trøndere. Det gjør 

vel at paraden blir litt mer 

«down to earth»



Ingenting produseres lenger i Norge – 
heller ikke klær. Men det brukes og det 
kastes, og det til de grader. Samtidig som 
tekstilarbeidere i Kambodsja besvimer 
av utmattelse og bangladeshiske kles-
fabrikker kollapser over de ansatte. 
Forbrukerne raser, mediene skriver om 
bruk-og-kast-mentalitet og billigkjedene 
svarer med å lage øko-kolleksjoner. Dypt 
nede i skittentøyskurva er det vrient å si 
hvem som har ansvaret, men enda verre 
å slå fast om frimarkedets sirkel er ond 
eller god. 

sertifikater og slaveri
    – Grunnen til at klær kan produseres til 
så lav pris er billig arbeidskraft i utlandet. 
De som i Bangladesh får 5 kroner dagen, 
ville i Norge fått 1500. Dette er en gradvis 
overgang som har foregått over lang tid, 
men etter internettets gjennombrudd har 
samfunnet blitt mer gjennomsiktig og 
media har kasta lys over problemstillin-
gene. Fenomenet er ikke nytt, klær har vi 
alltid hatt, men industrien har flagga ut 
til billigere land, forklarer John Vinnem. 

Han er designer i det 

trondheimsbaserte klesmerket Johnny 
Love, som selv lager alle produktene 
sine innafor EU med sertifikater på at 
det er utført etisk forsvarlig. De siste 
åra har det i media florert med avslø-
ringer om elendige arbeidskår og 
miljøkriminalitet på tekstilindustriens 
fabrikker i Asia, det har blitt murret 
om drap i profittens navn, om frimar-
kedets medaljebakside og moderne 
slaveri. Men skal vi tro Hennes & 
Mauritz’ pressekontakt i Norge, 
Kristin Fjeld, er mange av påstandene 
myter. 

– H&M har jobba med samfunnsan-
svar i mange år. Våre etiske retnings-
linjer ble nedskrevet allerede i 1997, 

og disse følges opp gjennom et eget 
program. Siden 2010 har minimums-
lønningene i Bangladesh økt med 
opptil 81 prosent, men fortsatt 
mangler systemer for årlige revi-
deringer og tilpasninger til økte 
levekostnader. Vi mener selv-

sagt at alle som jobber i tekstilin-
dustrien skal kunne leve av lønningene 
sine, forklarer hun.

Andre reelle tiltak H&M har iverk-
satt er samarbeid med fagforeninger, 
arbeidsgiverforeninger, leverandørene 
direkte og FNs International Labour 
Organisation. Dermed er det kanskje 
ikke riktig å svartmale billigkjedene.

kvalitet som forsikring
Vinnem er ikke overbevist. Han mener 
kvalitet er viktigst for å sikre bærekraft, 
da dette er ei forsikring mot bruk-og-kast-
mentaliteten. Jo dyrere klesplagget er, 
desto lengre varer det, og jo sjeldnere 
trenger du å kjøpe nytt. 

– Vi har så god råd at vi kan kjøpe litt 
dyrere. Det eneste som skjer er at du må 
kutte ned på alkoholforbruket de neste 
par ukene, sier han.

Mange av oss vil være enige i at det 
finnes en link mellom pris, kvalitet og 
forbruk, men H&Ms pressekontakt Fjeld 
avviser dette som feilaktig.

– H&M kan holde en lav pris fordi 
vi, i motsetning til mange andre, kjøper 
store volumer direkte fra produsenten, 
har få eller ingen mellomledd, effektiv 
logistikk og fokus på kostnadseffektivitet. 

Klærne våre lages for å ha et langt liv og 
det er en misforståelse at lav pris betyr 
dårlig kvalitet. Vi produserer varer side 
om side med merkevarer som tar mye 
høyere utsalgspris enn oss og arbeiderne 
får samme lønn uavhengig av hvilket 
klesmerke de syr for, forklarer Fjeld. 

35 tonn i uka
Ei motvekt til det økende forbruket 
er «second hand»-trenden som 
har vært gjeldende de siste 
åra. Europas hipstere tjuv-
låner pappas olaskjorte mens 
motebloggere ikler seg beste-
mors blondegardiner. Fretex 
i Fjordgata er en av bruktbutik-
kene som selger mest på norsk jord, 
og butikkleder Jonny Kristiansen 
forteller om den økende andelen 
bruktklær som omsettes.

– Bare i Trondheim samler vi inn 
35 tonn klær hver eneste uke, året rundt. 
Dette er enormt mye mer enn for ti år 
siden, sier han.

Kristiansen forklarer hvordan det 
ikke bare har blitt stuereint, men også 
trendy, å handle på Fretex. 

– For ti år siden ba folk om å få en 
annen pose slik at ingen skulle se de 
hadde handla hos oss, nå går derimot 
kjendiser velvillig i klær fra Fretex. Det 
skyldes at miljøet har kommet så mye i 
fokus de siste åra og folk har innsett 
viktigheten av gjenbruk, forteller han. 
Designeren Vinnem mener dette 
også har å gjøre med at trender går 
igjen slik at folk vil bruke klær fra 
tidligere tiår. 

former trendbildet
Vinnem hevder også at gjen-
bruksmoten og kravet om 
økologi har mye å si for trend-
bildet, da aspektet som nevnt 
påvirker de etiske retningslin-
jene til kleskjeder, materialvalg 
og produksjonsmetoder.

– Ull er for eksempel et grønt 
produkt, ettersom det er et 
biprodukt av annen produk-
sjon. Mange har begynt å 
dyrke bomull økologisk, og det 
er bra, men den trenger mye 
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Klesindustrien grønnvasker seg selv med bærekraftssertifikater, økologi og gjenbruk. 
Men blir klærne våre «renere»?

TeksT:  Maria Birkeland Olerud 
Ill: Ida Lise Letnes 

KLESPRODUKSJON

global klesvask i tøyindustrien

mer 
vann og 

plass når 
den ikke 

tilføres kjemi-
kalier. Farging 
er også vanske-

ligere, svart er en 
umulig farge å produ-
sere økologisk. Ingen 

produsenter klarer å ha ei 
full økologisk linje, forteller 

designeren. 

folket har makta
Kvalitet, økologi og gjenbruk 
– kleskjedene gjør sitt for å øke 
miljø- og forbruksfokuset, men er 
det ikke egentlig forbrukerne som 
har ansvaret for å styre markedet i 
riktig retning? 

– Hovedproblemet er at det er 
ingen i Vesten som vil gjøre noe. 
Om alle i Norge boikotta billig-
kjedene, ville mye vært gjort. 
Forbrukerne må være klare over at 
de kan gjøre noe. Du har et ansvar, 
påpeker Vinnem. 

Han synes enkeltindi-
vider i Norge er flinke 

til å rope ut, men at 
konkret hand-

ling mangler. 
Man 

skifter til 
Nike 
når 
Adidas 

blir 
avslørt     
for 

barnearbeid, men bytter tilbake. 
Miljøpartiet De Grønne sitter 
faktisk ikke i regjering. 

Kristiansen tenker annerledes, 
og framholder klesgigantene som 
hovedansvarlige.

– Forbrukerne tenker pris, og 
så lenge «made in Bangladesh» er 
billigst, kjøper man det. Men på den 
annen side, må vi tenke mer over 
kjøpene våre, for vi har råd, resonerer 
Fretex-lederen.

Pressekontakt Fjeld nøyer seg 
med å si at H&M tar sitt ansvar 
svært seriøst, men at de også oppfor-
drer kundene til å bidra, blant 
annet gjennom klesinnsamlinger. 

ut av komfortsonen
Man kan med trygghet si at H&M 
legger seriøsitet i samfunnsansvaret 
og at presset fra kjøpekraftige nord-
menn har økt. Med gjenbruk på 
catwalken og økologi i kleskatalo-
gene tror Fretex-leder Kristiansen vi 
går ei grønn framtid i møte.

– Brukttrenden har kommet for 
å bli og det er miljøfokus på alle 
områder. Det er ikke borte om fem 
år, mener han. Noen er derimot mer 
pessimistiske. Johnny Love-designer 
Vinnem tror ikke på tilstrekkelig 
endring før det blir uunngåelig.

– Det er vi i Norge som har 
ansvaret, og så lenge vi ikke er villige 
til å flytte oss ut av komfortsonen, tror 
jeg ikke det snur før verden går under, 
sier han.  UD    

marioler@underdusken.no
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Lars Vaular er endelig klar med et 
nytt album. Forventningene er mildt 
sagt høye til 1001 Hjem etter suksessen 
han har hatt med Du betyr meg fra 2011 
og for så vidt også Helt om dagen, helt 
om natten fra 2010. 1001 Hjem er hans 
femte soloalbum, og selv om bergen-
seren nærmer seg 30 år høres han mer 
ungdommelig og frisk ut enn noen gang 
tidligere.
  1001 Hjem bugner av tekster som 
forteller små, ofte dystre og håpløse, 
historier som alle er åpne for lytterens 
egne fortolkninger. Det er kanskje litt 
dristig å utnevne Lars Vaular til den 
norske versjonen av Bob Dylan, men 
fortellingene er ikke langt unna det 
vi ofte hører fra Dylan. Historiene 
i Vaulars tekster handler ofte om 
ungdom, forelskelse og de som er litt 
på utsiden av samfunnet. Noen av 
tekstene blir supplert med autotune og 
hissige dubstep-lyder (heldigvis i små 
doser), som på «Trådene», en låt som 
gløder. Vaular skifter fra lekne 90-talls 
R&B-beats i «Denne byen e vår» til tung 

gangster-rap på «Den første gangen var 
den siste».

Med låten «Koking» sparer han ikke 
på kruttet og «disser» så å si alle andre 
norske rap-artister, mens han stolt 
rapper om sin kjærlighet og tilhørighet 
til resten av bergensgjengen i NMG/G-
Huset. Han innrømmer suksess og 
skryter av seg selv og gjengen sin. Det 
er helt ok, for de er akkurat så kule 
som de tror de er. «Eg har en innrøm-
melse, eg ble beruset av min berøm-
melse, tok over spillet uten innbydelse, 
ingen innvielse kun innflytelse» rapper 
en Vaular blottet for ydmykhet. Han 
eksperimenterer med hiphop og rap 
som ingen andre i Norge verken tør 
eller gjør på kul måte (sett bort i fra de 
andre kreative sjelene i NMG/G-Huset).

Singlene «Nonsens» og «Gary 
Speed» er to låter som helt klart er 
mer tilgjengelige og radiovennlige enn 
mange av albumets andre låter. «Gary 
Speed» er noe helt for seg selv, teksten 
handler om Vaulars barndomshelt og 
Leeds-legenden Gary Speed. Låten har 

en rekke referanser til engelsk fotball-
historie som nok dessverre vil gå over 
hodet på de fleste, men den fengende 
låten er likevel et av albumets absolutte 
høydepunkter. Etter å ha hørt den et par 
ganger har man plutselig lært mye om 
engelsk fotballhistorie – for en bonus!
   1001 Hjem veksler mellom polert 
pop, visesang og klubbmusikk, men 
Vaular glemmer aldri hva han kan 
best og hva som har gjort han til en 
av Norges beste artister: rappingen. 
Lars Vaular er hiphop for de som ikke 
liker hiphop, og det er ikke negativt 
ment. Kreativiteten og nytenkningen 

rett opp, ikke ned

LARS vAuLAR: 1001 HJEM - MER MuSIKK/uNIvERSAL NORGE
TeksT: vILdE BOBERG SvINENG

ALBuM

ble en nymotens Leonard Cohen, som 
mellom metallalibiet la om til en svalere 
røst og slengte ut halvpoetiske fraser. 
Med ett innser man at de har blitt gamle 
og nøyde, avslappede og gjendiktende.

Bedre ble det ikke da Satyr så seg 
nødt til å trekke ut pausene med senti-
mentale monologer om hvordan bandet 
igjen har fornyet seg, funnet noe nytt 
og kommet seg videre. Selv de hardeste 
blodfansene så seg nødt til å mase om 
fortgang i settet. 

Det er nok på tide å stille spørsmål 
ved utvinningstempoet. Gjennom de 
gamle låtene kunne vi se en lykkelig 
og lekende Frost levere sin framifrå 
perkusjon. Men da alvoret og det nye 
materialet skulle spilles, gikk han mest 
over til systematisk levering av kine-
tisk energi til trommesettet, liksom 
løpebåndsarbeideren i en sovjetisk 
fabrikk. Kreativitet og livskraft er ikke 
en fornybar ressurs likevel.

Trolig var det passende at konserten 
nådde sitt høydepunkt da den avsluttet 
for første gang. Bandet forlot salen, og 
publikum sto igjen og tagg om mer, mer 
og mer. Det ble etter hvert amper stem-
ning, før bandet returnerte og slo til 
med «Mother North». Publikum gikk 
amok, ikke ulikt når man kaster skalken 
til måkene, men det kom altfor sent til 
å redde konserten. Der König ist tot, es 
lebe der König.

Etter fire år med stillhet var Satyricon 
på banen igjen, denne gangen med ny 
skive — og endelig tilbake i Trondheim. 
Det var duket for harde kår med en 
fullstappet sal og mange nok meter 
lærjakke til å trekke strekningen 
Trondheim–Oslo. 

Som alle tragedier startet det hele så 
bra: En projeksjon av en lidende Jesus 
på veggen bak bandet. Godbiter fra de 
første utgivelsene dundret gjennom 
forsterkerne, og et virilt Satyricon 
styrte publikum med jernhånd. Man 
kunne se antydninger til knuffing og 
moshpit i venstre side av salen, men 
det var tydelig at publikum ikke var 
helt der enda.

Verre gikk det da tiden var inne for å 
syne fram det nye. Med til tider tre gita-
rister, en bassist, organist og trommis 
var det ikke vanskelig å trekke paral-
lellen til den magiske seks-persons-
grensen til Melodi Grand Prix. Satyr 

et lysere svart

SATYRICON - BYSCENEN - 18.09.13
TeksT: EMIL FLAKK FOTO: CESAR MONdRAGON

KONSERT

Lyset finnes i selv den 
mørkeste skog, men 

Satyricon har igjen feilet 
å kveike opp ilden fra sine 

yngre dager.

Historien til Jeanne d’Arc er en 
de fleste nordmenn har kjennskap til. 
Ifølge myten førte hun med guddom-
melig veiledning den franske hæren til 
flere seire under hundreårskrigen mot 
England. Hun ble til slutt fanget, sendt 
til England, stilt for retten og brent på 
bålet som 19-åring. Jeanne d’Arcs figur 
har blitt undersøkt i mange kulturelle 
arbeider, og Trøndelag Teaters versjon 
problematiserer også hennes karakter.
Den lille jomfruen av Orléans møtte 
flere problemer da hun ville gå til krig i 
oppdrag fra Gud, og hun endte til slutt 
opp foran retten. Lokalene til gamle 
Frostating Lagmannsrett gir et godt 
utgangspunkt for rettsaken mot Jeanne. 
Det er her historien begynner, og det er 
også hit vi vender tilbake flere ganger. For 
mens Jeanne blir stilt for retten, må hun 
ta oss med tilbake i tid for å fortelle hva 
som har skjedd. 

Jean Anouilhs versjon bringer 
humor og lekenhet til en ellers tragisk 
begivenhet. Fra rettssalen i England blir 
vi fraktet til Jeannes familieliv, videre til 
Kong Karl VII og til Jeanne på fengsel-
scella. De fem skuespillerne bringer blant 

Humor i tragedien
 

JEANNE d’ARC - TRØNdELAG TEATER FROSTATING LAGMANNSRETT - SpILLES FRA 18. SEpTEMBER - 12. OKTOBER

annet til live erkebiskopen, Karl VII, 
hans mor og elskerinne, i tillegg til 
inkvisitoren og bøddelen. 

Små rekvisitoriske forand-
ringer betegner store karakterskiller.
Som Anouilh selv har bemerket, 
forsøker ikke stykket å forklare 
mysteriet Jeanne d’Arc. De 90 minut-
tene i rettssalen handler mer om en 
opplevelse av hennes liv og person. 
Kjersti Tveterås som Jeanne er den 
mest troverdige av alle figurene. De 
store klærne understreker hennes lille 
ramme, samtidig som holdningen og 
væremåten gir inntrykk av en svært 
målrettet og troende sjel. Ja, det er 
som om hun har Gud i ryggen. I løpet 
av stykket blir Jeannes gode karakter 
forsterket sett i lys av andre mer 
syndige figurer. 

Alt i alt fungerer ensemblet 
godt sammen, både som kongefa-
milie, dommerpanel og som andre 
sammensetninger. Små detaljer 
som bruken av ulike dialekter er en 
hendig måte å fornorske dramaet 
på. Samtidig er det noen rollefigurer 
som skiller seg ut, slik som Marianne 

Meløys versjon av Karl VIII. Den svært 
usikre, ufokuserte og krokryggede fran-
skekongen med Ipad i høyrehånda 
bringer frem mye latter hos publikum.
Jeg pleier ikke å klage over artige skild-
ringer av franske personer, og jeg synes 
det er gøy å lære om historiske begi-
venheter i form av kulturelle arrange-
menter. Likevel er kontrasten mellom 
de lystige scenene og alvorligheten av 
de faktiske episodene noe som skurrer 
i opplevelsen av teaterstykket Jeanne 
d’Arc. 

Til tross for underholdningsver-
dien i stykket, føles det rart å sitte og 
le av slike hendelser. Det er trist å tenke 
på at franskekongen var ubesluttsom og 
ikke hadde tro på sin egen rettmessighet 
til tronen. Inntrykket av at Frankrike 
ikke egentlig ønsket å dømme Jeanne 
til døden, gjør avgjørelsen enda mer 
bemerkelsesverdig. Slike tragiske 
konklusjoner henger ikke helt på greip 
med den lystige tonen verket innehar. 
Samtidig er det ikke alltid underhol-
dende eller morsomt. De mer rolige 
partiene blir kjedelige sett i sammen-
heng med resten av stykket. Jeanne 

forteller om sitt liv og om sin tro. Sin 
tro på Gud og på mennesket. Det er 
dype og eksistensielle temaer som i 
utgangspunktet er interessante, men 
som blir tilsidesatt av den ellers sprud-
lende komedien. 

Om humoren er ment som en 
kommentar til latterligheten av rett-
saken mot Jeanne, vet jeg ikke. Det 
er likevel ikke helt det en forventer 
av teater. Noen publikummere ler 
konstant, andre ser mer tankefulle 
ut. Selv klarer jeg ikke å unngå å lette 
på smilebåndet under de morsomste 
scenene. Ennå må jeg på vei hjem stusse 
litt over hva jeg sitter igjen med etter at 
stykket er ferdig. For min del ønsker jeg 
ikke at teater skal være morsomt uten 
å være tankevekkende. 

Det er vanskelig å ikke elske 
Lars Vaular, og kjærligheten til 
Norges rapkonge minker ikke 

med 1001 Hjem. 

til Vaular virker endeløs, og for hvert 
album blir han bare bedre og bedre. 
Han har stålkontroll og leker seg med 
hiphop på en måte som er to hestehoder 
foran alt annet innen norsk hiphop. 

Til tross for underholdnings-
verdien i stykket, føles det 

rart å sitte og le av slike 
hendelser.

TEATER 

TeksT:  INGuNN MJØNERud FOTO: GT NERGAARd

Satyricon inntok en fullsatt byscene.

enGsTeliG fRanskekonGe: Marianne Meløy sitter på tronen som Karl VII. Under sitter Hildegunn Eggen som  
hoffmarskalk og Herbert Nordrum som erkebiskop.
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I 1960 ble SS-offiseren Adolf Eichmann, 
en av de ansvarlige for utryddelsen 
av jøder under andre verdenskrig, 
kidnappet i Buenos Aires av isra-
elsk etterretning. Han ble bragt til 
Jerusalem, hvor han ble stilt for retten 
og funnet skyldig i forbrytelser mot 
Europas jøder. Den jødiske, tysk-ameri-
kanske tenkeren Hannah Arendt fulgte 
og rapporterte fra rettsaken for maga-
sinet The New Yorker i fem omfattende 
artikler. Der gjorde hun noen oppsikts-
vekkende observasjoner om jødeforføl-
gelsen og ondskapens natur.

Hannah Arendt forteller hvordan 
den innflytelsesrike tenkeren prøvde å 
forstå og forklare at ekstrem ondskap 
kunne utføres av en tilsynelatende 
middelmådig og normal mann. Filmen 
forteller også om en moderne, kjeder-
øykende og kaffidrikkende sekstitals-
kvinne, en hengivende kone og venn, 
og én som selv opplevde å bli internert 

under krigen. 
Sidehistoriene som skal under-

bygge denne flerdimensjonale Hannah 
Arendt, er dessverre underutviklede, 
og portrettet er ikke så gripende som 
det kunne ha vært. Et overdrevet 
antall nærbildescener av en røykende, 
tenkende filosof skal kanskje ilegge 
henne en dybde som manuset ikke 
klarer å gi, men resulterer kun i å gi 
filmen et teatralsk uttrykk. Den distan-
serte, arrogante og geniale akademi-
keren får større plass enn det følende 
mennesket.

Manuset, med dialog på både tysk og 
engelsk, virker tidvis påtatt. Særlig er 
dialogen på engelsk vanskelig å svelge, 
den tenderer mot klisjé og dette påvirker 
følgelig skuespillerprestasjonene.

Filmen er lang og bærer seg på at 
den historiske settingen og Hannah 
Arendts filosofi om ondskapens bana-
litet, er interessante i seg selv. Det er 

originale film- og lydklipp fra rettsaken 
i 1961 som gjør det sterkeste inntrykket. 
Regisør og manusforfatter Margarethe 
Von Trotta har prioritert den filoso-
fiske tematikken framfor den rørende 
personskildringen og Hannah Arendt er 
nok, med dette, en film for de spesielt 
interesserte. 

Dokumentar i forkledning

HannaH arendt - pREMIERE 20. SEpTEMBER
TeksT:SARAI FOLKESTAd
FOTO:  ARTHAuS

FILM

Hannah Arendt fascinerer med 
sine dokumentariske aspekter, 
som en personskildring klarer 
den ikke helt å rive oss med.

til indie-skuespiller John Lurie, tok 
McKee sin revansj. På starten av fjerde 
del møter vi en mann som forsøker å 
stikke tommelfingerneglen mellom 
tærne sine, men som blir hindra av noe 
hard hud. En protagonist på vei mot et 
mål, pluss hindringer. Forløsningen slo 
meg nesten i bakken.

I det store og det hele er nemlig I 
lyngen blottet for historie i tradisjonell 
forstand, i så stor grad at den minste 
narrative hentydning virker forløsende. 
De ulike delene har ingen tilknytning 
til hverandre rent bortsett fra fortel-
lerstemmen, et blikk som flytter seg 
fra situasjon til situasjon. Et overkjørt 
reinsdyr, en ferie til Lisboa, en jeger 
i skauen. Gjennom korthugde, aktive 
setninger beskrives prosesser og beve-
gelser i brytningen mellom kropp og 
natur på detaljenivå. Mennesket er 
passivt, ikke-handlende. Det er naturen 
som trenger seg inn og tar kontroll.

Nøkkelen til boka blir dermed å 
studere relasjonene mellom setnin-
gene, og her graver Kielland dypt i den 
modernistiske verktøykassa. Man har 
den forflatende fortellerstilen, detaljene 
som kretser rundt det usagte, de språk-
lige repetisjonene. Stilen er jevnt over 
kompetent, med det aberet at man har 
sett det meste før. Mer problematisk er 
skildringene av menneskekroppen, hvor 
sykdom og alder ofte står inn for det 
groteske, et grep som virker ekkelt og 
distanserende. 

Litterært har boka på sitt beste et 
imponerende momentum, takket være 
Kiellands grep om tekstlig rytme. 
Overgangene mellom virkelighet og 
fiksjon i Lurie-delen er særlig inspi-
rerte. I sum krever likevel I lyngen en 
leserinnsats den bare sjelden belønner. 
Kanskje hadde McKee et poeng likevel. 
Iblant er håndverk bedre enn kunst.

En protagonist med et mål, og hind-
ringer han må overkomme for å oppnå 
dette målet. Dette er historiefortellin-
gens grunnleggende bestanddeler, skal 
man tro screenwriter-guru Robert 
McKee. McKee leder verdensberømte 
seminarer hvor man gjennom power-
point-slides og huskeregler skal lære 
seg å skrive. Protagonist, mål, hind-
ringer. Prinsippet bak Hollywood, og 
alle krimbøker du har lest.

Selv pleier jeg å holde meg for god for 
slikt. Det går i modernistisk litteratur, 
hvor dramaturgiske hensyn skusles til 
side til fordel for assosiativ utforskning 
av eksistensangst, forgjengelighet og 
erfaring. Den menneskelige tilstand, 
som det heter. Det er lenge siden jeg 
så en film for å finne ut hvordan den 
slutter. Men drøyt tyve sider inn i I 
lyngen, etter side på side fylt av oppsmul-
drende hud, glinsende fettkanter og 
halvbiografiske passasjer om leppene 

Upenetrerbar prosa

I LYnGen - vIKTORIA KIELLANd - KOLON FORLAG 
TeksT:  EMIL ØvERSvEEN

BOK

Kiellands bokdebut krever 
mye, men gir lite igjen for 

strevet.

50 % rabatt 
hos tannlegen

50 % 50 % 

Sirkus Shopping, Falkenborgveien 9, 7044 Trondheim

Åpent fra 08.00–20.00  I  Bestill time på 73 60 50 45

Toppen Tannhelsesenter har åpnet på Toppen Helsesenter i Sirkus Shopping. 
Studenten skal selvsagt få et godt tilbud. Du får 50% rabatt på første 
time. Tilbudet inkluderer undersøkelse hos tannpleier/tannlege, 

2 røntgenbilder og tannrens! Du betaler kun 490,-

Bestill time på 73 60 50 45

Studenter får også 10% rabatt på alle tjenester uavhengig av dette tilbudet.

Nå har vi studentrabatt
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Studere på Svalbard?
Universitetssenteret på Svalbard tilbyr studier i 

biologi, geologi, geofysikk og teknologi

Søknadsfrist: 15. oktober
Mer info: www.unis.no
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Kulturkalenderen

IKEA-linjene på hybelen din, er Ila 
Brainnstasjon stedet i dag. Det er 
mulighet for å gjøre et kupp, når det 
arrangeres Garasjeloppis på Ila. 

Antikvariatet:
21.00. Har du en musiker i magen? 
På Antikvariatet er det jamaften hver 
søndag, det betyr åpen scene og 
ditto muligheter for deg som ikke vil 
melde deg på the Voice, men likevel 
vil spille for et publikum. Det er selv-
følgelig også mulig å komme bare for 
å se på.

TIRSDAG 1. OKTOBER:
Familien:
22.00. Tirsdag er gratisdagen på 
Familien, denne gangen er det 
bandet Bergtatt som serverer 
rockemusikk.

ONSDAG 2. OKTOBER:
Ukene der tiden opphører sparkes i 
gang denne onsdagen. UKA 2013 skal 
fylle både kulturkalenderen og livene 
våre de neste ukene. 

UKA:
19.30. Dødens dal. Det er duket 

TIRSDAG 24. SEPTEmBER
Ila Brainnstasjon:
19.30. Quizaften på Ilas koseligste 
kulturkafé. 
Trondheim internasjonale 
kammermusikkfestival:
11.30. Kamfest på byen! 
Kammermusikkfestivalen har 
åpningsdag, og inviterer til musi-
kalske opplevelser flere steder i 
Trondheim sentrum. Til og med 
29. september har du mulighet til 
å sanke inn litt kulturell kapital, 
hvis du stikker på en av de mange 
konsertene i regi av festivalen. Sjekk 
ut festivalprogrammet på www.
kamfest.no.
 
TORSDAG 26. SEPTEmBER
Olavs Pub: 
20.00. Stand Up Trondheim byr Vidar 
Hodnekvam og en hel gjeng med 
komikere til gratis latterbonanza.
Antikvariatet:
20.00. Kleint, men moro, 
Improoperatørene finner på showet 
underveis når de viser fram toppers 
improteater på Supertorsdag. 

FREDAG 27. SEPTEmBER
kjøpmannsgata 27: 
10.00. Billig og brukt kultur til 
salgs, dropp forelesning og dra på 
Bokloppis i Kjøpmannsgata. 
Avantgarden:
19.00. Urpremiere på forestillingen 
Vi er motorvei!, en lettbeint, men 
alvorlig musikal om Europa. Duoen 
Brødet og Eselet synger et knippe 
sanger om korthuset EU.
Brukbar/SUPA: 
23.00. Jentene i Skjør i skjørt 
spiller helgen din i gang. Det skal 
danses i skjørt, eller bukse, nede i 
SUPAkjelleren. 

LøRDAG 28. SEPTEmBER
Kamfest:
15.00. Olavshallen. Barn og unge 
fra 30 land samarbeider om å lage 
forestillingen Fargefest, en fest-
forestilling med sang, dans og 
sirkusopptredener.

SøNDAG 29. SEPTEmBER
Ila Brainnstasjon: 
11.00. Hvis du trenger litt vintage 
dilldall for å myke opp de harde 

for Promenadekonserten, 
UKAs tradisjonstunge åpnings-
konsert. Trondhjems 
Studentersangforening, Trondhjems 
Kvinnelige Studentersangforening 
og Studentersamfundets 
Symfoniorkester møtes på scenen for 
å spille toner du garantert har hørt 
før, det skal svinge!
23.59. Samfundet. Byggeperioden er 
over, og det runde, røde, huset åpner 
igjen dørene sine for oss. Den nyopp-
pussede Daglighallen skal innvies, og 
det blir åpningsfest på hele huset.
23.59. Nina og Stine lanserer 
UKE-navnet, og trosser kulde og 
bronkitt i våte T-skjorter på taket av 
Samfundet.
Dokkhuset:
20.00. Kulturlivet fortsetter også 
utenfor UKAs hvite telt. Hvis du ikke 
har billetter til promenadekonserten 
kan du dra på Dokkhuset hvor det er 
klart for jazzfusionsupertrioen Scott 
Henderson, Dennis Chambers & Jeff 
Berlin. 
Ila Brainnstasjon
19.00. Improgruppen Improstata 
improviserer improvisasjoner med 
improteater.  

TORSDAG 3. OKTOBER:
UKA:
19.00. Dødens dal. macklemore & 
Ryan Lewis er utsolgt som bare det, 
men spiller altså i teltet i Dødens dal. 
Håper du har billett!
20.00. Storsalen på Samfundet. P3s 
beste moromenn, Bjarte, Steinar og 
Tore, tar med seg postkasse, post-
kasse, postkassene sine til Trondheim 
og svarer på spørsmål helt live. 
Blæst:
22.00. Konsert med Casa murilo og 
Chirkutt. Casa murilo spiller koselig 
indiepop, fint det, men ryktene (og 
info fra arrangøren) sier at bandet 
Chirkutt fra Bangladesh lager folk-
rock og headbanger iført sarier. Helt 
sant og antageligvis ganske kult. 

FREDAG 4 OKTOBER:
UKA:
18.00. Knaus på Samfundet. 
Korveteranene i Oldboys har på seg 
smoking, og viser jyplingene fra 
Samfundet-korene hvordan det hele 
gikk ned i gamledager. 
23.59. Storsalen på Samfundet. 
Smågutta får visst også slippe til i 
kveld. Hvis du er Trondhjem-student 

og ikke har opplevd koret Pirum, er 
dette en gyllen mulighet. Samfundets 
egne korsjarmører gir deg leken sang, 
selvfølgelig iført sine umiskjennelige 
knebukser, russeluer, strap-ons og 
dressjakker. 

LøRDAG 5. OKTOBER:
UKA:
10.00. Ta på løpeskoene, og bli med 
på UKEløpet. Det blir høy tights-
faktor og meningen er å komme først 
over målstreken i Dødens dal. Hele 
greia er gratis, og det er mulig å løpe 
alene, eller med et lag.
15.00. Høyskoleparken. Har du fort-
satt monstre under sengen din? Og 
synes du kaffe er en voksenting? 
Barneforestillingen er teater for barn 
i alle aldre, og har holdt det gående 
helt siden 1977.
19.00. Storsalen på Samfundet. Den 
største, og kanskje beste, studen-
trevyen i Norge har premiere. Det er 
klart for UKErevyen.

SøNDAG 6. OKTOBER:
UKA:
21.30. Storsalen på Samfundet. 
Baroness (US) kommer hele veien 
fra Junaiten for å gi oss eklektisk 
metallmusikk. 
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mANDAG 7. OKTOBER:
UKA:
13.00. Dødens dal. Advarsel: Store 
deler av Trondheim sentrum kommer 
til å fylles av studenter i lederhosen 
og dype bayerske utringninger. 
UKAs Oktoberfest er utsolgt, men 
hvis du lurer på hva som skjer med 
mennesker som drikker øl til frokost 
kan de altså oppleves på vei til 
Dødens dal denne mandagen.

TIRSDAG 8. OKTOBER:
Under Dusken oppstår på ny i 
stativene.
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samfunnskritikk og 
festivalstemning

Den 26 september arrangeres for første 
gang sosiologifestivalen på Blæst. 
Initiativtaker til festivalen er professor 
Aksel Tjora ved Institutt for sosiologi og 
statsvitenskap på NTNU. 

– Motivasjonen bak festivalen var 
å bidra til et mer spenstig fagmiljø på 
tvers av studenter, forskere og arbeidende 
sosiologer i Trondheim. Jeg har holdt på 
med festivalsosiologi en stund, hvor jeg 
har studert festivalene som fenomen. 
Etterhvert føltes det naturlig å ta steget 
til sosiologifestival, sier han.

Bokbad og dj-sett
På festivaldagen kan man vente seg 
bokbad, debattpaneler og framlegg, før 
kvelden avsluttes med et dj-sett av sosio-
logistudent og Turboneger-gitarist Knut 
Schreiner.

– Delen med høyest temperatur blir 
nok den om sosiologi som samfunnskri-
tikk. Det er viktig å stille spørsmålet om 
hvordan man kan jobbe med samfunns-
spørsmål på en faglig måte, og være en 
stemme i den offentlige debatten. På 
universitetet står man fritt til å jobbe 

Sosiologer og samfunnsengasjerte inviteres til debatt, 

øl og musikk på Blæst.

uavhengig, for eksempel av arbeids-
giveren i staten, og den rollen er det 
viktig å forvalte. Det er ikke vits 
med den frie stillingen om man ikke 
bruker den.

Selv om festivalen har en tydelig 
forankring i det sosiologiske, mener 
Tjora at enhver som er interessert i 
samfunnsspørsmål vil kunne få noe 
ut av festivalen.

–  Arrangementet vil være åpent 
for alle. Vi forsøker å få til en festi-
valstemning, hvor det bygger opp til 
feststemning mot kvelden. Man skal 
ikke bare sitte på en stol hele kvelden, 
det er viktig å få litt dynamikk i det.

 
Ønsker studentdrevet festival
I år er det Trøndersosiologene, den 
lokale avdelingen av Norsk sosiologi-
forening, som står for arrangementet. 
På sikt ønsker Tjora at festivalen skal 
drives av studentene selv.

– Målet er å få linjeforeningen til 
å ta over neste år. Første gang blir en 
slags test, for å se hvordan formatet 
fungerer. Jeg har merket stor inter-
esse for festivalen, både fra studenter 
og kolleger fra instituttet. Da er det 
bare å krysse fingrene for at de faktisk 
kommer. UD    

emilover@underdusken.no

TeksT:  Emil Øversveen
FOTO: Marin Håskold

NOTIS

inviTeReR Til fesTival: Aksel Tjora mener det er viktig at universitets-ansatte 
viser et sosialt engasjement for faget.
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Storsalen mente noe
Ingen vet helt hvor vegen går videre. – Vi risikerer å faktisk måtte ta stilling til ting, sier 
en oppgitt Lunke.

«Han bad meg om å ittj fårrå 
nålless. Jeg forstod ingen ting. Lille-
Pederen min er nå full av nåler..»

Spættposten
SPESIALSPESIAL. SPæT  (frå NOrrØNT SPÆT, «råmELk-PuddINg»)

Mys-pride

spættdvergen

spitposten registrerer

...at nordkorea er nærmene enn en skulle tro

...at skræving burde skjules i marg...

...at neida. mer skræving.

...at marg ikke er flermedialt.

...at sm-pølsefest

...at kinkysenkvelderinydalen

...at danke schøn.

...at Lebestift er inn

...at trangt

....at morna, sees om 4 år

...at erna tok med nok drops til alle!

...at kaffe

....att hvorfor sove når en kan høre regnbuer?

...att nazi-dora arkiverer nazigull og gammle 

mannskorentusiaster.

...at kaffeslaberas.

...att tenke seg till...

..at smurfene inntar det store hus i 

tigerstaden..

...at nei, ikke Coloseum.

...at å nei og nei

...at pressestøtta til både fitte og kommunist-

blekka står for fall

.... at jaja, mer tid til fårikål!

....at fårikål til dovre faller!

....at NTNU koker kaniner med GPS på 

internett

...at koking og koking fru blom.

...at vi vil ha mer eksamensdop

...at Erna må gå hvis ikke

....mer dop!

...at nei, serriøst

...at vi får mindre pensjon enn pappa

...at det går fint

så lenge venstre selger Oslo Kino.

...at da kan vi kjøpe 0,01 sånn derre fly!

...mindre mangfold i norsk Kultur, hurra!

...at det blir gøy! Bæ-BU

...at heroin til folket!

....at Erna, mer dop!

...at Siv, mer dop!

...at K-A, mer dop!

... TRINE, mer dop!

....at studiestøtten må gå!

...joda

....privatiser pressestøtten da vel!

...Ringnes kan bygge damer til dovre faller

...at bart er flott

...at statoil sponser fylla vår!

....at det er sjekkt & Græit!

...så lenge vi ikke må drikke Mintu med 

Uka-kukene.

...at faen så trist.

...at snikmuslimifisering har blitt ett interna-

sjonalt ord.

...at Uka, gi oss penga våres og la oss væra 

i fred.
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– Usmakelig at fags ødelegger dagen for de stakkars homofile, mener ordfører Rita Ot-
tervik.

Det er en vakker solskinnsdag. Fuglene kvitrer i fryd over kutt i formu-
eskatten, mens fegne barn springer rundt og leker uhemmet, frigjort 
fra det sosialdemokratiske konformisthelvetet. Plutselig brytes den 
individualistiske idyllen av en stemme i det fjerne.

– Er det noen her som liker godteri? 
Barna krinser umiddelbart rundt ham, mens han fører hendene 

dypt ned i lommene og kaster ut håndfuller med syrlig godteri.
– Vær så god. Hygge! Glede! Sponset av Statoil, sier han.

«UKA – der barndommen opphører»
– Vi ønsker å lære barna om det fantastiske som gjemmer seg bakt alt 
vi foretar oss i voksenlivet, sier han.

 Hva i helvete mener du nå, Jørgen?
– La meg ta et eksempel: Når du ser på UKA, ser du kanskje bare 

utukt og tukt og babylonshore. Men jeg ser nye bånd som knyttes. Jeg 
ser kjærlighet, lausunger og medmenneskelighet. Og store hauger med 
penger. Dyrk mammon, og dyrk indie.

Sist samfundsmøte vedtok Storsalen en 
resolusjon som fordømmer en russisk 
lov som tvinger uskyldige homofile inn i 
såkalte mannskor, en såkalt «sing, don’t 
tell»-ordning. Fra talerstolen haglet det 
fyndord mot loven. Mange oppfordret til 
å vise solidaritet.

– Det er fra før vanskelig nok å komme 
ut av skapet, om man ikke i tillegg skal 
lumpes sammen med permanente 
ungkarer og brunøyeentusiaster. Det 
får være grenser for nøytralitet, mente 
en representant fra Avgiftspampenes 
Ungdomsfylkning (AUF).

– Historisk øyeblikk
Historiker Lurven Kisemaker ved Fakultet 
for samfundsvitenskap påpeker at det 
gjennom historien har hendt at studen-
tene hadde meninger. Han mener likevel 
måtehold er den beste vegen å gå.

– Først mener du noe om de elskver-
dige homofile. Plutselig kommer det en 
resolusjon om utdanning og den verdens-
vide sionistkonspirasjonen, og etter det er 
nok alle hemninger borte.

Også talsperson Per Aage Pleym 
Christensen for oljeselskapet Total 
advarer studentene mot å overdrive den 
nye trenden, da dette fort kan gå utover 
framtidige arbeidsmuligheter.

– Som arbeidsgivere er vi mest inter-
essert i studenter som bruker tiden sin på 
å like ting på Facebook. Vi har tidligere 
foreslått en inntektsgrense for å komme 
med innlegg i samfunnsdebatten, slik at 
plebeierne ikke blir obsternasige.

Nervøs Lunke
Samfundetlederen deler bekymringene 
for hvordan ting kan utvikle seg framover.

– Det har allerede kommet 

resolusjonsforslag om å innrømme at det 
blir en borgerlig regjering. Jeg vet ærlig 
talt ikke hvordan vi skal forene dette med 
samfundsidealitet om politisk nøytralitet.

Ifølge Lunke er flere resolusjoner på 
veg, blant annet et forslag om å kamp-
trene Diversegjengen og bruke dem 
som kanonskyts i en storoffensiv mot 
de fascistiske okkupantene i Herjedalen 
og Jamtland. Resolusjonen heter «1645 
Never Forget».

TEKST: Jørgen Hespnes

CAGE FIGHT

hesj@uka.no

Det ble nylig avholdt Gay Pride-parade 
gjennom Trondheims gater og veiter. 
Alt ble likevel ikke helt som det var 
tenkt: Forpartiet av toget ble kuppet 
av bakpartilurendreierne i Pirum, for 
anledningen utkledd som Strindens 

Promenadeorchester.
Uten skamvett og medfølelse stampet 

de seg over brustein og dyttet ut all kos 
med sine fælne lyder. I en pause kunne 
man høre stakesveinene skryte av sine 
udåder.

– Vi har aldri spilt disse instrumentene 
før, men jaggu om ingen hørte forskjell.

– Jeg er veldig, veldig såret

Vømmølsentusiasten fra Strindens er lyn 
forbanna på Pirums djerve stunt.

– Det er nesten så taterkniven hopper 
utav slira – helt av seg selv. Jeg er veldig, 
veldig såret over måten de misbruker 
merkevaren vår.

Saken er meldt inn for Finansstyret 
ved Samfundet (FiS) og handsames 29. 
februar ved neste skuddår. Det er også 
opprettet støttegrupper for de som føler 

Pirum kuka til Trondheim Pride

Ny-religiøs bølge brenner bartebyen

TEKST: Tobias Markussen

STRIPET KAMUFLASJE
de må bearbeide traumet. Mer informa-
sjon fås i Edgar.

korrectur@uka.no

Religionseksperter advarer mot mammondyrking og sekterisme: – Folk må faen meg passe på avkommet sitt, 
sier Asbjørn Dyrendal. 

Tekst:  Felix Kise
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