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Pulestua er åpen igjen!!! 

LuriFaX anmeLdt: tight,
men tynt for ukas midtpunkt

Portrett:
the Fjords’ Petter vågan

ntnu: mangler retningslinjer
for karakterbegrunnelser

samskiPnad: oppland overkjøres av kunnskapsdepartementet
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28. januar vedtok NTNU-styret storfusjonen 
som kommer til omfatte omlag 38 000 studenter.
De fire eksterne styremedlemmene samt de to 
studentrepresentantene presset gjennom vedtaket 
som kommer til å gjøre nye-NTNU til Norges største 
universitet. Dette mot de fem ansatterepresentantene.

Til nå har fusjonen vært preget av store ord 
og prosesser er som påbegynt. Det blir først 
virkelig spennende i januar når planene testes mot 
virkeligheten.

I saker der det gjelder representasjon har vi allerede 
fått signaler om hvor makta ligger. 28. august sendte 
Studentparlamentet ved HiST en pressemelding 
med tittelen: «HiST-studentene i siste rekke». Der 
kan en lese: «Dette betyr at det omtrent ikke vil være 
noen vits for en HiST-student å stille til valg» som 
studentrepresentant i NTNU-styret.

Den 25. september kunne en lese på Dusken.no 
at studentlederne i Gjøvik og Ålesund reagerte på at 
Studenttinget ved NTNU økte egen representasjon 
uten deres viten. Morten Djupdal fra HIST ønsket 
ikke å legge skylda på Studentparlamentet ved NTNU. 

Selv om leder Jone Trovåg i Studentparlamentet tar 
selvkritikk denne gang, er det ikke sikkert at neste 
leder vil være like ydmyk.

I flere brev sendt til Kunnskapsdepartementet 
uttrykker både Studentsamskipnaden i Oppland 
(Sopp) og Lillehammer kommune stor misnøye med 
NTNU og SiT, og hvordan høringsprosessen har 
foregått.

– Høringsinnspillene fra Sopp sine nærstående 
parter til utredningen er entydige på at konsekvensene 
for studentvelferden og for Sopp er alt for svakt belyst, 
skriver Sopp, som hevder at det ikke er tatt hensyn til 
studenter i Gjøvik og Oppland.

Når videre finansiering og prioritering av studier 
skal diskuteres i årene framover er det all grunn 
til å tro at representasjon i styret ved NTNU og 
Studentparlamentet vil være utslagsgivende for hvem 
som kommer ut som vinnere. De første signalene 
burde derfor avskrekke både studenter og ansatte.

Grunn til bekymring

FRA ARKIVET - Bodegaen i 1934

«Barkrakken dingler foran dis-
ken i bodegaen. Vi tar en kjeft øl, 
betrakter i taushet de innstrøm-
mende ungdommer som kommer 
fra Cirkus Carnioca, og dingler 
igjen. Det blir pakkende fullt, 
alle kjemper for å få en plass ved 
disken, alle brøler i munnen på 
hverandre. Man vugger avsted 
som en fullastet pram på opprørt 
hav, skjener inn på en liten åpen 
plass midt i tykningen for  utføre 
en spesielt flott manøvre, som 
imidlertid i regelen oppløser seg 
i småtramp og kamp for å gjen-
vinne den flyktige balanse.»
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TIPS OSS!
tips@studentmediene.no

Journalist
kyrre ryeng

KOmmENTAR

Martin gundersen
Redaktør,  Under Dusken

Vi trenger fortsatt statoil
Oljebransjen er kanskje i en krise, men oljealderen er ikke over. Heldigvis.

Oljealderen er ikke over. De siste månedene har 
det kunne virket som om vi forventer at oljen utenfor 
kysten tar slutt i løpet av få uker. Debatten går ut 
på hva man skal leve av nå som oljen tar slutt. Man 
kunne nærmest ledes til å tro at Hellas’ pågående 
økonomiske krise er en dråpe i havet sammenlignet 
med det vi står overfor.

Oljebransjen har møtt på tøffe tider på grunn 
av økt konkurranse internasjonalt, men å hevde at 
oljealderen nå er over, er feil. Samtidig blir det å la 
være å kalle dette en krise i overkant optimistisk. 
Tall fra DNB Markets viser at godt over 20.000 
arbeidsplasser i oljenæringa har falt bort siden 
januar 2014. Det er med andre ord ingen tvil om at 
næringa sliter.

Stadig ny teknologi og nye områder å hente 
ut olje fra, har gjort at Nordsjøoljen har møtt et 
tøffere marked. Økt aktivitet i USA og i OPEC-land 
som Saudi-Arabia, har ført til at det produseres 
mellom én og to millioner fat olje for mye hver dag. 
Overproduksjon, og aktører som tenker kortsiktig, 
er et problem. USA vil i løpet av få år kunne være 

selvforsynt på olje. Mange petroleumsstudenter og 
ansatte er dermed nervøse for hva framtiden vil 
bringe. Det er ingen tvil om at bransjen må ta sikte 
på en omstilling, men den vil fortsatt leve. Vi vil 
fortsatt ha behov for Statoil. De vil fortsette å være 
en viktig brikke i norsk økonomi. Vi vil fortsatt ha 
behov for personer med petroleumskompetanse.

Med en oljepris på omlag 50 dollar fatet er det 
ikke bare vi som sliter. Nedgangen på over 60 dollar 
fatet fra toppnivået i fjor, går hardere ut over mer 
sårbare økonomier som Venezuela og Russland, 
enn Norge. Olje- og gassindustrien er fortsatt en 
inntektskilde for norsk økonomi, og vi kommer 
til å nyte godt av det i mange år fremover. Dagens 
nye felt er planlagt å vare i opptil 50 år, og olje- og 
gassektoren vil være en viktig industri med mange 
ansatte i lang tid framover, noe både Nordea Markets 
og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass har 
slått fast.

Dagens prisnivå er ikke gunstig på lang sikt, 
men helsvart er situasjonen altså ikke. Det vil bli 
bedre tider. Oljeprisen har blitt anslått til å kunne 
synke ytterligere, før den stabiliserer seg over dagens 
nivå igjen i løpet av 2017 i følge analysebyrået 
Energy Aspects. Samtidig må det nevnes at den lave 
oljeprisen, og påfølgende kostnadskutt, har medført 
lavere kostnader for oljeprodusenter som Statoil når 

det kommer til å investere i nye felt. Johan Sverdrup-
feltet utenfor Stavanger er et eksempel på områder 
som har blitt billigere å bygge ut. 

Det positive med krisen er at den kanskje får 
oss til å tenke nytt - den får oss til å tenke på hva 
Norge skal basere seg på etter oljen på et tidligere 
tidspunkt enn hva vi ellers ville gjort. Akkurat som 
med pensumlesing, er det alltid en fordel å være 
tidlig ute. En dag vil vi ha behov for å vite hva vi skal 
leve av etter oljen, fordi en dag sier det stopp. Men 
i mellomtiden må ikke pådra oss hjerteinfarkt som 
følge av bekymringer for at oljen tar slutt før dagens 
nye studenter går ut i arbeid.

Det er likevel litt pussig å tenke på at noen av 
de ingeniørstudentene som for fem år siden spøkte 
med at dragvollinger ikke kom til å få jobb, er de 
som ser ut til å slite mest nå. Uansett hva som skjer i 
årene som kommer, er det en ting som er sikkert: Vi 
vil fortsatt tjene penger på olje i lang tid framover, 
og vi kommer fortsatt til å trenge arbeidskraft med 
kompetanse om petroleum – på en eller annen måte. 
Vi må forberede oss på den uunngåelige framtiden, 
men oljealderen er ikke død enda. Ta deg en kopp 
te og slapp av, kjære petroleumsstudent. Du trenger 
ikke slutte på studiet. 

Det ordner seg.



54 siden sist

Medisin-apartheid 
på uiO
Studenter på klinisk ernæring og odontologi 
gjennomfører de tre første semestrene 
av studieprogrammet sammen med 
medisinstudentene. Likevel opplever mange 
et skarpt skille mellom medieinstudentene 
og de andre, som går på bekostning av 
utdannelsen. 

– Vi blir overkjørt, og fremstår som 
mindre viktige. I tillegg kan denne 
behandlingen føre til at medisinstudentene 
ikke forstår vår rolle i helsevesenet, sier 
Dena Helena Alavi til unviersitas.

Professor Pål Broding ved det 
odontologiske fakultetet forteller at han 
har motatt flere bekymringsmeldinger fra 
studenter ved fakultetet. 

– Det medisinske fakultet har innført et 
apartheidsystem ingen er tjent med, mener 
Brodin.

Kilde: Universitas

MIN LINJEFORENING – JUMP CUT

Jump Cut er linjeforeningen for film- og vide-
oproduksjon og filmvitenskap ved NTNU, og 
er at av de nyere tilskuddene til den etterhvert 
store linjeforenings-parken på Dragvoll. Jump 
Cut arrangerte fadderuke for de nye studen-
tene for første gang i 2011. I år kan filmfolket 
feire linjeforeningens 5-årsjubileum. 

– Økonomien setter noen grenser for hvor 
ambisiøs feiringen kan være, men jubileet må 
selvsagt feires, forteller den nyvalgte lederen 
Chris Aarnes Bakkane. 

Linjeforeningen har tatt sitt navn etter en 
klippeteknikk.

– Når man tar et Jump Cut klipper 
man mellom to nesten identiske 
kamerainnstillinger. Effekten blir at bildet 
hopper, forklarer Bakkane. 

Jump Cut deler kontor på Dragvoll med 
linjeforeningene Eureka for europastudier, og 
språklinjeforeningene Sturn und Drang (tysk), 
Los elegidos (spansk) og De passe simple 
(fransk). Kontoret bærer ikke tydelig preg av 
at filmstudenter holder til området. Her er det 
verken filmplakater eller manus å se. 

– Vi skulle gjerne hatt noen plakater 
hengende, men det får vi kanskje til senere, 
sier Aarnes Bakkane.

Livstidsmedlemskap
Chris forteller at miljøet på filmvitenskap og 
film- og videoproduksjon er åpent og sosialt. 
Linjeforeningen kan også skilte med svært lo-
jale medlemmer, da 75 av de 83 medlemmene 
har kjøpt medlemskap for livstid, fremfor bare 
årsmedlemskap. 

 Når studentene treffes er det stort sett film 
det går i, også på fritiden. 

– Vi har filmvisninger på Dragvoll stort sett 
hver uke, og så arrangerer vi ofte kinovisninger 
hvor medlemmene av linjeforeningen får gratis 
eller billigere billetter, sier Aarnes Bakkane.

Hun legger til at også filmstudentene er 
åpne for å se filmer av det mer kommersielle 
slaget. Uansett sjanger er det god stemning når 
det er konsensus om at den siste filmen de så 
var en slager.

I tillegg til å se film har Jump Cut en egen 
nettside hvor medlemmene kan anmelde og 
skrive om film.

– Vi på filmvitenskap er mer interesserte 
i å skrive om film, enn å lage film, så det er 
greit å ha et sted å publisere tekstene våre, sier 
Aarnes Bakkane.

Tekst: Silje Bjellvåg

FRA OSLO

FRA BERGEN
Vil stille krav til sensorveiledninger

Ved UiO har man begynt med et prøveprosjekt 
ved Institutt for lærerutdanning og 
skoleforskning, der studentene har fått 
karakterbegrunnelse på e-post etter eksamen. 
Studentparlamentet ved Universitetet i 
Bergen (SP-UiB) har valgt å prioritere gode 
sensorveiledninger, og ønsker også to sensorer 
på hver eksamen. En sensorveiledning 
innebærer at alle sensorer skal følge de samme 
vurderingskriteriene ved hver eksamen. Med 
grundige sensorveiledninger håper man å 

unngå store sprik i karakterene, og studenten 
kan i ettertid få se hvilke vurderingskriterier 
sensor har brukt under karaktersetting.

-– Sensorveiledning vil løse flest problemer 
slik vi ser det, svarer Jin Sigve Mæland, fag- og 
forskningsansvarlig i arbeidsutvalget til SP-UiB 
til studvest. Han legger også til at det er det de 
har valgt å satse på i SP-UiBs prinsipprogram.

Kilde: Studvest

Driftingen av Chateau Neuf har ikke vært 
enkel, og etter mye om og men har Det Norske 
Studentersamfund (DNS) bestemt seg for å 
flytte. Et flytteutvalg presenterte i forrige uke 
flere mulige tomter for et nytt studenterhus 
i Oslo. DNS har vært på befaring i St. Olavs 
Gate 32 på Tullinløkka, som seilte opp til å bli 
en favorittkandidat. 

Kilde: Universitas

nytt studenterhus i 
Oslo

ntnu stuper på 
tHe-rangering

Til tross for Moser-parets nobellpris har NTNU 
falt 75-100 plasser på THE-rangeringen, som 
kan sies å være verdens mest prestisjefylte 
universitetsranking. Prosjektleder Phil Batty hos 
THE kan fortelle at dataene som er lagt til grunn 
for rangeringen er samlet inn før Moserparet fikk 
prisen.

-- Våre 13 målindikatorer reflekterer 
globalt rettede universiteters kjerneområder, 
og dekker både undervisning, forskning, 
vitenskapsformidling og utadretting 
internasjonalt. For å gjøre det bra, må du score 
høyt på alle disse områdene

Kilde: Universitetsavisa

Ulovlig sporingsutsyr har blitt funnet på to pc-er i to 
forelesningssaler på Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. 
Etter at sporingsutstyret ble oppdaget ble det varslet internt, og 
studenter og ansatte har blitt bedt om å bytte passord. 

– Vi har også varslet politiet, sier kommunikasjonssjef 
Kristin Risvand Mo ved NHH, til Bergens Tidende.

Det som har blitt oppdaget er såkalte keyboardtrackere, som 
kan lagre informasjon fra tastaturet, for eksempel brukernavn 
og passord, og slik få tilgang til ansattes filområder.

Kilde: Bergens Tidende

ulovlig sporingsutstyr på nHH

NTNU og Statoil inngikk i formiddag en 
avtale om et nytt forskningsprogram som 
skal utvikle ny teknologi for bærekraftige 
energiløsninger. Statoil skal bidra med 
fem milloner kroner i året over fire år, 
med opsjon på fire nye år. I tillegg skal 
oljegiganten bidra med prosjektmidler.

NTNU bidrar med resten av pengene 

slik at samlet ramme for satsningen de 
første fire årene vil være 50 millioner 
kroner.

– Dette er helt nytt i norsk universitets-
historie, uttalte rektor Gunnar Bovim ved 
NTNU da han undertegnet avtalen.

Kilde: Dagens Næringsliv

ntnu + statoil = sant

Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har tidligere ønsket å 
fusjonere med NTNU, men NTNU ønsket ikke dette. Onsdag 
møttes styret for å stemme over en fusjon med Universitetet i 
Nordland/Høgskolen i Nesna. Åtte stemte for, mens tre stemte i 
mot.

Innstillingen var som følger: Styret vedtar fusjon mellom 
Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland/
Høgskolen i Nesna med virkning fra 1. januar 2016. Den 
fremforhandlede plattformen legges til grunn for det videre arbeid 
med planlegging og implementering av fusjonen.

Det er imidlertid slik at det er regjeringen som må vedta 
fusjon, ikke bare HiNT-styret. Derfor ble innstillingen og vedtaket 
omgjort til at at HiNT anbefaler fusjon med Universitetet i 
Nordland og Høgskolen i Nesna.

Kilde: Universitas

Fusjon i nord

Den siste tiden har det kommet et høyt antall 
flyktninger og asylsøkere til Norge. Mange av 
de som tar seg til Norge har høyere utdanning 
fra hjemlandet, og flere har måttet avbryte 
utdanningsløpet for å flykte.

– Mange flyktninger og asylsøkere som kommer 
til Norge er svært ressurssterke. UiO ønsker å gå 
aktivt ut med informasjon om hvordan de kan bruke 
eller gjøre ferdig sin høyere utdanning i Norge. 
Vi tar derfor initiativ til en akademisk dugnad for 
flyktninger, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Ole 
Petter Ottersen i en pressemelding.

NTNU ønsker heller å bidra på 
innovasjonsfronten, med prosjekter som 
dreier seg rundt informasjonsflyt, dataanalyse, 
bærekraftig energi, tekniske løsninger til mat- og 
vannforsyninger, samt sanitærløsninger

– Vi har jobbet sammen med Flyktningehjelpen 
siden i vår med å identifisere konkrete tiltak 
for å hjelpe flyktninger. Det kan være både i 
flyktningeleirer og i en fluktsituasjon, sier professor 
Johan E Hustad for innovasjon og nyskapning ved 
NTNU, til Universitetsavisa.

Kilde: Universitetsavisa 

Universitetene skal hjelpe flykntninger
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Alder: 68

Yrke: Musikant, tegner, skribent

Aktuell med: Filmen Knutsen & Ludvigsen og den 
grusomme Rasputin

Beste kulturopplevelse? 
– Egentlig helt umulig å svare på, det er så 
mye. Men jeg har en metode som jeg bruker 
når jeg skal utforske ny kultur. En gang skulle 
jeg til Wien, men hadde egentlig lyst til å dra 
til påskefjellet. For å motivere meg, bladde jeg 
opp på kunstnere fra Wien. Jeg fant Gustav 
Klimt, og bestemte meg for å se alt av ham i 
hjembyen. Jeg hadde det kjempetravelt, men 
lærte veldig mye.

Største guilty pleasure? 
– Vel, jeg har jo gjort noen litt ulovlige ting 
som jeg burde skamme meg over, men setter 
veldig pris på. For eksempel var jeg veldig 
interessert i sprengstoff. Det var en gang vi fikk 
alle brannbilene til å rykke ut.

Verdens største problem og hvordan fikse det? 
– Der er det flere ting som henger sammen. Hvis 
man ser på historien så ser man at alle store 
sivilisasjoner kollapser en eller annen gang. 
Med det økonomiske systemet og miljøbruken 
vi har i dag, er det dømt til å skje med mindre 
vi endrer sivilisasjonen fullstendig. Det vet jeg 
ikke om er mulig.

Råd til Trondheimsstudenten? 
– Ha det artig, mest mulig artig. Det er det 
viktigste. Ha det artig med alt du gjør, enten du 
studerer eller drikker øl. Entusiasme og glede 
er den største drivkraften.

ØyStEiN DOLmENØ

Knutsen og Ludvigsen har blitt en norsk nasjonalskatt, men spillegleden
 har alltid vært det viktigste for Øystein Dolmen.

en rampete musikant

ystein Dolmen er den fødte historieforteller. 
Lattermild og avvæpnende forteller han 

gøyale historier om både sine unge og eldre dager. 
Det er tydelig at han aldri har vært redd for å lage 
sin egen moro. 

– Jeg husker da jeg selv var med på Samfundet, da 
var det marxist-leninistene som drev Under Dusken. 
Jeg var med å starte anarkistpartiet her, så om natten 
så brøt jeg meg inn på kontoret deres og plantet en 
tegneserie som var litt spydig mot dem. De merket 
det ikke før avisa var i trykk.

Lærte mest på samfundet
Den tidligere trondheimsstudenten er mest kjent som 
halvparten av duoen Knutsen og Ludvigsen, sammen 
med Gustav Lorentzen som døde i 2010. Dolmen gir 
ikke universitetet, men heller det runde røde, æren for 
suksessen. Det kan sikkert være litt beroligende for 
noen av de mer iherdige Samfundet-traverne.

– Både Gustav og jeg studerte. Han skulle bli 
ingeniør, og jeg skulle bli sosiolog eller noe. Isteden 
bestemte vi oss for å satse på gitaren, og ble med i 
Samfundets Interne Teater og lagde revy. I ettertid ser 
jeg at det var årene på Samfundet som virkelig hjalp 
meg, og jeg brukte nok mer tid der enn i forelesninger. 
Det å få stå på en scene, og ha muligheten til å 
eksperimentere og drite seg ut litt var helt uvurderlig.

Det var også på Samfundet at Knutsen og 
Ludvigsen først så dagens lys. Ideen om barnesanger 
kom da duoen hadde barnetime for studentene på 
Studentradion i Trondheim. På den tiden var det bare 
i Trondheim det fantes noe slikt, og det begynte etter 
NRK-sendingene på nattestid.

De manglet stoff å sende, men vi fikk likevel ikke 
innpass hos Studentradion. Men så kjente vi noen i 
Forsterkerkomitteen, og fikk laget et program som 
ble sendt uten redaksjonens godkjenning. Hvorfor vi 
endte opp med akkurat barneviser er ikke godt å si, 
kanskje var det fordi vi var så barnslige selv. 

Partnerskapet lever videre
Nå er altså Knutsen og Ludvigsen tilbake igjen, 
denne gangen med den kinoaktuelle filmen Knutsen 
& Ludvigsen og den grusomme Rasputin. Gutta i tunnelen 
har aldri helt forlatt Dolmen.

– Jeg og Gustav hadde en periode da vi var borte 
fra hverandre, fra 1968 til slutten av 90-tallet. Så var 
vi på turné og samarbeidet med rockeband. Senere 
døde Gustav i 2010. Da var det mange prosjekter og 
ideer vi var i gang med, blant annet filmen.

Han forklarer at det først var veldig tungt å skulle 
jobbe med prosjektene uten sin gamle makker. 
Likevel mener han at mye av Gustav Lorentzen ligger 
i filmen.

– Vi hadde allerede kommet i gang, så vi snakket 
med familien til Gustav, og kom fram til at det ikke 
hadde vært i hans ånd å skrinlegge prosjektet. Vi 
kjente hverandre så godt at når jeg sitter og skriver 
nå, vet jeg nøyaktig hvordan Gustav ville levert sine 
replikker.

ydmyk 
Det er mange som har et veldig sterkt forhold til 
Knutsen og Ludvigsen, og duoen har blitt en viktig 
del av den norske kulturarven. Likevel har Dolmen 
en ganske beskjeden og avslappet holdning til hva 
slags inntrykk de har gjort på folk.

– Jeg er forferdelig glad for at det vi har laget 
fortsatt slår an. Det å få lov til å fortsette med noe 
jeg er glad i, er kjempeflott. Jeg og Gustav var så 
takknemlige mot alle foreldrene som indoktrinerte 
barna sine med musikken vår. I tiden fra vi startet 
opp og fram til i dag, er det veldig mye bra som har 
kommet og forsvunnet igjen. Det er ikke bestandig 
det er det beste som blir stående igjen.

Han forklarer at det viktigste alltid har vært at 
han selv var fornøyd med arbeidet sitt. Hvis andre 
liker det er det en bonus. Det er liten tvil om at dette 
har fungert godt for Dolmen.

– Det finnes så mange forskjellige typer 
høydepunkter. Som da vi fikk samlet masse musikere 
i studio for å lage albumet Juba Juba. Et annet var å 
stå på scenen under Øyafestivalen og spille for flere 
tusen mennesker som kan hele repertoaret vårt 
og synger med. Et høydepunkt kan være så mye. 
Egentlig har jeg bare hatt høydepunkt, til og med 
under nedturene. UD

Tekst: Benedikt Javorovic    Foto: Lasse Georg Tønnessen

skrøneFOrteLLer: Øystein Dolmen lar aldri sannheten komme i veien for en god historie. Alt blir mer spennende hvis man er litt kreativ.

I ettertid ser jeg at det var årene på Samfundet som 
virkelig har hjulpet meg, og jeg brukte nok mer tid 

der enn i forelesninger
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• Alle eksamenskandidater har rett til å få 
en begrunnelse for karakteren som er satt 
på deres prestasjoner. 

• I denne skal det gjøres rede for de 
generelle prinsipper som er lagt til grunn 
for bedømmelsen og for bedømmelsen av 
kandidatens prestasjon.

• Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for 
bedømmelsen, skal disse være tilgjengelige 
for kandidatene etter at karakterer er 
fastsatt.

UNivERSitEtS- OG 
hØySkOLELOvENS § 5-3

Begrunnelser uten grunn
Flere studenter opplever å få en lite tilfredsstillende begrunnelse for eksamenskarakteren sin. 

– Et symptom, og ikke problemet i seg selv, sier fakultetstillitsvalgt. 

Prestasjoner på universitets- og høyskolenivå blir i 
stort grad målt med eksamenskarakterer, men én 
enkelt bokstav gir lite hjelp til forbedring. Begrunnelse 
for karakter er en lovfestet rett, men det mangler 
retningslinjer for hvordan den skal utformes og hvor 
grundig den skal være.  

– Mange studenter opplever å få en lite 
tilfredsstillende begrunnelse på eksamensvurdering. 
Det er ganske individuelt hvor mye tid eller ressurser 
hver sensor bruker på å skrive en begrunnelse, sier 
fakultetstillitsvalgt Erling Ravnanger Landet ved 
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. 

– dritirritert
Under Dusken har vært i kontakt med én av disse 
studentene, Elisabeth Solheim som i fjor studerte 
psykologi. Hun ba om begrunnelse på en C i faget 
sosialpsykologi. 

– Du ber om begrunnelse på en C fordi du har lyst 
til å vite hva som manglet. I begrunnelsen fikk jeg ikke 
noen hint på hva jeg kunne gjort bedre, sier hun. 

Begrunnelsen lød som følger:
«Kortsvar: Oppgave 1: D, oppgave 2: C, oppgave 

4: C. Langsvarsoppgave C/D. Kanditaten har en 
ryddig og grei fremstilling på langsvarsoppgaven som 
holder seg konkret til oppgaven og viser fire måter 
holdningsendring kan skje på. Helhetsinntrykket av 
besvarelsen ligger på C.»

– Jeg ble dritirritert da jeg fikk den. Jeg syns det 
er dårlig at sensor ikke klarte å skrive mer enn to 
setninger, sier Solheim.  

Opptatt av gode sensorveiledninger
Instituttleder Magne Arve Flaten ved Psykologisk 
institutt forteller at de legger stor vekt på at det 
er utarbeidet grundige sensorveiledninger til alle 
eksamenene. 

– En god sensorveiledning gir et godt grunnlag for 
en god begrunnelse, sier han.  

Sensor er, ifølge Flaten, bare pålagt å gi en 
begrunnelse for karakteren som har blitt gitt, og ikke 
en tilbakemelding slik man for eksempel får på et 

oppgaveseminar. 
– Prinsippene for begrunnelsene er gitt i de 

generelle retningslinjene utarbeidet av Universitets- 
og høyskolerådet (UHR). Disse blir gjort kjent 
for studentene, men det kan være at sensor ikke 
gjengir disse i begrunnelsen sin, og fokuserer på å gi 
tilbakemelding på den aktuelle eksamen, sier Flaten. 

Både den konkrete begrunnelsen og de generelle 
retningslinjene er tilgjengelige for studentene, og han 
sier at det derfor er viktig at studenten ser begge i 
sammenheng. 

ingen hint
Til tross for fokus på gode sensorveiledninger ønsket 
Elisabeth Solheim seg en lengre begrunnelse for 
karakteren og en ordentlig tilbakemelding, ettersom 
det kan være til god hjelp når man vurderer om man 
skal klage eller ikke.

– I begrunnelsen jeg fikk står det for eksempel 
at oppgave 1 er en D, men ingenting om hva som er 
dårligere med den enn med de andre. Det burde være 

et krav at det i alle fall nevnes noe som trakk ned, sier 
hun. 

Resultatet av den dårlige begrunnelsen var at hun 
valgte å ta sjansen på å klage på karakteren samme dag. 

– Jeg tenkte herregud, det er jo ingenting å gå på. 
Jeg fikk ikke noen hint på hva jeg skulle gjort bedre, så 
jeg tok bare sjansen, sier Solheim. 

Hun fikk samme karakter, men hadde begrunnelsen 
vært bedre forteller hun at det ikke er sikkert at hun 
ville klagd. 

– Jeg ba om begrunnelse på en annen eksamen, 
og fikk et A4-ark hvor det ble forklart hva jeg hadde 
gjort riktig, men også hva det manglet forståelse for. 
Da skjønte jeg nøyaktig hva jeg hadde gjort galt, og hva 
som manglet for å få en bedre karakter. Da gadd jeg 
ikke klage, sier hun. 

Må forstå hvorfor
– Jeg mener det er ønskelig å få etablert felles 
retningslinjer for hvordan en begrunnelse skal 
utformes, men det bør ikke gjøres uten å forstå hvorfor 
kvaliteten på begrunnelser varierer så mye som de gjør, 
sier fakultetstillitsvalgt Erling Ravnanger Landet. 

Sensorer får ikke godtgjørelse for å skrive 
begrunnelser. Hvis en sensor har rettet 100 
eksamensoppgaver i ett emne, og får søknad om 
begrunnelse på 20 av disse, er det ikke snakk om en 
ubetydelig arbeidsmengde. 

– Det er viktig å forstå de ansattes perspektiv for 
å finne ut hvorfor noen av begrunnelsene mangler 
relevant innhold. Min forståelse er at de faglig ansatte 
får pålagt mer og mer byråkratisk arbeid. Arbeid som 
jeg vil anta oppleves som noe som ikke hører inn under 
rollen som akademiker, sier han. 

upersonlig og økonomisk
Siden systemet for å be om begrunnelse har blitt gjort 
digitalt har det skjedd en markant økning i antall 
begrunnelser. I følge Landet kan man si at terskelen 
for å be om begrunnelse har gått ned. 

– Dette kan kanskje være med på å forklare hvorfor 
kvaliteten på begrunnelsene er så varierende. Samtidig 
ser jeg på økningen som et symptom på en generell 
mangel på tilbakemelding i utdanningen, sier han. 

Han tror grunnen til at mange ber om begrunnelse 
er at man vil finne ut hvor man ligger, og hva man kan 
gjøre for å utvikle seg videre. 

– Ideelt sett bør studentene vite hvor de ligger og 
hvordan de kan jobbe for å bli bedre, før de går opp til 
eksamen. Dessverre er det for mange for få vurderinger 
med tilbakemelding underveis i semesteret, samt lite 

og upersonlig kontakt med faglig ansatte, sier Landet. 
Tilbakemeldingene man får underveis kan være 

begrenset til å være fra læringsassistenter, som også har 
mange oppgaver å rette på liten tid. 

– Det bunner altså i et ressursspørsmål, og en 
tankegang om å presse så mange studenter som 
mulig gjennom studieløpet på normert tid. Det er en 
økonomisk måte å tenke utdanning på. Hvis vi skal 
gjøre noe med tilbakemelding for studenter generelt, 
må vi begynne å stille spørsmål ved hvordan vi tenker 
kvalitet i utdanning, sier han. UD

OPPgitt: Da Elisabeth ba om begrunnelse i faget sosialpsykologi fikk hun kun to setninger som svar.

Tekst: Kaia Sørland    Foto: Lasse Georg Tønnessen

– Det er en økonomisk måte å tenke utdanning på. Hvis vi skal gjøre 
noe med tilbakemelding for studenter generelt, må vi begynne å stille 

spørsmål ved hvordan vi tenker kvalitet i utdanning, sier han. 
Erling ravnangEr lanDEt

Fakultetstillitsvalgt
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«La dem spise tapas»
Er du invitert på tapas, men sliter med å finne en rett du kan ta med? Frykt ikke! 

Under Dusken serverer tre latterlig enkle tapasretter som selv den største kjøkkenkløne kan få til.

spansk tortilla Ovnsristede kikerter

Bacondadler ingredienser:
Bacon
Dadler
Tannpirkere, helst 
uten mintsmak

ingredienser:
1 boks kikerter
1 ss olivenolje
Salt
Dine favorittkrydder (for 
eksempel paprikapulver, 
spisskummen, koriander 
eller cayennepepper)

ingredienser:
3 store poteter
1 løk
5 egg
Masse olivenolje
Salt

Spansk tortilla de patata er en av de klassiske tapasrettene, og er overraskende 
enkel å lage.

Ovnsristede kikerter er fantastisk sprø og gode. Det er nesten som å spise 
potetgull, bare sunnere.

Har du lyst til å imponere uten 
å måtte legge så mye arbeid 
i det, er baconsurrede dadler 
den perfekte retten for deg. 
Eksperimenter gjerne med 
forskjellige frukter. Baconsurrede 
bananer?

Framgangsmåte
1. Skrell og kutt poteter i skiver. Kutt løken i halvskiver.

2. Varm opp godt med olivenolje i en panne. Legg 
potetene og løken i pannen og hell over litt ekstra 
olivenolje. Sett pannen på halv varme.

3. Hell over en klype salt og ha et lokk på pannen. La det 
stå i minimum 5 minutter til potetene er myke. Rør litt 
rundt med en stekespade av og til så det ikke svir seg.

4. Visp eggene sammen i en bolle. Ha 5 klyper salt i 
bollen. Sil oljen av potetene og løken, og rør dem inn i 
bollen sammen med eggene.

5. Legg litt av oljen tilbake i pannen og hell 
eggeblandingen oppi.

6. Stek potetomeletten i 5 minutter på hver side. 

tips: Legg omeletten over på en tallerken når du skal 
snu den, så den ikke faller fra hverandre. 

Framgangsmåte
1. Sett ovnen på 200 grader.

2. Skyll kikertene i dørslag og tørk dem med 
kjøkkenpapir. Det er viktig at du tørker dem 
godt, for å sørge for at de blir ordentlig sprø.

3. Hell ertene ut på en bakepapirkledd 
langpanne.

4. Stek dem midt i ovnen på 200 grader i 30-40 
minutter til de er gyllenbrune og sprø. Pass godt 
på de siste minuttene, slik at kikertene ikke blir 
brent.

5. Ha de stekte kikertene i en bolle sammen 
med olivenolje, salt og krydder, og bland godt. 
Du kan gjerne eksperimentere med forskjellige 
krydder.

6. Spis opp alle kikertene fordi de er så gode. 
    Gjenta steg 1-4.

Framgangsmåte
1. Sett ovnen på 200 grader.

2. Ta steinene ut av dadlene. Del baconremsene i to og surr én halvdel rundt 
hver daddel. Plasser de baconsurrede dadlene i en ildfast form med skjøten ned. 

3. Stekes midt i ovnen i 10-15 minutter, til baconet er ferdigstekt. Stikk 
tannpirkere i dem.

4. Smil og gled deg over at du ikke lenger trenger å være den personen som 
alltid tar med eggerøre.

Tekst: An Nguyen    Foto: Magne Haneberg

Små eller store 
helseplager?
Legetime uten ventetid

• Allmennlege

• Legevakt 

• Hudlege

• Gynekolog

• Hjertelege 

• Kiropraktor

Bestill time på mobil, web eller 
ring 73 87 20 00
aleris.no/student_trondheim 

15 % rabatt til 

studenter!

Ansv. lege: Tom Holthe

Husk å ta med deg gyldig 
studentbevis til timen.

Vi holder til i Innherredsveien 7D, 
rett ved Solsiden i Trondheim.

ANNONSERE 
hOS OSS?

salgssjef@studentmediene.no

KONTAKT OSS
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Den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix ble avholdt 
på Byscenen i Trondheim lørdag 26. september. Åtte 
doktorgradsstipendiater deltok. De hadde to og to 
gått videre fra delfinaler i Stavanger, Bergen, Oslo, og 
Trondheim. I løpet av fire minutter skulle de formidle 
forskningen sin på en forenklet, men informativ 
og engasjerende måte. Konkurransen var et av 
konseptene under Forskningsdagene, en forskning- og 
kunnskapsfestival som varte fra 16.-27. september.

Etter en gullfinale der tre finalister fikk seks 
minutter til å overbevise juryen og publikum en siste 
gang, ble det klart at doktorgradsstipendiat Cecilie 
Gudveig Gjerde ved Institutt for klinisk odontologi 
ved Universitetet i Bergen hadde fått flest poeng. 
Gjerde fortalte entusiastisk om sitt forskningsprosjekt, 
som har resultert i dyrking av nye kjevebein hos 
mennesker. Dette har ikke blitt oppnådd av NTNU-
forskere enda. På scenen ble hun spurt om hun fortsatt 
så på tannleger som «underdogs». 

– Vel, vi klarte å bygge bein før Trondheim, svarte 

Gjerde, som selv er tannlege og spesialist i oralkirurgi.

Viktigheten av smilet
Gjerde har utviklet en ny metode som får bein til 
å gro i kjevene til pasienter som mangler tenner. 
Mangel på tenner kan for eksempel skyldes medfødte 
defekter, eller kreft. Når et menneske mister tenner 
svinner kjevebeinet fordi bein trenger belastning for å 
opprettholde volumet sitt. Dermed blir det vanskelig 
å sette inn nye tenner, og pasientene må leve uten 
tenner, eller med gebiss. Gjerde fortalte fra scenen 
at dette kan virke sosialt hemmende på mange. For 
eksempel takker enkelte nei til middagsinvitasjoner 
fordi de har vanskeligheter med å tygge, og andre 
vegrer seg for å smile fordi de mangler tenner.

– Det betyr mye for en person å kunne smile, 
fastslår Gjerde.

Mindre smerter med ny metode
Det finnes andre metoder for å hjelpe disse 

pasientene. Det blir høstet bein andre steder i 
kroppen til pasienten, som deretter kan settes inn i 
kjeven. Forhåpentligvis beholder beinet volumet sitt 
slik at pasienten kan få tannimplantater.  

– Bein fra for eksempel låret kan svinne bort i 
kjeven. I gjennomsnitt holder beinet på 75 prosent 
av volumet sitt når det flyttes fra hoftekam til kjeve. I 
enkelte tilfeller er det ikke bein igjen etter en tid. For 
pasienten medfører dette smertefulle inngrep til liten 
nytte, forklarer Gjerde.

Den nye metoden medfører mindre smerte, blant 
annet fordi pasienten slipper å operere ut bein fra 
andre kroppsdeler.

testet på minigriser
Gjerdes metode er å legge en blanding av pasientens 
stamceller og biomaterialet bikalsiumfosfat 
inntil den gjenværende, men tynne, beinveggen i 
pasientens munn. Deretter dekkes blandingen med 
en membran. Etter en tid omdannes blandingen til 

hardt bein, og pasienten kan få tannimplantater.
– Vi forsket oss fram til at stamceller trives sammen 

med bikalsiumfosfat gjennom eksperimenter i 
laboratoriumet. Deretter testet vi blandingen ved 
først å legge klumper under huden til mus, og deretter 
inntil lårbeinet hos kaniner. Hos begge smådyrene 
ble blandingen til bein, sier Gjerde.

Gjerde og teamet testet deretter blandingen 
ved å utføre inngrep i kjeven på minigris i Italia. 
Forsøkene var vellykkede hver gang, og metoden 
ble dermed regnet som forsvarlig av den regionale 
forskningsetiske komiteen, samt Legemiddelverket. 
Blandingen av stamceller og bikalsiumfosfat 
blir nemlig regnet som et legemiddel og måtte 
godkjennes av disse instansene før metoden kunne 
testes på mennesker.

– Vårt prosjekt har 100 prosent suksessrate, altså 
har alle pasientene fått nok kjevebein til å muliggjøre 
innsetting av tannimplantater. Åtte pasienter har til 
nå fått nytt kjevebein og nye tenner, forteller hun.

Viktig med oppmerksomhet
Gjerde og hennes medarbeidere er det eneste teamet 
i verden som har fått behandle flere pasienter med 
en slik metode. Planen videre er å samarbeide med 
ortopeder i Bergen og med Rikshospitalet, om å teste 
metoden i andre deler av kroppen.

– Ortopeder i Bergen skal etter planen bruke 
metoden på kompliserte defekter i armer og bein, 
sier Gjerde.

Dette forutsetter imidlertid at forskningsprosjektet 
får flere ressurser. De økonomiske ressursene er 
oppbrukt, og Gjerde er derfor glad prosjektet får 
oppmerksomhet.

– Kanskje fører oppmerksomheten til mer penger, 
som igjen gjør oss i stand til å hjelpe flere, sier hun.

Fokus på formidling
Formidlingsevne er viktig i Forsker Grand Prix. 
Gjerde forteller hun har lært mye gjennom 
deltakelse i kontkurransen. Trening med coacher 

og andre deltakere har gjort henne bevisst på bruk 
av kroppsspråk, og hun tør nå å ta mer plass. Sidsel 
Flock Bachmann og Emmy Fram Lauvanger i 
sekretariatet i Forskningsdagene mener fokuset på 
forskningsformidling har flere positive virkninger. 
En av dem er at doktorgradsstipendiatene blir bedre 
forelesere for sine studenter.

–Teknikkene finalistene har lært underveis i 
konkurransen kan også brukes i undervisning, 
mener de.

Gjerde var allerede opptatt av å formidle glede for 
faget til studentene, og tror hun kommer til å dra nytte 
av den nye kunnskapen i undervisningssituasjoner. 
Hun tror foreleseren må vise ekte faglig engasjement 
for at studentene skal lære.

– I tillegg må foreleseren evne å huske hvordan 
det var å være student. Man må begynne på 
begynnelsen og ikke gå ut fra at studentene er fullt 
utlærte, samtidig som man ikke bør undervurdere 
dem, avslutter Gjerde. UD

Beinbygging i verdensklasse
Cecilie Gudveig Gjerde vant årets Forsker Grand Prix. Hun har funnet en måte å gro nye bein, og 

kan dermed gi smilet tilbake til sine pasienter.
Tekst: Ane Juul    Foto: Silje Krager

ny BiLdetitteL:  Åtte finalister fikk fire minutter på seg til å formidle sin forskning under Forsker Grand Prix. Konkurransen er et av mange arrangementer som ble gjen-
nomført under Forskningsdagene.

• Stamceller: Uspesialiserte celler som 
finnes i alle dyr, planter og mennesker og 
som kan utvikle seg til spesialiserte celler. 

• Membran: En tynn hinne.

Kilde: www.snl.no

hva er...

• Forskning- og kunnskapsfestival som fant 
sted 16.-27 september.

• Koordinerer lokale arrangementer som 
gjennomføres av rundt 200 arrangører over 
hele landet.

Kilde: http://www.forskningsdagene.no/

Forskningsdagene

• Konkurranse i forskningsformidling.

• Åtte ph.d.-stipendiater gikk videre fra 
delfinaler i Stavanger, Bergen, Oslo og 
Trondheim, og deltok i den nasjonale 
finalen i Trondheim 26. september.

• Konkurransen er et av arrangementene 
under Forskningsdagene.

Kilde: Wikipedia, snl.no

Forsker Grand Prix

BeinBygging: Det øverste bildet viser nytt bein i munnen på første pasient. Nederst kan vi se tannimplantater, 
satt inn i nydyrket bein.
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Til tross for både uklare lover og stor 
motstand i Lillehammer og Gjøvik valgte 
Kunnskapsdepartementet mandag 28. september å slå 
sammen Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) med 
skipnadene i Ålesund og Gjøvik. Sammenslåingen skal 
være gjennomført innen januar 2016. 

Loven om studentsamskipnader er vag, og det 
mangler en klar tanke om det egentlig er lov å 
dele opp en studentsamskipnad over flere byer. 
Advokatfirmaet KPMG sendte 17. september et 
brev til Kunnskapsdepartementet der de ønsket en 
avklaring om lovligheten av sammenslåingen.

Motstand i Oppland
I flere brev sendt til Kunnskapsdepartementet 
uttrykker både Studentsamskinaden i Oppland (Sopp) 
og Lillehammer kommune stor misnøye med NTNU 

og SiT, og hvordan høringsprosessen har foregått.
I et brev datert 11. september skriver Sopp 

at beslutningsgrunnlaget for å ta stilling til 
organiseringen av studentvelferden ved nye NTNU 
ikke er god nok. På grunnlag av utredninger en 
arbeidsgruppe har gjort på bestilling fra NTNU 
og SiT, hevder Sopp at det ikke er tatt hensyn til 
studenter i Gjøvik og Oppland. 

– Høringsinnspillene fra Sopp sine nærstående 
parter til utredningen er entydige på at konsekvensene 
for studentvelferden og for Sopp er alt for svakt 
belyst. Utredningen belyser etter styrets syn ikke et 
godt nok utvalg av alternative modeller. 

Sopp mener at siden prosessen med deling av den 
nye studentsamskipnaden har vært kort og uryddig, 
er det de som bør ha ansvar for studentvelferden i 
Gjøvik.  

Lillehammer og gjøvik støtter sopp
Sopp får støtte fra Lillehammer kommune i et 
høringsinnspill datert den 17. september, som 
sammen med Høgskolen i Lillehammer (Hil) mener 
at prosessen har vært for kort. 

– Lillehammer kommune slutter seg likeledes 
til Hils kommentarer om at rapporten i altfor liten 
grad synliggjør konsekvensene for de institusjonene 
(les: Sopp Lillehammer) som ikke vil inngå i «Nye 
NTNU»

De hevder også at det er påfallende at studentene, 
som er fornøyde med tilbudet fra Sopp, nå skal bli 
dekket av SiT som har mindre fornøyde studenter. 
Det tillegges også at Sopp har en veldrevet økonomi, 
med gode velferdstilbud til sine studenter. 

– Brukerundersøkelser og statistikk viser at 
Sopp har blant landets mest fornøyde studenter, 

laveste kantinepriser og beste dekningsgrad av 
studentboliger. Den løsningen som til slutt blir valgt 
for «Nye NTNU» må være minst like god som nå 
også for Lillehammers studenter.

Ordfører Bjørn Iddberg i Gjøvik kommune 
utrykker i et brev til Kunnskapsdepartementet 
datert 15. september stor misnøye ovenfor 
kunnskapsdepartementet, i likhet med Lillehammer 
kommune.

– Det er mange praktiske og økonomiske 
forhold som trenger tid og utredning ved endring 
av organiseringa. Gjøvik kommune ber derfor 
om at vurderingene som gjøres blir grundige og 
betryggende før en lander på en valgt modell, samt 
at den lokale involveringen på hvert studiested blir 
tilstrekkelig når det gjelder medvirkning til å finne 
den beste løsningen. 

Videre skrives det at Gjøvik kommune ikke har 
motatt høringsbrev fra kunnskapsdepartementet 
angående sammenslåingsprosessen med SiT, da 
Kunnskapsdepartementet har sendt e-postene 
til feil adresse. Gjøvik kommune har derfor ikke 
hatt muligheten til å komme med noen innspill i 
høringsrunden.

kPMg - ikke hjemmel i loven for oppdeling
SiT og NTNU er ikke det eneste universitet 
i Norge som jobber med sammenslåing av 
studentsamskipnader. Også Norges Arktiske 
Universitet (Universitet i Tromsø) jobber 
med en sammenslåing av Norges Arkitske 
Studensamskipnad med Studentsamskipnaden i 

Nordland og Studentsamskipnaden i Harstad. 
– Vi har ikke funnet hjemmel i loven for at er 

mulig å dele opp studensamskipnader i flere byer, 
forteller advokat Lars Eliassen i KPMG.

KPMG mener at siden det ikke er lov til å dele 
opp studentsamskipnader, er det slik at det nye 
SiT har to muligheter. Et alternativ er at SiT kan 
kjøpe opp deler av Sopp og Studentsamskipnaden 
i Sunnmøre.

– Alternativet er at Kunnskapsdepartementet gir 
en avklaring. Enten gjennom en lovendring eller en 
avklaring rundt dette punktet i loven kan en dele 
opp studentsamskipnader, sier Eliassen. 

Mandag 28. september mottok KPMG et brev 
fra kunnskapsdepartementet hvor de har gitt en 
avklaring, og hevder at det vil være uproblematisk 
å slå sammen Norges arktiske studentsamskipnad 
med Studentsamskipnaden i Narvik og i Harstad.

Én institusjon, én studentsamskipnad
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet 
Bjørn Haugstad forteller at det er Kunnskaps-
departementet som har det overordnede ansvaret 
for studentvelferden og organisering av denne. Det 
er altså Kunnskapsdepartementet som fatter vedtak 
om sammenslåing av Studentsamskipnadene. 

– Vi har fattet beslutningen om å slå 
sammen Studentsamskipnaden i Trondheim, 
Studentsamskipnaden i Oppland avdeling Gjøvik og 
Studentsamskipnaden i Ålesund, sier statssekretær 
Haugstad. 

Departementet mener at det foreligger 

tilstrekkelig grunnlag for å treffe slutningen, og de 
velger også å gå imot KPMG sine advokater som 
mener at det ikke juridisk hjemmel i loven til å 
kunne slå sammen studentsamskipnadene. 

– Vi registrer at det har vært en motstand 
fra Studentsamskipnaden i Oppland, som har 
søkt om ytterligere utredninger. Departementet 
har lagt særlig vekt på behovet for at NTNU og 
studentene kun skal måtte forholde seg til én 
studentsamskipnad, sier Haugstad. 

Utvalget som har jobbet med saken mener at 
studentene i både Volda og Lillehammer fortsatt vil 
få dekket sine behov gjennom Studentsamskipnaden 
i Oppland og Sunnmøre. 

sit - vil forholde seg til sammenslåingen
Konsernsjef Knut Solberg i SiT forteller at de er 
nødt til å forholde seg til Kunnskapsdepartementet 
sin avgjørelse. Han framhever også at det har vært 
en høringsrunde, hvor Sopp har fått lov til å uttale 
seg.

– Det viktigste for oss er at studentene har 
muligheten til å bidra til et godt studentdemokrati 
og at de får et godt velferdstilbud. Det er også slik at 
når kunnskapsdepartementet har fattet sitt vedtak, 
må vi forholde oss til det, sier Solberg.

Videre sier han at det er viktig for SiT å sette seg 
ned og finne gode løsninger, som også innebærer 
et samarbeid med Sopp og studentsamskipnaden i 
Volda. UD

Sammenslåingen av SiT og studentsamskipnadene i Ålesund og Gjøvik møter sterk motstand. Partene mener 
kunnskapsdepartementet har tvunget gjennom prosessen for fort, og at sammenslåingen kan være ulovlig

Oppstand i Oppland

Tekst: Olav Mydland    Foto: Hans Fredrik Sunde

•SOPP: Studentsamskipnaden i Oppland, som omfatter Høgskolene i 
Lillehammer (Hil) og i Gjøvik (Hig). Hig vil bli en del av nye-NTNU. 

• SIT: Studentsamskipnaden i Trondheim, som omfatter NTNU og 
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Både NTNU og HiST blir en del av 
nye-NTNU. 

• Formålet til studensamskipnader er å jobbe for lik rett til utdanning

• Organisasjonene tar for seg studentenes velferdsbehov, gjennom 
studentboliger, treningsfasiliteter og kantiner

 Studensamskipnader

• Kunnskapsdepartementet, SiT og NTNU ønsker at SiT skal ha ansvar 
for velferdstilbudet ved NTNU sine nye campuser i Gjøvik og Aalesund

• Prosessen for kartlegging av nye SiT startet 18. mars 

• I et høringsbrev uttrykker samtlige aktører, untatt SiT og NTNU, stor 
misnøye med høringsprosessen

• Prosessen har vært preget av kort tidsfrist og mye rot

Prosessen rundt nye Sit

gOd Løsning:  Statssekretær Bjørn Haugstad mener KD har truffet en god beslutning ved å slå sammen samskipnadene. Én saMskiPnad: SiT skal få nye avdelinger utenfor Sør–Trøndelag.
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Positiv: Leder Fredrik Lundquist ved NTNUI gleder 
seg til den nye banen står ferdig.

Under konstrUksjon: Kunstgresset er på plass og den nye banen på Lade er snart ferdig

Baner vei for studentidretten
I oktober åpnes Norges største kunstgressbane på Lade. 

Anlegget vil øke treningstilbudet for NTNUI og andre studentidrettslag i Trondheim betydelig. 

Idretter som rugby, amerikansk fotball, lacrosse, 
cricket, og baseball har lenge vært populære blant 
studentene i Trondheim. NTNUI har lag for alle 
grenene, men treningsmulighetene har vært en ut-
fordring. Derfor har NTNUI inngått en avtale med 
Trondheim kommune for utbygging av ny og større 
kunstgressbane på Lade. Utbyggingen startet i april, 
og skal stå klar til bruk etter vinteren i år.

– Vi er veldig fornøyd med at de mindre idrettene 
endelig skal få mulighet til å trene på areal som er 
stort nok, sier leder Fredrik Lundquist i NTNUI.

Den nye kunstgressbanen på Lade blir den første 
banen i Trondheim kommune som er skreddersydd 
for noe annet enn fotball, og hvor arealet er stort nok 
for de nevnte idrettene.

Økt kapasitet
Dødens Dal er i dag det eneste treningsanlegget i 
Trondheim som er forbeholdt studentlag. Målet med 
den nye kunstgressbanen på Lade er å utvide kapa-
siteten.

– NTNUI har fått øremerket 17 timer i uka, og 
dette kommer vi til å dekke, forteller Lundquist. 

Banen kommer til å kunne brukes av alle lag, men 
det er først og fremst ment for rugby, amerikansk 
fotball og baseball. Den vil også være åpen for fri 
bruk for hvem som helst fram til kl 16:00.

Den nye kunstgressbanen er et samarbeid mellom 
NTNUI og Trondheim kommune, hvor Trondheim 
kommune står for den største delen av finansieringen. 

– Trondheim kommune manglet 2 millioner 
kroner for å realisere prosjektet, og da bestemte 
NTNUI seg for å bidra, sier Lundquist.

Det har vært mange møter etter det ble klart at 
NTNUI skulle være med på prosjektet.

– Samarbeidet med kommunen har vært bra, vi 
har hatt gode møter og ingen konflikter, forteller 
Lundquist.

vanskelig uten kommunen
Trondheim kommunes involvering har gjort utbyg-
gingen av kunstgressanlegget mulig. Kommunen dis-
ponerer med 17,3 millioner kroner for årets etappe av 
utbyggingen, og intensjonen er å bruke ytterligere 3,9 
millioner for installasjon av lys neste år. Selve bygge-
prosessen startet i juni, men økonomisk og politisk 

forarbeid har pågått mye lengre.
– Det har vært politisk vilje for å gjennomføre 

dette over flere år i kommunen, sier rådgiver Roald 
Nyborg ved enhet for idrett og friluftsliv i Trondheim 
kommune.

Allerede i løpet av oktober skal kunstgressdekket 
legges, og banen vil være klar til bruk. Likevel vil 
ikke alle klubber i NTNUI kunne dra full nytte av 
anlegget med det første. Målene som skal brukes 
til amerikanske idretter blir levert fra USA først i 
november eller desember. I tillegg vil ikke banen bli 
brøytet for snø denne vinteren. Snødekke og mangel 
på flomlys vil dermed begrense brukstiden betydelig 
i 2015/16.

– Jeg ser heller 2016/17 som en fullverdig sesong 
på det nye anlegget, sier Nyborg. 

Banens flate blir betydelig større enn en vanlig 
fotballbane, ettersom baseballbanens uvanlige form 
vil utvide arealet betydelig. 

– Det blir Norges største kunstgressflate, 
presiserer Nyborg

Overflaten vil også preges av permanente 
markeringer for de ulike idrettene som skal spilles der. 

TeksT: Tone Høiland Ween og Ivan Vulchanov    foTo: Linea Bancel og Hans Fredrik Sunde

– trondheim er en idrettsby
Kommunen ser på det nye anlegget som et svært pos-
itivt tilskudd for idrettsmiljøet i Trondheim. 

– Trondheim er en idrettsby og kommunen ønsker 
å tilrettelegge for studentidrett, utrykker Nyborg. 

Dermed ble utbyggingen på Lade et fristende 
alternativ, ettersom plassmangel er en kjent 
utfordring i Trondheim. I tillegg til å tilrettelegge 
for de mindre, men voksende studentidrettene, vil 
idrettsparken være et riktig steg mot målet om å 
dekke byens behov for utendørsanlegg.

Åpningen av kunstgressbanen på Lade er en 
etappe i en utvikling som har pågått i Trondheim 
over flere år, og kommunen har ikke tenkt å stanse 
her.

– Det har skjedd mye bra under «kunstgressløftet», 
sier Nyborg, og henviser til en rekke nye 
kunstgressbaner som har blitt åpnet i kommunen.

I tillegg er den multifunskjonelle banen en 
del av den større utbyggingen av området, da det 
planlegges en ny sambrukshall for tennis, bordtennis 
og kampsport.

– Lade idrettspark skal utvikles videre, sier 
Nyborg.  

Flerbruksbanen kan også spille en viktig rolle i 
NTNUIs satsing framover.

– NTNUI skal søke om å arrangere studentlekene 
igjen i 2017, og da vil det være veldig bra at vi har stor nok 
bane på plass til den tid. Samtidig er det også bra at vi får 
flere baner å arrangere kamper på, sier Lundquist. UD

stort Prosjekt: Det nye baneanlegget kan man se øverst til venstre på Trondheim Kommunes plantegning.

Nye Lade Idrettspark - Utenomhusplan
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Utenomhusplan - ‘ikke i skala’

Trondheim er en idrettsby og kommunen 
ønsker å tilrettelegge for studentidrett

Rådgiver Roald Nyborg i Trondheim kommune
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REKLAME

NFF har nylig kommet på banen med et forslag om 
at Tippeligaen skal kuttes fra 16 deltagende lag til 14, 
og at det skal spilles et sluttspill i øvre og nedre del 
av tabellen for å avgjøre hvem som vinner og hvem 
som rykker ned. Tiltaket skal sikre bedre sportslig 
opplegg, ifølge visepresident Bjarne Berntsen. Jeg 
er usikker på hva det skal bety, det eneste jeg vet er 
at dette opplegget ikke sikrer norsk fotball en sikker 
framtid.

Utvannet rivalisering
Antall lag i Tippeliagen er et tema NFF har vaklet på 
opptil flere ganger. Innføringen av 16 lag kom i 2009, 
og nok en gang gjør forbundet helomvending. Det 
potensielle sluttspillet kan øke forskjellen mellom 
topp og bunn, og resultatet kan fort bli at vi sitter 
igjen med null tippeligalag nord for Trondheim.

Berntsen mener forbundets forslag vil sørge 
for at topplagene møter hverandre oftere og øker 
konkurransen. Mulig det, men det kommer også til 
å gjøre toppoppgjørene mindre attraktive. Det er en 
begivenhet når erkerivalene tar den årlige turen til 
ditt lags hjemmebane. Flere kamper kan utvanne 
rivaliseringen, og vil ikke øke publikumstallet på 
tippeligakamper vi har i dag i nevneverdig grad.

Uforutsigbare turneringer
Norsk fotball har allerede et cupmesterskap hvor de 
små kan utfordre de store, og hvor tilfeldighetene og 
marginene kan råde. Å innføre sluttspill vil gjøre en 
allerede ustabil nasjonal liga enda mer uforutsigbar. 
En slik ligamodell vil ikke øke konkurransen mellom 
lag, men konkurransen mellom klubbene. Langsiktig 
planlegging og talentutvikling kan måtte vike for 
usikre løsninger og panikkjøp av toppspillere for å 
holde seg på elitenivå.

Jeg lurer dessuten på hvordan denne modellen 
skal sørge for at norske klubblag greier å hevde 

seg i større turneringer mot utenlandske lag. Det 
er kjempegøy at Molde FK gjør det såpass bra mot 
europeisk motstand i Europaligaen.

Spørsmålet er om MFK hadde prioriert kampene 
mot Ajax, Fenerbache og Celtic i like stor grad om de 
plutselig måtte kjempe for å overleve i nasjonal liga. 
Med 7. plassen de ligger på i Tippeligaen nå så hadde 

det ikke vært et umulig scenario. Det er et sjansespill 
ingen storlag kan ta.

Pampeveldet nFF
Vi som bryr oss om norsk fotball kunne godt ha spurt 
oss selv hva i alle dager pampeveldet i NFF tenker 
på, men vi kjenner forbundet såpass godt at vi sitter 
igjen med en ikke særlig overraskende dårlig smak 
i munnen. Prosjektet med det belgiske selskapet 
Hypercube og forslaget om å spille cupfinalen på 
sommeren er fortsatt ikke glemt. Selvgodhet og 
sigarrøyk har blokkert NFFs innsyn i grasrota i norsk 
fotball. 

Et fotballforbund som i mange år har brukt 
begrepet «den norske modellen» både som gullkalv 
og forklaringsmodell for hver gang landslaget gjør 
det greit internasjonalt, foreslår nå tiltak som går 
stikk i strid med norsk fotballkultur, og fotball 
generelt. Den beste måten å kåre en ligavinner på er, 
og vil alltid være, og la alle lag spille to kamper mot 
hverandre for å se hvem som er på topp til slutt.

Mest sannsynlig vil aldri dette forslaget få 
gjennomslag, på lik linje med mange andre 
forhastede planer som NFF har spydd ut. Verken 
klubbene eller Norsk Supporterallianse vil finne seg i 
det. Styret i NFF ser ikke ut til å lære hvilken rolle de 
skal spille innen idretten, og fortsetter å overvurdere 
egen makt. Akkurat nå, som før, framstår de som en 
parodi på seg selv.

Sportsredaktør

jahn ivar kjØlseth

SportSkommentar

Norges Fotballforbunds forslag om å innføre sluttspill i Tippeligaen er 
pervers ønsketenkning, og jeg begynner å få nok.

et råttent forbund

Selvgodhet og sigarrøyk
har blokkert NFFs innsyn 
i grasrota til norsk fotball.

Illustrasjon: Hanna Pauline Johansen

SKAL DU KJØPE
ELLER SELGE 
PENSUM?
Prøv iBok - Norges største 
markedsplass for brukte 

pensumbøker!

HELT GRATIS!



212120 debatt

Lunsjpausene mine på Dragvoll består 
hovedsakelig av psykologistudenter som forbanner 
fakultetet sitt. Frustrasjonen når som regel sitt klimaks 
i eksamenstiden når de mottar utilfredsstillende 
karakterer. Etter å ha mottatt en ofte intetsigende 
begrunnelse tar de innimellom mot til seg og klager.

i tvil over egne evner
Det mest sjokkerende svaret fikk en av dem under 
sitt første semester, da hun gikk fra F til B i biologisk 
psykologi. Begrunnelsen var tydelig, og konkluderte 
med «ikke tilstrekkelig til å stå.» Her hadde hun lite å 
tape, og terskelen for å klage var lav. De neste fire ukene 
var full av tvil over egne evner, forvirring og skuffelse. 
Skuffelsen forsvant fort da neste begrunnelse skrøt 
over god oversikt og plasserte henne helt oppunder 
A-en. Forvirringen derimot, den fortsatte.

Tidligere psykologistudent Tobine Zakariassen 
ved Universitetet i Bergen skrev en artikkel i Bergens 
Tidende i slutten av august hvor hun forklarte en 
lignende situasjon. Hun takket for seg etter å ha gått 
fra B til stryk på siste eksamen «Hva skal jeg tro om 
mine tidligere karakteroppnåelser nå?» skriver hun. 
Handler virkelig snittet mer om flaks enn akademisk 
kompetanse? 

demotiverende med tilfeldighet
Flere av venninnene mine gjør som Tobine 
Zakariassen, og takker for seg etter tre år ved 
psykologisk fakultet. Karakterene holder ikke til en 
eventuell master. Hvorvidt dette er fortjent eller ei, blir 
umulig for studenten å vite når ikke engang sensorene 
kan gi deg et klart svar. Studentene sitter igjen og 
angrer på alle de karakterene de ikke klagde på. 

Denne mangelen på forutsigbarhet er ikke 
bare frustrerende – den går på bekostning av 
fremtidsdrømmer, gir lavere akademisk selvtillit og 
mindre leseglede. Mangelen på samsvar mellom følt 
arbeidsinnsats og resultat, og tilfeldigheten mellom 
de to, er demotiverende. Selv med en master innen 
rekkevidde, virker utdanningen meningsløs.

svekket tillit til dragvoll
For lunsjvenninnene mine har fortsatt til gode å møte 
enighet blant sensorene i forbindelse med klaging –
selv etter fire semester på Dragvoll. Karaktersprang 
fra D til B, C til A og eksempelet ovenfor er bare 
noen av det jeg kan vise til. For eksempel klagde en 
bekjent på alle karakterer andreåret og gikk ned på 
hver eneste en. En annen mottok feil begrunnelse 
for eksamen i personlighetspsykologi 2 våren 2015. 
Heldigvis hadde sensor skrevet om en spesifikk 
oppgave studenten ikke hadde valgt, slik at feilen ble 
oppdaget. Alt dette, i kombinasjon med flere tilfeller 
av forsinket klagesvar, svekker naturligvis tilliten til 
Dragvoll som institusjon betraktelig.

Er humanistiske fag for progressive til å kunne 
tilby en forutsigbar eksamensform? Eller har hver 
sensor for mange oppgaver og for liten tid til å lese 
dem? Hvor samkjørte er sensorveiledningene på 
tvers av universitetene? Studentene skal ikke trenge 
å forholde seg til et såpass uforutsigbart system. Det 
dreper lærelysten. 

Å klage burde være en sisteinstans, det er vi enige 
om. Men vi har ikke råd til å la sensor spille lykkehjul 
med fremtiden vår.

Forhastet fisjon
Lillehammer Studentorganisasjon (LiSt) ble 

denne uken gjort kjent med at Studentsamskipnaden 
i Oppland (Sopp) skal fisjoneres med virkning 
fra 01.01.2016. Dette til tross for at de involverte 
institusjonene har bedt om tid til å utrede 
konsekvensene. Vi mener dette er en prosess 
som tydeliggjør at Kunnskapsdepartementet er 
mer opptatt av å vise handlekraft enn å ivareta 
studentenes interesser.

Lillehammer Studentorganisasjon er bekymret 
over tempoet i prosessen som har ledet til fisjonen. 
Bekymringen skyldes mangelen på kunnskap om 
konsekvenser en så forhastet fisjon vil lede til. 
Divergerende tolkninger av ordlyden i loven gjør også 
at fisjonen virker fattet på et mangelfullt grunnlag.

Økte boligpriser
Fisjon av Sopp får uante og muligens negative 

konsekvenser for alle studentene i Oppland. 
Studentene i Lillehammer har en av de høyeste 
dekningsgradene på studentboliger i landet. Dette 
skyldes i all hovedsak at Studentsamskipnaden 
i Oppland har utnyttet nasjonale og lokale 
arrangementer, og samarbeidet med lokale aktører. 
Boligmassen som tilhører Sopp i Lillehammer har 
en høy verdi. Dersom fisjonen utløser overføring 
av eiendom vil fisjonen mest sannsynlig medføre 
dokumentavgift til staten som vil belastes Gjøvik-
studentene og påvirke boligprisene deres.

svekket samskipnad i lillehammer
Det er i hovedsak tre problemstillinger ved fisjonen 

som berører studentene i Lillehammer. I all hovedsak 
fører det høye tempoet på fusjon av institusjoner og 
fisjon av samskipnader til at konsekvensene ikke er 
mulig å forutsi med stor sikkerhet.

At Sopp deles opp gjør at samskipnaden til 
lillehammerstudentene blir betydelig svekket. Nær 
halvering av studentmassen gjør at Sopp ikke får 
samme økonomiske tyngde som før. Dermed kan 
også prisnivået til lillehammerstudentene på

studenttjenester øke.
Halvert omsetning gjør at Sopp sine investeringer 

i bygningsmasse, vedlikehold og studenttjenester 
må kuttes kraftig. Dette er svært uheldig for 
lillehammerstudentene. LiSt vil berømme Sopp som 
nylig ansatte ny studentpsykolog og med det viser at 
de tar studentvelferden på alvor. 

lokale interesser taper
Lillehammer Studentorganisasjon håper derfor 

Kunnskapsdepartementet vil ivareta studentenes 
behov i hastverket med fusjoner, fisjoner og 
strukturelle omveltninger. Dessverre har vi i 
Lillehammer Studentorganisasjon en berettiget frykt 
for at behovet for å vise handlekraft går på bekostning 
av studentenes hverdag.

LiSt ønsker også å beklage denne forhastede 
fisjonen på vegne av Gjøvikstudentene. En 
sentralisert samskipnad vil medføre mindre hensyn 
til lokale interesser. Gjøvikstudentene sine uttalelser 
tyder også på at de, med rette, føler seg overkjørt 
og tilsidesatt i denne prosessen. Det er vanskelig å 
se at en samskipnad med hovedkontor i Trondheim 
skal ivareta interessene til Gjøvikstudentene på en 
tilfredsstillende måte. 

Under Dusken tar gjerne imot leserbrev. Lengden på et innlegg begrenses til 3000 tegn inkludert mellomrom. Korte kommentarer og 
replikker begrenses til 1800 tegn. Vi forbeholder oss retten til å redigere og forkorte innlegg. Vi gjør oppmerksom på at innlegg også vil 
være tilgjengelige på dusken.no.

kontakt debattredaktør Ingrid Skogholt på debattredaktor@studentmediene.noDeBatt

karakterklage

elisabeth Fagerland 
student ved ntnU 

de som dreper lærelysten 
Fra F til B og full fovirring. Det trengs utvilsomt en re-evaluering av sensorsystemet. 
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SamSkIpnaD

henrik Wangberg, 
nestleder i lillehammer
Studentorganisasjon

Trondheim kommune kveler det alternative miljøet med ny boligutbygging. 

Markeringsbehov er viktigere enn studentenes interesser

UFFa blir!

Kunnskapsdepartementet overkjører studentene

I forordet til Kommuneplanenes samfunnsdel 
2009-2020 skriver Rita Ottervik: «Trondheim skal 
både være spennende og utviklende, og samtidig 
en sunn og trygg by, åpen og inkluderende for alle». 
Kommunen vedtok i august å bygge boliger på deler 
av UFFA-tomta, uten å være i dialog med oss. Dette 
opplever vi som en sakte kvelning av miljøet, samt 
et signal om at det 34-år gamle aktivitetshuset ikke 
lenger er velkommen i Trondheim.

Hvorfor er det viktig å ivareta UFFA og 
uteområdet, hva har det å tilby? Vi har bokkafé, 
infoshop, workshops, og festivalkontor. Vi arrangerer 

demonstrasjoner, foredrag, treningsklubb, 
turneringer, filmkvelder, og konserter med lokale, 
nasjonale, og internasjonale artister. Ukentlig 
øver band på UFFA som spiller både inn- og 
utenlands. Hver mai møtes gamle og nye fjes på 
Pøbelrockfestivalen. Musikk fra UFFA øker byens 
kulturelle mangfold, og det er nok heller ingen 
overdrivelse å påstå at majoriteten av Trondheims 
lyd- og scenearbeidere har vært innom UFFA. 
Hvem vet om arrangement som Pstereo-festivalen 
og Trondheim Calling ville eksistert uten UFFA og 
dens ungdom. Miljøet har hatt enorm betydning for 
Trondheims kulturliv og vil fortsette med det. Vi 
gjennomfører mye, nettopp fordi vi gjør det selv.

«En sunn og trygg by» bør la ungdom tilegne 
seg kunnskap rundt egendyrket mat. Vi vil lage 
økologisk grønnsakshage og bygge en skatepark på 
uteområdet. Dette legger til rette for aktiv og sosial 
ungdom med grønne fingre, latter og lek, i stedet 

for rastløshet og mangel på steder å føle tilhørighet 
til. I sak PS 94/15 vedtok ulike partier i Bystyret at 
en del-regulering av UFFA-tomta skal påbegynnes. 
Ved å gjøre deler av tomta til en byggeplass, skyver 
kommunen oss vekk. Ved å erstatte grøntarealet med 
boliger, presser kommunen oss opp i et hjørne og 
fjerner en essensiell del av UFFA. Ungdom bør få 
tilbud om bosted i boliger som allerede eksisterer - 
men står tomme. Vi vil be alle politikere som støtter 
forslaget tenke gjennom hvor lite lønnsomt det er å 
ta livet av ett av Trondheims eldste alternative miljø.

UFFA-miljøet er viktig for alle som søker en 
hverdag utenom det «normaliserte». Vi nekter å se 
uteområdet vårt forsvinne. Vi er framtiden, og vi 
lar oss ikke kue. Vi er som sprøytemiddelet vi ikke 
ønsker i maten: vi er motstandsdyktige.

UFFA lever og UFFA består - ikke rør tomta vår!

polItIkk

UFFa
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Dersom Åen i “dagen derpå” forsvinner 
blir det “dagen derp” i stedet. Tror dere 
det er tilfeldig? For det tror ikke jeg. 
Derp.
@ingriid  

Facebook er nede... Er det noe clickbait 
her jeg kan prokrastinere med?
@Bentsjef

Det må twittres: Sykt kult å synge under 
promenadekonserten #Uka15 #Absurd-
Stemning #Rock&Roll #VotreToast
@larseggen  

Neida, hun som strigråt under Harry 
Potter-nummeret var noen andre, 
det var ikke meg altså, neida. #uka15 
#promenadekonsert
@Anneehd  

#freia sin mørk firkløver må bli en per-
manent greie
@Deraas 

@RiflaBangBang drepte samfundet!! 
Sjukeste konserten! Kommet langt siden 
gulvet på bruk bar!! 
@Odinsn

Du vet mobilen har dumpa deg når han 
autokorrekter Samfundet til samfun-
net og Romsdalen til Tromsdalen! Etter 
nesten et år sammen!
@MonikaHeggem  

Når du går på Dragvoll, men henger 
på Gløshaugen i allværsjakke for å få 
gratis kaffe og råd om attraktive siv.ing 
.jobber.
@OivindHauge 

tror en i blokka har dødd, eller gått 
på jobb uten mobilen. den har vibrert 
nonstop i en time nå. kan forsåvidt også 
være en dårlig vibrator
@camillaflodhest 

Jeg har lyst på en knappebukse fra adi-
das anno 1990. Hvor får jeg tak i det?
@ThereseLeroen 

Baren Lyche på samfundet i kveld: 
– to gin and tonic, takk. 
– is sprite okay?
@FloydPage  

Jeg fikk æren for din, Vilde! Lenge siden 
jeg har spilt GTA, The Sims og hatt val-
gkamp. @MariaHonerod @VildeCoward 
@UnderDusken
@SondreJN 

Noen som vet om noen bra steder i 
Trondheim å gråte?
@kaffehater_ 

StuDentkvItter
Følg oss på twitter.com/underdusken

SAMFUNDETLEDER
 Leder Øyvind Bentås for Studentersamfundet i Trondhjem
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heia Wallström!
Svenskenes utenriksminister har snart hisset opp det meste 
av statsledere. Nå er turen kommet til Marokko, og underveis 
merkes det at det koster å stå på for det som er rett.

Her hjemme lar vi for tiden humla suse med 
stadig mer agurknytt og en behagelig medieavstand 
til verden forøvrig. Samtidig går vi glipp av noe 
veldig spennende i vårt kjære naboland Sverige, 
hvor utenriksminister og feminist Margot 
Wallström har turt å tale menneskerettighetens sak 
internasjonalt. Dette til tross for at konsekvensene 
kan bli større enn man kunne forvente for noe som 
er så grunnleggende viktig. 

Wallström har åpent kritisert Saudi-Arabia 
for brudd på menneskerettighetene. Kritikken 
gjelder blant annet det generelle kvinnesynet i 
landet. Kvinner kan ikke reise fritt uten samtykke 
fra mannlig verge. Jenter tvangsgiftes bort til mye 
eldre menn, og blir i praksis voldtatt. Wallström har 
også fordømt dommen mot Raif Badawi, som fikk 
ti år i fengsel og 1000 piskeslag for å ha opprettet 
en nettside som støtter ytringsfrihet. Wallström har 
ikke gjort noe annet enn å påpeke faktiske forhold i 
Midtøstens største og rikeste land.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Saudi-
Arabia kalte tilbake sin ambassadør i Sverige, 
og sluttet samtidig å skrive ut visum til svenske 
forretningsfolk. Sammen med Organisasjonen for 
Islamsk samarbeid gikk de ut og fordømte Sverige 
for ikke å respektere «verdens rike og varierte etiske 
standarder», og Golfrådet har kalt uttalelsene 
«uakseptabel innblandelse i kongerikets indre 
anliggende».

Konsekvensene har blitt store for Wallström, 
som nå har vært i hardt vær omtrent siden hun ble 
minister. Problemet er at de sterkeste kritikerne 
ikke er utenlandske makter, men svenske bedrifter. 
Sverige er verdens tolvte største våpeneksportør, og 
dersom sanksjonene som er varslet fra blant annet 
Saudi-Arabia går gjennom, risikerer svenskene å 
tape store penger. Saken har gått så langt at til og 
med den svenske kongen kalte utenriksministeren 
inn på teppet for å be henne tone ned retorikken.

Det kan virke som at Kungens ord ble tatt til 
ettertanke. For idet Marokko har intensivert sine 
protester, later det til at Margot Wallström nå 
ønsker å roe gemyttene ved å erklære at det ikke 
på det nåværende tidspunkt er aktuelt å anerkjenne 
Vest-Sahara som stat. Synd for dem at svenskenes 
næringsinteresser og konge kommer i veien for 
progressivt menneskerettighetsarbeid.  

Sverige anerkjente Palestina som stat etter at 
regjeringen Löfven trådde inn. Den gangen var det 
ingen protester fra de arabiske landene. Den gangen 
var det Israel som kalte hjem sin ambassadør, og 
det var Israel som truet med sanksjoner. 

Det er trist å se at Wallströms modige innsats 
blir møtt med forsøk på fortielse. Når det kommer 
til stykket har kampen for ytringsfrihet og 
menneskerettigheter en pris vi ikke er villig til å 
betale. 



TeksT: Kristian Gisvold      FoTo: Anniken Larsen

Sesongens siste skattejakt

Kongens gate almenning i Kjøpmannsgata har hver helg 
siden 7. juni blitt fylt opp med gamle ting på jakt etter nye 
eiere. Søndag var hittil siste sjanse til å finne en brukt skatt.

– Jeg har en mor som er medlem av litt for mange 
bokklubber og av og til glemmer å avbestille og sånt, 
da. 

Hege Udbye står inne i teltet hun stiller ut i, om-
ringet av varer. To kasser fylt med bøker flankeres 
av enorme mengder klær. Stativ på stativ med kjoler, 
skjørt, topper og gensere. Det meste koster beskjedne 
10, 20, 30 og 40 kroner. Unntaket er et par kjoler, 
blant dem en brudekjole. Den koster 400 kroner.

– Jeg må vel skamfullt innrømme at det aller 
meste er fra meg og mine døtre. Det er ikke alt vi har 
eid selv, men mesteparten kommer fra egne klesskap, 
forteller Udbye, og legger til:

– Det er dårlig butikk da, å selge unna klær du har 
betalt dyre dommer for så billig, men det er bedre 
enn å gi de bort eller kaste de.

Dette er den andre søndagen denne sesongen Ud-
bye har solgt på markedet, og hun utelukker ikke en 
retur til neste sesong.

– Det er en veldig morsom måte å bli kvitt det 
man har til overs i hus og hjem. Men det er jo litt pin-
lig å komme hit med alt dette her, og fortsatt ha fullt 
klesskap hjemme, sier Udbye lattermildt.
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FULLBOOKET. I naboteltet står Heges søster, 
Anne Isabel Udbye, og selger kaffe og vafler. Hun 
driver bruktbutikken Tante Isabel, og er prosjektle-
der for Bryggerekka Bruktmarked.

– Dette bruktmarkedet er et lavterskeltilbud hvor 
folk kan selge de tingene de ikke bruker lenger. Det 
er ikke et krav at ting skal være antikke eller spesielt 
fine, så alle kan delta.

– Hvordan har første sesong gått?
– Fantastisk! Det har vært fullbooket hver søndag 

med unntak av et par midt i fellesferien. 
Hun forteller videre at spekteret av utstillere er vidt.

– Det har vært en del studenter som skal flytte, 
det er folk som skal rydde ut av loft eller kjeller, og 
det er også en del ideelle organisasjoner som selger 
til inntekt for saken sin.

JAKTEN PÅ EN GOD KOPP. Unge folk er ikke 
bare interessert i å selge, det er også en økende in-
teresse for å kjøpe brukt. Venninnene Emilie Flønes, 
Liv Krogstad, og Oda Wenaas besøker markedet i 
Kjøpmannsgata for første gang, men jentene er på 
ingen måte fremmed for ideen om å handle brukt.

– Jeg syns det er veldig koselig å kjøpe brukte ting. 
Det er veldig mye fint, og jeg får en god følelse når jeg 
kjøper brukte klær, forteller Liv Krogstad. 

Venninnene sier seg enige. I dag er det derimot 
ikke klær som topper Krogstads ønskeliste.

– Jeg er ute etter noen fine tekopper.
– Hva ser du etter i en fin kopp?
– Mønsteret er veldig viktig. Det er også viktig at 

den har hank. Jeg skal jo ha varm te i den, så da er 
det best hvis jeg slipper å brenne meg, forklarer Krog-
stad muntert.

Allerede ved første bod finner Krogstad noen kop-
per som pirrer interessen.

– Det er ikke denne typen kopper jeg vanligvis går 
for. Vanligvis foretrekker jeg andre typer, kanskje litt 
søtere mønster, men…

Lenger kommer ikke Krogstad før selgeren skyter 
inn og opplyser om at koppene med et panoramabil-
de av Praha er kjøpt i nettopp Praha. Og før Krogstad 
rekker å respondere på det kan venninnen Wenaas 
annonsere at hun allerede har kjøpt seg en ny lom-
mebok. Den kostet henne 20 kroner.

– Det er dette som er så fint med bruktmarked, 
man kan få fine varer for 10 og 20 kroner, forklarer 
Krogstad. ▶

•Samarbeid mellom Trondheim Kommune                            
og Midtbyen management.

•Har gått av stabelen hver søndag fra 7. juni 
til og med 27. september.

•Både privatpersoner og organisasjoner 
kan leie standplass.

Bryggerekka Bruktmarked
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DIN LUE GIR VARME - DIN LUE GIR HÅP 
Noen meter unna jentegjengens koppejakt står 
syriske Tareq Barakeh og en representant til fra or-
ganisasjonen Hope Spot og selger luer. For dem er 
bruktmarkedet en mulighet til å samle inn penger 
til de hjemme i Syria.

– Inntektene går til å bygge skoler i Syria. Vi kom-
mer til å gå i gang med byggingen så snart vi har 
samlet inn nok penger, og jeg regner med dette blir 
en regelmessig greie fremover, forklarer Barakeh.
Luene har blitt strikket av folk i organisasjonen.

–Vi har frivillige fra alle deler av verden. Vi har 
både nordmenn, arabere og amerikanere, for å nev-
ne noen.

–Er luene populære?
–Ja, kommer det kontant fra Barakeh. Før han 

fortsetter:
–Spesielt når folk innser hva pengene går til.

EN GOD SIRKEL. Tilbake hos jentegjengen 
går handlerunden over all forventning. Flønes har 
blitt den stolte eier av et kaffeservise i åtte deler, 
Wenaas har kjøpt seg en ny brukt skinnveske og en 
blomstermønstret kjole. Den eneste som enda ikke 
har funnet noe er Krogstad.

– Jeg føler jo presset nå, innrømmer Krogstad. Og 
fortsetter:

–Selv om det er mange fine kopper her, har ingen 
overgått de jeg så på først. Så jeg må nesten komme 
meg gjennom alle bodene før jeg bestemmer meg.

–Hvor ofte handler dere ting dere absolutt ikke 
har bruk for?

–Litt for ofte, innrømmer jentene lattermildt og 
nærmest i kor.

–Jeg har kjøpt skikkelig mange tinn-esker, som 
det har vært sardiner og lignende i, som jeg ikke 
bruker til noe som helst. De står på en måte bare der 
og er fine, innrømmer Flønes, før hun understreker 
at hun på ingen måte er en syk samler. Ennå. 

–Det er vel kanskje da man selv tar med seg ting til et 
bruktmarked?

–Haha, ja. Det er vel det som blir en god sirkel.
Wenaas forteller at det på ingen måte er en ny tanke 

innad i vennegjengen å benytte seg av andres gamle 
klær:

–Vi pleier å ha byttekvelder innad i vennegjen-
gen. Da samler vi inn gamle klær, så velger vi hva 
vi vil ta vare på fra hverandre, og det som blir igjen 
får Fretex. Jeg tror ganske mange gjør ting som det.
Resten av jentene nikker anerkjennende.

NY SESONG. Krogstad finner ingenting som 
overgår de flotte Praha-prydende koppende fra den 
første boden. For en slant og ingenting blir koppene 
hennes, og en malt tallerken av en nygift Kong 
Harald og Dronning Sonja blir stående igjen. 

Jentene er alle fornøyde med innsatsen på dagens 
første bruktmarked, og setter kursen videre mot 
Kafé Skuret, hvor det er et annet bruktmarked. 
For Bryggerekka Bruktmarkeds del er det klart for 
juleferie. Prosjektsjef i Midtbyen management, Ei-
leen Brantsegg, bekreftet i forrige uke til Adressea-
visen at prosjektet har vært så vellykket at det har 
kommet for å bli. Så hvis du ikke fikk med deg et av 
markedene denne sesongen, vil muligheten for å få 
tak i nye gamle porselensfigurer, paljettkjoler, whis-
kykarafler, lydbøker, tekopper, eggeglass, og utrolig 
mye mer atter en gang dukke opp i 2016. UD

SELgER gODT: Hege Udbye var tilbake som selger på markedet for andre gang. Selv om sortimentet hennes besto 
av store mengder klær, var det bøkene det gikk mest av. 

Inntektene går til å bygge skoler i Syria. 

Tariq Barakeh
grunnlegger og leder av Hope Spot
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etter Vågan har akkurat kommet hjem fra en 
showcaseoppvisning i London, og møter oss en 

regntung søndagskveld på Svartlamoen. I en mørk 
bakgård tar han oss med inn i øvingslokalene til The 
Fjords. 

– Man får litt møteromsfølelse av lyset her, sier 
han mens han myser opp mot de sterke lyspærene 
i taket. 

Øvingsrommet er overfylt av alle slags instrumen-
ter, alt fra drumpad og vibrafon, til orgel og synth. 
En av veggene i rommet er fylt opp av alle typer gi-
tarer. 

– Jeg er her så mye jeg kan, ofte fra ni om morge-
nen til fire om kvelden. Når vi har bandøving dem-
per vi lysene for å få feelingen mens vi spiller, og vi 
tester ut ulike instrumenter. 

Vokalisten i det populære elektropopbandet for-
teller at det er viktig ikke å låse seg fast til kun ett 
instrument når man lager nye sanger. 

– Jeg spiller både trommer, gitar, bass og piano, 
forklarer han.

KUNSTNERSTIPEND. I april i fjor ble den 
beskjedne musikeren tildelt det prestisjefylte kunst-
nerstipendet fra Statens Kulturråd, noe som gjør det 
svært mye enklere for ham å ha fokus på musikk i 
hverdagen. 

– Jeg har aldri tatt stilling til å gjøre noe annet 
enn å drive med musikk. Jeg lever drømmen, fortel-
ler han med glød i øynene. 

Allerede som tiåring ble Vågan tatt av musikken. 
Da fikk han sin første kassett med Michael Jacksons 
album «Dangerous». Etter det ble ungdomsdagene i 
Brønnøysund stort sett brukt til å spille gitar og jazz 
sammen med storebroren Ole Morten Vågan, som 
i dag er et av norges største talenter på kontrabass.

– Jeg fikk til det her med musikken ganske fort. 
Musikken ga meg et kick, mimrer han. 

I  ungdomstiden var det ACDC, Kiss og Radio-

head som var favorittbandene. 
– Musikk har en evne til å sette deg i en helt an-

nen situasjon, vekke følelser og lære deg noe nytt. 
Akkurat som med en god bok er det en fantastisk 
måte å bytte perspektiv på og oppfatte noe nytt.

DEN PERFEKTE FLYTEN. Det er en avslappet 
og forsiktig fyr som sitter ovenfor oss i øvingslokalet, 
men litt brydd er han av de skarpe kameralysene og 
fotoknipsingen. 

– Hvordan vil du beskrive deg selv som person?
– Rastløs! bryter han ut.
Vågan forteller at han fant på mye faenskap da 

han var liten. Han var alltid nysgjerrig på verden og 
holdt på med noe hele tiden. Fikk han en idé fulg-
te han den uten å tenke stort over hva som kunne 
være konsekvensene. Han var inspirert av Stephen 
Hawking og Leonardo da Vinci, som sprengte gren-
ser og gjorde ting de ikke fikk lov til. 

– Jeg finner meg fortsatt nye hobbyer hele tiden, 
alt fra webdesign, skating og fotografi, til maling el-
ler astrofysikk. Da går jeg sykt langt inn i hobbyen, 
før jeg blir lei og dropper den helt. Musikken er det 
eneste som har vart. 

– Når er du lykkelig?
– Det er når jeg dukker inn i musikk eller noe 

annet, og kommer inn i en rytme. Da er det bare det 
som gjelder, og jeg glemmer alt annet utenfor. For 
eksempel når man spiller squash og kommer inn i 
en perfekt flyt. Da rekker man ikke vurdere om man 
klarer å ta den neste ballen eller ikke, man bare gir 
alt og prøver. ▶

PETTER VÅGAN

Alder: 33 år

Yrke: Vokalist og gitarist i bandet The Fjords

Aktuell med: Skal opptre på UKA-15.

5 KJAPPE:

Favorittband:
Radiohead

Favorittfilm: 
Interstellar

Favorittserie: 
The Wire

Favorittrett: 
Sushi

Favorittkaffe: 
Zoega

Lever ut drømmen
TeksT: Marie Lytomt Norum        FoTo: Eirik Åsheim

Med kunstnerstipend i lomma og
et stadig voksende band kan 

Petter Vågan satse fullt 
ut på musikken.

P

Jeg har aldri tatt stilling til å gjøre noe 
annet enn å drive med musikk



LITT ROLIG OG LITT SEIG. En av Vågans 
beste musikkopplevelser var da han dro til Man-
chester på utdrikningslaget sitt. Der ble han tatt 
med på en overraskelseskonsert med Radiohead. 

– Jeg fikk et ekstremt kick da jeg så dem live, da 
hadde jeg digga dem så lenge, forteller han engasjert.

Radiohead har vært et forbilde for Vågan. Han 
likte blant annet at de hele tiden eksprimenterte og 
testet ut nye stiler. Det er kanskje et av de bandene 
som har inspirert ham til å skrive mye av musikken 
til The Fjords. 

– Hvordan vil du beskrive musikken?
– Musikken vår er veldig ekspressiv og emosjo-

nell. Den kan også være litt rolig og litt seig på et 
vis. Jeg prøver å skape flest mulig bilder og gjøre det 
filmatisk. I tekstene vil jeg fange følelser, og jeg skri-
ver dem gjerne på to plan. De har både et konkret 
og personlig plan, samtidig som de har et allmenn-
gyldig aspekt.

SOM Å SKRIVE EN BOK. Vågan sammenlig-
ner nemlig det å skrive en låt med å skrive en bok, 
fordi man i begge sjangrene er nødt til å dra inn 
personlige erfaringer og opplevelser for å skape 
troverdighet. 

– Er jeg i en kreativ periode blir jeg besatt en 
stund. Da kverner jeg på musikken hele tiden. Jeg 
spiller inn sanger på telefonen mens jeg husker dem, 
og nå har jeg derfor mange til dels uforståelige lyd-
notater på mobilen. Spesielt de opptakene jeg har 
tatt mens jeg har gått hjem fra byen, litt full og and-

pusten etter alle oppoverbakkene, ler han, mens han 
fortsetter:

– Kreativitet er muskulært. Man må sette seg ned 
og jobbe for å komme inn i en flow. Av og til må 

man hale det ut, men det viktigste er å sette av tid til 
det. Heldigvis kommer jeg fortere og fortere til det 
stedet, og da må jeg bare slå til når det skjer. Man må 
jo hive seg ut på havet mens det er fisk.

Vågan utdyper dette med at han har inn-perioder 
og ut-perioder i musikkskrivingen. I en inn-periode 
skriver han ikke selv, men søker etter inntrykk og 
inspirasjon. Det gjør han blant annet med å reise 
til nye steder, snakke med interessante mennesker, 
se på illustrasjoner eller lese bøker. I ut-periodene 
handler det kun om å skrive musikken selv.

– Hva handler sangtekstene dine om?
– Det handler ofte om å være en liten brikke i et 

stort vev av uforståelige ting som skjer med oss. Jeg 
vil ikke røpe for mye i tekstene mine, jeg synes det 
er fint av folk kan legge sin egen mening i det. Alle 

kommer med sin egen bagasje og ingen kan ha den 
samme opplevelsen av musikken. Noen av tekstene 
er drømmeaktige og uten et tradisjonelt narrativ. Det 
er mer innfall og følelser, eller detaljer fra et gam-
melt minne.

Tekstene er preget av at vokalisten er dypt fasci-
nert over hvor tilfeldig det er at vi eksisterer her på 
jorda. 

– Det er rart at vi befinner oss på en planet som 
er akkurat passe langt unna sola til at det kunne bli 
liv her. Hadde tyngdekraften bare vært litt sterkere 
eller litt svakere, ville verken vi eller det vi ser rundt 
oss eksistert, filosoferer han.

P3 URØRT. Etter å ha fullført musikklinja på vi-
deregående, startet Vågan å studere jazz på NTNU. 
Der fullførte han med en master i utøvende musikk, 
og fortsatte å jobbe som jazzmusiker i flere år. Da 
reiste han på turneer rundt omkring i hele verden, 
før han for et par år siden stiftet The Fjords. 

– Jeg startet med å legge ut min egen musikk på 
P3 Urørt, og fikk veldig god respons. Jeg fikk flere 
spørsmål om spillejobber, og da ville jeg få med meg 
folk med de riktige kvalitetene til å starte et band.
Vågan er nå bandleder, vokalist og gitarist i kvartet-
ten, i tillegg til at det er han som skriver musikken. 

– Hva drømmer dere om å oppnå?
– Vi drømmer om å bli så store vi får til å bli, og 

etablere oss i utlandet. Da kan vi slutte å gjøre alle de 
kjedelige tingene, som å ordne med mail, logistikk 
og bookinger, og bare lage musikk og spille. UD

Jeg spiller inn sanger på telefonen 
mens jeg husker dem, og nå har jeg 

derfor mange til dels uforståelige 
lydnotater på mobilen.

EN NY UKE: Den 8. oktober står Petter Vågan på scenen i Storsalen, og det er ikke første gang han opptrer på UKA. 
Tidligere har han flere ganger spilt på festivalen sammen med ulike jazzband.
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– Jeg føler meg veldig utrygg. Når som helst kan en Is-
raelsk soldat komme på campus og arrestere meg eller 
en annen student, sier ingeniørstudent Mohammed, 
ved Birzeit University på Vestbredden i Palestina.

For ham kan bare det å oppholde på universitet 
føles usikkert. Han har selv opplevd at flere med-
studenter har blitt arrestert, og forteller at det etter 
hvert har blitt en gylden regel at ingen oppholder seg 
på universitetet etter klokka fem. 

Han forteller at under skolevalget 22. april i år, 
ble de grønne flaggene til valgvinneren plassert 
rundt på store deler av campus. Flere av disse flag-
gene forsvant imidlertid etter en razzia av den israel-
ske hæren.

– De brøt seg inn på universitetet, og var ikke 
særlig diskré. De arresterte vaktene, og lagde et stort 
rabalder. Kun for å konfiskere noen flagg. 

Mohammed smiler av en situasjon han selv be-
skriver som absurd. Likevel understreker han alvo-
ret. Det skaper en uro på campus, og gjør at flere 
studenter føler seg utrygge.

At universitetet sliter med frafall grunnet den 
ustabile situasjonen er tydelig, og understrekes av at 
universitetet har et eget reglement for studenter som 
blir arrestert. Disse studenter får lov til å ta eksamen 

når som helst etter at de slipper ut, men kun om de 
har møtte opp til mer enn en tredjedel av forelesnin-
gene i løpet av semesteret, uavhengig av andre ar-
beidskrav. 

Krig er en del av hverdagen. Etter gaza-krigen 
i fjor høst har medieoppmerksomheten rundt Israel-
Palestina-konflikten befunnet seg i skyggenes dal. 
For studentene ved Birzeit er likevel okkupasjonen 
like aktuell som alltid.
Universitetets campus ligger i solfylte Birzeit, en søv-
nig landsby nord for Ramallah på Vestbredden. Stu-
dentene her opplever en hverdag som er vanskelig å 
forestille seg for en student i Norge.

– Mange vil veldig gjerne studere på Birzeit, men 
de vil ikke risikere livene sine. så de blir i landsby-
ene, sukker Fayez. 

Han er jusprofessor på Birzeit, og blir alvorlig når 
han forklarer hvordan Birzeit i likhet med andre uni-
versiteter i Palestina i større og større grad blir skoler 
for lokalområdet. 

Elevene fra landsbygdene i nærområdene blir 
ofte stoppet av de flyvende sjekkpunktene som hæ-
ren bruker til å sperre av hvilken som helst landsby.

Et sjekkpunkt til besvær. – Tilstanden her på-
virker både studenter, lærere og utdanningsinstitu-
sjonene selv. Det er svært risikabelt å undervise her, 
dere har vel sett sjekkpunktet, spør Fayez med en 
nervøs latter og et blikk ned på sine egne sko.

Sjekkpunktet Fayez refererer til er Kalandia, ho-
vedfartsåren gjennom muren mellom Jerusalem og 
den nordlige delen av Vestbredden. Melina er jus-
student ved Birzeit, og må daglig gjennom dette 
sjekkpunktet. I det vi møter henne har hun akkurat 
kommet gjennom, og frustrasjonen er tydelig. Hun 
unnskylder seg, men forklarer at hun ofte blir for 
sint, nervøs eller irritert.

– Jeg tror en stor del av det er på grunn av Kalan-
dia, konkluderer hun. I dag tok turen til universitetet 
henne nesten to timer. Det var en ulykke langs veien, 
og en alternativ rute finnes ikke. 

Selv om hun er vant til forsinkelser sier hun at det 
er uforutsigbarheten som er det verste.

– Det er veldig slitsomt. Hver dag må du stå opp 
tidlig for å komme deg gjennom all trafikken, gjen-
nom sjekkpunktene. Og du vet aldri hva som kom-
mer til å skje, så du må være tidlig ute, forteller hun.

En usikker framtid
TeksT: Halvor Haugan og Rikke Mohn

FoTo: Amalie Grønflaten og Håvard Ramone Loeng

For studenter i Palestina er sjekkpunkter, arrestasjoner og utrygghet 
dagligdags. Hva skjer med studenter som lever under okkupasjon?

STUDIEHVERDAg: Studenter ved mediefakultetet på universitetet i Birzeit. Flaggene og plakaten i bakgrunnen tilhører det Hamas-affilierte studentpartiet ved skolen
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En splittet befolkning. Også for journaliststu-
denten Razan representerer sjekkpunktet en prak-
tisk utfordring.

– Jeg tar aldri fag som har forelesninger tidlig på 
morgenen. Jeg stryker hvis jeg går glipp av mer enn 
fem forelesninger, og det er umulig å være her til 
klokken åtte, sier hun.

Hun forteller at det er fem tilgjengelige luker på 
Kalandia, men at de ofte velger å åpne kun én av 
dem.

– Det er for å gjøre det vanskeligere for folk, me-
ner hun.

Melina opplever dessuten sjekkpunktene som 
både diskriminerende og ydmykende. Ikke minst 
fordi Kalandia separerer to palestinske befolkninger, 
den i Øst-Jerusalem og den på den nordlige delen av 
Vestbredden. 

Professor Fayez tar også separasjonen av de pales-
tinske områdene alvorlig. Spesielt fordi den gjør at 
det blir svært liten kontakt mellom befolkningene på 
Vestbredden og i gaza.

– For noen år siden var 40 prosent av studentene 
våre fra gaza. Nå er det to studenter igjen. To stu-
denter av elleve tusen. De får ikke dratt hit, og de får 
ikke bli her. De står i konstant fare for å bli deportert 
tilbake til gaza. 

Fayez forklarer at i urolige tider mister mange 
studenter muligheten til å uteksamineres. Blant an-
net har universitetet blitt stengt av israelske styrker 
flere ganger. Dette har også ført til at mange av læ-
rerne har forsvunnet til utlandet på grunn av bedre 
arbeidsforhold. 

De yngste ofrene. At palestinske studenter møter 
utfordringer i hverdagen er også Marie Lund-Johan-
sen godt kjent med. Hun snakker med oss på telefon 
fra Bergen, der hun har bodd siden hun kom tilbake 
fra Hebron, på Vestbredden i august. Hun forteller 
at Hebron har en helt spesiell status, da det bor noen 
hundre israelske bosettere midt i byen midt mellom 
flere hundre tusen palestinere. Her har hun jobbet 
fire og en halv måned som ledsager for Ecumenical 
Accompaniment Program in Palestine and Israel, 

en bevegelse med fokus på Palestinske og Israelske 
sivile rammet av okkupasjonen, støttet av Kirkens 
Nødhjelp i Norge. 

Lund-Johansen presiserer at problemene som of-
test starter lenge før man kommer seg til institusjo-
ner for høyere utdanning.
 

– Det er skolebarna som ofte blir ofrene for reali-
teten i Hebron. Vi må følge skolebarn til og fra sko-
len daglig, og forsøke å passe på at de ikke blir stan-
set eller ransaket av soldatene på sjekkpunktene som 
ofte står mellom områdene de bor og skolen deres, 
sier hun. Hun forstår godt at mange blir så engasjert 
av denne konflikten, og forteller at man blir ekstremt 
opprørt av å se realiteten. 

– Ovenfor soldatene var det egentlig ingenting vi 
kunne gjøre annet enn å be dem holde opp, men det 
var ingen garanti for at de lot skolebarna være i fred, 
sier hun.

Arbeidsløshet og hjerneflukt. Med sterkt enga-
sjement forteller Lund-Johansen at nattraid fra isra-
elske soldater er en dagligdags hendelse i Hebron, 
og at mange barn og unge de har vært i kontakt med 
har opplevd å bli arrestert og brutalt behandlet av 
soldatene.

– Mange sliter etter dette med å komme seg tilba-

ke på skolen. I tillegg ser vi at antallet slike raid og ar-
restasjoner øker rundt mai, som er eksamenstid for 
elever på videregående skole. Jeg møtte en gutt som 
var blitt arrestert dagen før avsluttende eksamen på 
videregående. Han rakk å slippe ut for å ta eksamen, 
men alle er selvfølgelig ikke like heldige, sier hun.

For de som går videre og tar høyere utdanning er 
ofte fremtidsutsiktene til et liv på Vestbredden ikke 
særlig mindre dystre enn for de som velger å ikke 
gjøre det. Lund-Johansen er rask med å påpeke at 
dette ikke nødvendigvis har noe å gjøre med kvali-
teten på det palestinske utdanningssystemet, men at 
det mer er snakk om utfordringene etter endt studie.

– Det er veldig mange som studerer i Palestina, 
og mange av dem går svært gode studier, men de får 
problemer i etterkant ettersom arbeidsmulighetene 
flere steder er svært dårlige. Dette fører til en stor 
hjerneflukt, da mange anser å reise til utlandet som 
den eneste måten man kan få arbeid på, sier hun. UDHISTORISK: Universitetet i Birzeit er Palestinas 

eldste, grunnlagt i 1924. Siden 1980-tallet har det blitt 
tvangsstengt flere ganger av israelske myndigheter

TIL HØYRE: Den 8 meter høye muren i 
Betlehem skiller byen fra områdene rundt.

YTTERST TIL HØYRE: En ung palestinsk gutt ser 
på mens israelske soldater avhører en gammel dame i 
Hebron. Det er tusenvis av soldater i den palestinske 
byen for å passe på noen hundre israelske bosettere.

NEDE TIL HØYRE: Et kampanjeklistremerke på 
universitetet i Birzeit. Palestinske ledere har kalt israels 
okkupasjon et apartheidregime.

UNDER: Den israelske separasjonsbarrieren tar form 
aven mur som strekker seg over 700km nær grensen til 
de palestinske områdene.
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Da undertegnede oppdaget hår under armene 
som tidlig tenåring, fant jeg umiddelbart 
fram storesøsters høvel uten ettertanke. 

Først i voksen alder innså jeg at barbering er noe 
man kan velge å gjøre.

Kroppshår, enten det er hodehåret, kjønnshårene 
eller dunlaget som dekker resten av kroppen, har  
gjennom alle tider vært gjenstand for dynamiske 
trender. Sosialantropolog Marte Charlotte Strande-
næs Hauge skrev i 2014 en masteroppgave om kon-
struert femininitet, og kan fortelle at hårfjernings-
trenden for alvor startet på 1930-tallet.

— Overgangen til mer omfattende hårfjerning 
hos kvinner står mest sannsynlig i sammenheng 
med større samfunnsmessige omveltninger. Når  
kvinner begynte å vise mer hud, skulle også hår fjernes. 
Før dette var hårfjerning forbundet med dansere og  
prostituerte, og ble dermed ansett som uanstendig, 
kan Hauge fortelle.

Trenden har vært nokså stabil siden den gang, 
med unntak av 70-tallet. Mange forbinder tiåret med 
frodig hårvekst på hele kroppen. Selv om det kanskje 
ikke var så utbredt som vi liker å tro.

—  Mange nektet å barbere seg på 70-tallet, men 
ikke alle gjorde det og mange så på det med sjenanse 
og som unaturlig. Dessuten gikk trenden fort over, 
forteller Hauge.

Hun sier at studier fra 1990-tallet viste at 90 
prosent av alle vestlige kvinner fjerner hår, og at  
85-90 prosent av alle vestlige kvinner hadde uøn-
sket kroppshår som de skammet seg over eller 
fjernet. Men hun konstaterer at hår er litt mindre  
stigmatisert i dag enn det var for bare noen år siden.

— I dag kan man ane hårveksten på lår og mage 
hos undertøysmodeller, mens det for 5-6 år siden 
ikke ville vært noen synlige dun i det hele tatt. Dette 
kan ha blitt aktualisert av den feministiske bølgen vi 
ser i dag. Likevel kan jeg ikke akkurat se for meg et 
forsidebilde med en kvinne som viser fram veivise-
ren og håret under armene, med mindre vi snakker 
om nisjemagasiner.

Hår som kjønnsmarkør
Mens kvinner helst skal framtre hårløse fra  
nakken og ned, er kroppshår i større grad  
akseptert hos menn. Men også deres hårvekst får mye  
oppmerksomhet i dag sammenlignet med for noen 
år tilbake. Hauge forteller at skjeggtrenden som  
florerer i dag, kan få menn til å føle seg utilstrekkelig.

— Ikke alle menn har like stor skjeggvekst, og det-
te er det nok flere som føler på. Det kan være flaut å 
ha liten skjeggvekst, fordi liten hårvekst regnes som 
feminint og kraftig hårvekst regnes som maskulint, 
sier hun.

Hos menn er det altså den kraftige, mandige  
hårveksten som gjelder. Hauge sier verden organiseres 
etter blant annet kjønn, og at kroppshår fungerer 
som kjønnsmarkør.

— Biologisk sett varierer det fra person til person 
hvor aktive hårsekkene er, men sosialt sett regner vi 
med at dette avgjøres av kjønn. Se for deg en Venus-
reklame hvor en mann sitter på badekarkanten og 
barberer leggene. Det ville vært en komedie, sier 
hun.

Redaktør i det feministiske tidsskriftet Fett, 
Hedda Lingaas Fossum, mener menn ikke  
opplever samme press som kvinner når det gjelder  
kroppshår. Hun sier at det fortsatt eksisterer et  
oppsiktsvekkende stort tabu rundt kroppshår, og at 
det er symptomatisk for hvordan kvinner forholder 
seg til kroppene sine.

— Kvinners forhold til egen hårvekst er  
paradoksalt. For mange er synlig kroppshår av  
ethvert slag fortsatt forbundet med skam, og det er 
klart at det kan virke begrensende. Det er del av et 
strengt skjønnhetsideal som involverer utrolig mye 
fiksing, endring og pynting bare for å passere som 
akseptabel, og som jeg tror spesielt unge jenter kan 
oppleve som obligatorisk, sier Fossum.

Feministisk propaganda
Fossum mener at det å skille det personlige valget 
om å fjerne hår fra presset kvinner føler, kan være 
vanskelig.

— Å la være å barbere seg kan medføre en sosial 
belastning. Mange ender nok ofte opp med å bar-
bere seg uavhengig om man selv ser noe behov for 
det eller ikke, fordi man ikke ønsker å skille seg ut, 
sier hun.

— Å ikke barbere seg kan være en stor belast-
ning. Kvinner som egentlig ikke ser behovet for  
hårfjerning ender ofte med å fjerne håret likevel, 
fordi de ikke ønsker å skille seg ut, sier hun.

Hauge observerte i sine studier at mange  
oppfatter det at kvinner ikke barberer seg som et 
politisk standpunkt, og at disse kvinnene ofte blir 
satt i bås som motstandere, feminister eller lesbiske. 
Fossum påpeker at selv en del jenter som kaller seg 
feminister er opptatt av å understreke at de ikke er 
«sånne» som ikke barberer seg.

— Det er rart at det skal være så viktig å ta avstand 
fra. Det sier noe om hvor tabubelagt kvinnelig hår-
vekst er, konkluderer hun.

Å velge å ikke barbere seg kan altså fungere 
som en slags propaganda. Ved å vise fram en hårete  
armhule i timen risikerer du frivillig eller ufrivillig å 
uttrykke en politisk holdning i retning av feminisme, 
enten det er det du sympatiserer med eller ikke.

Skam og usikkerhet
Hauge kan videre fortelle at det er knyttet mye 
skam, avsky og sjenanse til eget kroppshår 
blant kvinner. Hun kan vise til informanter som  
begynner å gråte når de skal snakke om eget kropps-
hår.

— Å fjerne hår er et slags renselsesritual hvor 
det som er i uorden blir ordnet. Kvinner finner en 
slags trygghet i det å fjerne hår, fordi det er veien til  
sosial aksept, forklarer Hauge.

Som tenåring fortalte ei venninne av  
undertegnete om en gutt hun kjente som hadde 
nektet å ha sex med ei jente fordi hun ikke hadde 
barbert seg nedentil. Kvelden deres endte lykkelig 
i dusjen med barberhøvel og skum, men historien 
satte likevel tankene i gang hos meg.

Sexinspirator og innehaver av cpunktet.no  
Cecilie Kjensli kan fortelle at mange jenter føler 
et forventningspress på å være vokset eller barbert  
nedentil, og mener at de som føler seg usikker følger 
trendene.

— Dette avtar gjerne litt med alderen  
eller etterhvert som man får litt bedre seksuell  
selvtillit, forklarer hun.

La det gro
Til tross for artikler som forteller oss 
at busken er tilbake, tviler Fossum 
på at trenden er i ferd med å 
snu helt ennå.

— Jeg tror terskelen 
fortsatt er høy. Men 
kanskje trenden med 
å vise fram hår  
under armene kan 
bidra til å gjøre oss 
mer avslappede,  
forklarer hun.

Hauge mener  
reklamebransjen har mye å tjene på at 
kvinner fortsetter å barbere seg.

— De vil skape et bilde av hvordan ting skal 
være, for det opprettholder kundemassen. De påvir-
ker ubevisst og enormt mye til å skape en norm og  
er med på å opprettholde ideen om at  
forskjellen på menn og kvinner er hårveksten,  
sier hun.

Det er ikke bare reklame som er med på  
opprettholdelsen av disse idealene og hårløsnor-
men kan regnes som en slags undertrykkelse.  
Hauge sier at mange kvinner reagerer med avsky  
på andre kvinners kroppshår.

— Sånn sett opprettholder de undertrykte  
undertrykkelsen selv, sier hun.

Vekstsesong
 
Mens noen farger kjønnshårene rosa, på-
står andre hardnakket at alt av kroppshår 
fra nakken og ned er direkte uhygienisk. 
Hva er egentlig greia med hår?

TeksT: Emma JohnsEn Rødli IllusTrasjon: laRs maRtin Rossvik

Synes du dette hårete temaet er spennende? Hør mer om  
hår og kropp på Radio Revolts program Helsebror.
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Miljøorganisasjonen Spire mener det er på høy tid 
at UKA tar samfunnsansvaret sitt på alvor og fin-
ner en annen hovedsponsor enn Statoil. UKA på 
sin side mener de driver en bærekraftig festival, og 
er ikke ute etter å finne ny hovedsponsor.

Forundret over samarbeid
Tradisjonen tro har UKA et samarbeid med en 
rekke næringslivsaktører, både gjennom sponsing 
og bedriftspresentasjoner. Seks av fjorten bedrifter 
som studentene kan få møte under årets festival er 
tilknyttet oljebransjen, inkludert hovedsponsoren 
Statoil. Miljø er ikke representert i programmet på 
noen måte.

— De har en byttedag på programmet, men 
det er også det eneste bærekraftige innslaget, sier  
styremedlem i Spire, Ragnhild Hoff. 

Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon 
med klima som en av sine hovedsaker. Hoff og or-

ganisasjonens leder, Mette Bjørnsdatter Hafskjold, 
er forundret over at UKA har et samarbeid med 
Statoil. 

— Studenter har historisk sett et ansvar for å 
ligge et skritt foran og å være ekstra bevisste sitt 
samfunnsansvar. Jeg lurer på hvilke signaler UKA 
sender når de sponses av Statoil og har så og si null 
miljø på programmet, sier Hafskjold.

− Styrker deres omdømme
Også Vegard Bilsbak er skeptisk til UKAs tette  

samarbeid med bedrifter knyttet til oljebransjen. 
Han er engasjert i kampanjen Fossilfrie  
Penger, som ønsker at NTNU og SiT skal kutte alle  
investeringer i olje, kull og gass. Snart skal han inn 
i bystyret i Trondheim for Miljøpartiet De Grønne.

— Vi mener at dersom det er galt å ødelegge  
miljøet, så er det også galt å tjene penger på at det 
skjer, sier Bilsbak.

Han har tidligere jobbet i oljebransjen, og mener 
næringslivets presentasjoner for studenter er med 
på å skape et bilde av at å utvikle bransjen er viktig 
og riktig i seg selv. Han mener UKA har et ansvar 
for å oppfordre studenter til etisk diskusjon, men at  
deres samarbeid med Statoil heller undergraver 
dette, fordi Statoil gjennom støtten sin skaper en  
illusjon om at de tar sosialt ansvar.

— Hver gang Statoil støtter et kulturarrange-
ment styrker det deres omdømme. Statoil er tjent 
med mindre kritikk, de driver tross alt med stor-

UKA avviser nok en gang kritikk knyttet til sterk representasjon av  
oljebransjen i sitt kulturprogram.

skala klimaødeleggelse. Det blir som å kjøpe blom-
ster til partneren, men fortsette å slå, sier Bilsbak.

Uaktuelt å erstatte Statoil
UKEsjef Gjertrud Hole Kjøstolfsen forteller at 
UKA er stolte over bredden som er representert i 
bransjene til deres samarbeidspartnere.

— Vi har arrangementer i kulturprogrammet 
vårt som setter lys på dagsaktuelle temaer.  Bedrif-
tene UKA samarbeider med, berører blant annet 
temaer som miljø, bærekraftig utvikling og forny-
bar energi. Vi ønsker ikke å rette oss til én målgrup-
pe, de skal være attraktive for mange studenter, sier 
Kjøstolfsen.

Hun spesifiserer ikke hvilke arrangementer som 
berører miljø, men Kjøstolfsen forteller at festivalen 
har god dialog med bedriftene de velger ut som sine 
samarbeidspartnere. Å erstatte Statoil, som har vært 
hovedsponsor siden festivalen ble arrangert i 2007, har 
ikke vært aktuelt. 

— Vi er veldig fornøyde med samarbeidet. De  
bidrar med kurs til våre UKEfunker og gjør at  
UKEfunkene er mer rustet til å arrangere Norges 
største kulturfestival. De har særlig støttet oss mye 
med tanke på HMS-kursing, kriseplanarbeid og  
kursing innenfor prosjektledelse, sier Kjøstolfsen. 

ØnSker endring: Vegard Bilsbak, Mette Bjørnsdatter Hafskjold og Ragnhild Hoff oppfordrer UKA til å endre sin profil. 

Vedvarende miljøkritikk mot UkA

TeksT: tonJE JacobsEn   FoTo: EiRik ÅshEim

− Den UKEsjefen som gjør  
festivalen grønn vil gå inn i  
historiebøkene.

– Hver gang Statoil støtter et  
kulturarrangement styrker det  
deres omdømme,  sier Bilsbak.

NYHEt

Norges største kulturfestival, UKA, har  
endelig åpnet, og kan skilte med et  
tettpakket festivalprogram for festklare 
Trondheimsstudenter. Da er det synd og 
skam at festivalen går motstrøms, og velger 
i år som under forrige UKE å ikke ha en 
nyansert festivalplakat. 

På programmet kan du grille en statoiler, 
møte ansatte i National Oilwell Varco 
men du kan ikke lære noe som helst om et  
samfunn med et bærekraftig forbruk. Har 
man ikke sett potensialet for et samarbeid 
med for eksempel TV-aksjonen som i år  
donerer inntektene sine til regnskogen? 
Hvor er bedrifter som NVE, og  
miljødirektoratet?

UKA skiller seg med dette ut i den norske 
 festivaljungelen. Det er vanskelig å ikke finne 
festivaler med et eller annet miljøfokus, 
eller i det minste mer en ett arrangement 
for å kunne skilte med et miljøalibi. Træ-
nafestivalen har et gjennomført sterkt fokus 
på miljø, Pstereo lar Framtiden i våre hen-
der arrangere vegansk piknik på marinen, 
og de aller fleste festivaler har i alle fall  
etablert en fornuftig måte å håndtere  
plastkrusene sine. Det sier nok når ikke  
engang kildesortering er på plass hos  
Norges største festival. 

Det at man tar i mot penger fra Statoil er 
veldig forståelig, det er en sikkerhet man 
kan få hos de færreste sponsorer. Men 
da er ansvaret enda større for å nyansere  
programmet sitt, og ikke drukne  
festivalprogrammet i oljesøl. Når man  
velger å ta i mot penger fra miljøverstinger 
burde man legge et par kilo ekstra på andre 
siden av vekta, og ta sitt eget miljøansvar 
alvorlig som den enorme aktøren UKA er i 
student-Norge.

Kulturredaktør
MATHiAS kriSTiAnSen

kommentar

Lærer ikke av sine tidligere feil

− Statoil er tjent med mindre kritikk, de driver 
tross alt med storskala klimaødeleggelse. Det 
blir som å kjøpe blomster til partneren, men 
fortsette å slå, sier Bilsbak.

− Påvirker ikke programmet
Noe av det Bilsbak, Hafskjold og Hoff er skeptiske 
til, er hvordan Statoil som hovedsponsor eventuelt 
kan ha direkte eller indirekte innvirkning på ulike  
aspekter ved festivalen.

— Jeg tror sponsingen preger alt ved festivalen. Man 
kan jo lure på om det er derfor miljø  uteblir fra pro-
grammet, sier Bilsbak.

UKEsjef Kjøstolfsen kan informere om at deres 
samarbeidspartnere ikke har noe med festivalens ar-
rangementer å gjøre.

— Det er UKA som setter sammen kulturprogram-
met. Vi kan avkrefte at Statoil har innvirkning på avgjø-
relser som angår kulturprogrammet, sier Kjøstolfsen.

 
−Undervurderer sin rolle
Mens Kjøstolfsen løfter fram god dialog og  
kursvirksomhet som en årsak til samarbeidet, har 
lederen i Spire forståelse for at et slikt samarbeid  
skaper økonomisk trygghet.

— Det er sikkert trygt og behagelig. UKA har et 
stort press for å hente inn store navn, og er avhengig 
av god økonomi. I tillegg er jo Samfundet avhengig 
av inntektene det genererer. Likevel finnes det vel-
dig mange eksempel på gode festivaler som ikke er  
avhengig av Statoil, sier Hafskjold.

Selv om de forstår at det kan være økonomiske be-
hov som taler for samarbeidet, mener Hafskjold og de 
andre at det er uetisk. De mener det ville vært det selv 
om UKA hadde forsøkt å skape balanse gjennom fore-
drag eller annen virksomhet med fokus på miljø.

— Store penger gir store navn, men det hadde 
vært fint om fest i dag ikke gikk utover framtida vår,  
skyter Bilsbak inn.

De tre miljøforkjemperne understreker at de synes 
det er viktig at en studentfestival som UKA eksisterer, 
men vil oppfordre festivalen til å gjøre endringer i sin 
profil slik at det ikke blir nødvendig med det de mener 
er uetisk samarbeid.

— Kultur skal gjenspeile, utfordre og drive  
samfunnet framover. Kanskje de undervurderer sin 
rolle der? spør Hafskjold. UD
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− Akurat nå ligger vi ganske godt an. Det er én 
uke igjen til premiere, sier revysjef Martin Næss 
som tilbringer de aller fleste av døgnets timer i  
Storsalen. 

— Det er mange som er stressa nå, men det er  
akkurat sånn det skal være. Det viktigste er at ingen 
hater livet, sier Næss.

I ukene før premieren må revyesjefen skrive taler, 
snakke med presse og passe på alle som jobber. Han 
trenger overskudd og tid til å være til stede for de som 
trenger det. I det vi snakker sammen følger han med 
på en av de første øvelsene revyskuespillerne har på 
scenen i Storsalen. Bandet har akkurat flyttet opp fra 
øvingslokalene til Storsalen, og scenegulvet er nymalt 
i sort. Premieren kryper nærmere og ting begynner 
å ta form. 

— UKErevyen handler først og fremst om  
menneskene. Det skal være verdt det for alle de  
frivillige. Alle involverte må ha en god opplevelse, sier 
revysjefen. 

Revybandet har satt seg til rette på dreiescena. 
Der skal de gi stemning til den femtiende revyen i 
rekken. Eirik Nordengen er medisinstudent, men  
akkurat nå er han først og fremst trombonist i  
Lurifax. I ukene før premieren har de øvelser flere ti-
mer om dagen. 

— Det var utfordrende å flytte inn i Storsalen. 
Vi ble sittende annerledes enn vi pleier, og fikk  
monitoren på headset. Selv om vi har spilt sammen 
lenge er vi nødt til å spille oss litt inn igjen, sier trom-
bonisten.

Sammen med skuespillerne øver de inn et rent 
dansenummer. Mange av numrene er preget av  
revyens historie og tradisjoner. Det er noe revysjefen 
har tenkt mye på siden han ble tatt opp i april 2014.

— UKErevyen er på et vis roten til all frivillighet i 
Trondheim. Det er en 100 år gammel tradisjon. Man 
blir fort gæren av å tenke for mye på akkurat det, sier 
Næss. 

I 1913 startet historien om UKA med revyen  
Maxis!. Den ble spilt i Studentersamfundets  
daværende lokaler på Cirkus, der Prinsen kinosenter 
nå ligger. Da det runde røde endelig sto ferdig i 1929 
kunne UKErevyen flytte inn i Storsalen. Revyen het 
den gang Cassa Rossa, Det røde Huset.

For et og et halvt år siden ble revysjef Martin valgt 
av Studentersamfundets Interne Teater. Da stod han 
med følelsen av nærmest litt tilfeldig å ha havnet i  
revysjefstolen. 25. oktober, når UKA er over og  
revyen har spilt alle sin forestillinger, står Martin 
Næss og Lurifax igjen som en del av UKEhistorien. 

— Man er ikke utlært revysjef før etter at UKA er 
ferdig. Det er så mye læring som skjer i løpet av hele 
prosessen.

Næss er opptatt av prosessen i UKErevyen. Han 
gjentar flere ganger at uten en god prosess blir 

UKErevyen forberedes i 18 måneder. Bak scenen vrimler 150 mennesker
med ulike arbeidsoppgaver. Les historien om hvordan de jobber. 

ikke resultatet vellykket. Revyen består av over 150  
frivillige som jobber med alt fra lysreklamen til  
komponering av musikk og kostymesying. 

Gaffa, jersey og skumputer
Benedicte Iversen er kostymedesigner. Sammen 
med sin makker Elin Stømner loser hun kostymesy-
ere gjennom alle de store visjonene som kommer fra  
instruktørene. Det er travelt og mye aktivitet på 
Knaus, der kostymegjengen jobber. Symaskinene 
summer konstant. Det er mye som gjenstår før 
premieren, men stemningen er god. Mange av pro-
sjektene krever mye kreativitet og utradisjonelle 
metoder. 

— Noe av det kuleste vi har laget består av  
flexirør, gaffateip, skumputer, vatt og jersey. Det 
er seks gigantiske biljardkuler. I tillegg lager vi en  
massiv biljardtrekant, men den skal heldigvis ingen 
ha på seg, sier Iversen. 

— Det morsomste er jo når vi må lage noe som er 
utfordrende og krevende, som i tillegg ser kult ut på 
scenen. 

Nå er Benedictes oppgave å se til at alt blir ferdig 
i tide. En uke før premieren er det teknisk gjennom-
gang. Da planlegges det meste av lyssettingen, og da 
må kostymene være mer eller mindre klare. 

Lang tradisjon for hemmelighold
Christoffer Venås er skuespiller. Med én uke til  
premiere er han litt nervøs før det hele braker løs. 
Fra august har skuespillerne hatt øvelser hver dag. 
Uten å kunne dele noen ting med andre har de  
jobbet intenst med sangtekster, skjetsjer og  
koreografi. Christoffer gleder seg til alt kommer i 
gang, og hemmelighetene blir allemanseie.

— Det blir deilig når alt slippes. Da kan vi snakke 
med andre folk om hva vi driver med, sier han.

Hemmeligholdet er en lang tradisjon i  
UKErevy-sammenheng. Revysjef Martin er delt i sin 
oppfatning om det. 

— Fra starten av kjørte vi ganske hardt på at ting 
skulle holdes hemmelig. Da etablerte vi en  kultur på 
det, og det ble mindre å bekymre seg over etter hvert. 
Jeg er opptatt av å stole på de frivillige. Det er jo bra 
folk som er med i UKA. 

Det er i følge Næss ikke verdens undergang om 
noen detaljer lekker ut. Allikevel er det noen ting som 
absolutt ikke må slippes. 

— Det er egentlig ingenting som har lekket, så det 
er jo bra. Det eneste som hadde vært skikkelig stress 
er om UKEnavnet hadde sluppet ut før det skulle. 
Heldigvis er det veldig få som vet det. 

endringer i siste liten
Forfatterkollegiet er arkitektene bak UKEnavnet 
og revyens tekster. Siden oktober 2014 har de holdt 
høy produksjon. Sketsjene jobbes med helt fram til  
bypremieren. 

— Alle numrene kan forbedres, sier Jonas  
Flaten. Han er både skuespiller og med i forfatterkol-
legiet. I motsetning til tidligere ser de seg ferdige når  
bypremieren går av stabelen. 

I revyens tidlige år, før organiseringa ble stram og 
profesjonell, var revyen sjeldent ferdig til premieren. 
I 1921 het revyen Rah-tah-ta. Den varierte svært mye 
i både form og innhold fra forestilling til forestilling. 

Mange av numrene ble improvisert på scenen. 
Hvert år inneholder revyen en trondheimsvise og en  
drikkevise. Utenom det blir det ikke mange  
likhetstrekk med de tidligste revyene.

Årets revy har hentet inspirasjon fra tidligere  
revyer, dog fra litt nyere historie. Stemninga fra både 
Skabaré (09) og Jubalong (13) har forfatterne forsøkt 
å bevare, selv om tematikken i år skal være enda  
tydeligere. 

— Noen av ideene våre har vært for store og omfat-
tende. Vi ønsker jo å lage fine scenebilder og flotte 
tekster, men ikke alt får plass på scenen. 

Travelt nattarbeid 
De som må ta følgene av de store ideene til  
Forfatterkolegiet og scenografene er kulissegjengen. 

De bruker tre uker før premieren på å gjøre om  
Storsalen til en real revyscene. 

Halvannen uke før premieren, er  
tribuneseksjonene dekket av plast og de mange  
verktøyene i flittig bruk. Stål kappes, slipes og  
sveises sammen til de store konstruksjonene på og 
rundt scenen. I alle Storsalens hjørner er det folk i ar-
beid. Salen er i ferd med å forandres totalt, men ennå 
står det igjen mye arbeid. 

Arbeidsledere Eivind Kirkeby og Jan Magnus  
Neverdal har den første uka av byggeperioden jobbet 
tolvtimersskift. Kulissegjengen bruker hvert eneste se-
kund av den første uka i Storsalen.

— Nattskiftene er i grunnen ganske deilige,  
forteller Jan Magnus. Da trenger man ikke engang 
tenke på om man skal gjøre noe annet enn å være på 
Samfundet.

— Mot slutten av byggeperioden virker det som om 
det er en uendelig mengde av småting som må gjøres. 

Men nå faller de store tingene på plass, og det 
føles deilig, sier Eivind.

− Lurifax er menneskene bak
De 49 første UKErevyene har variert i  både 
form og innhold. Tydelige politiske budskap om  
samtiden preget flere av revyene på 60- og 70-tallet, med  
varierende grad av humor og satire. De siste tyve  
årene har det visuelle inntrykket blitt viktigere.  
Kostymene har blitt flottere, og kulissene større. 
Innholdsmessig har politikken og budskapet vært 
nedtonet i forhold til mange av de tidligere revyene. 

Revysjef Martin liker å følge med på hvordan 
kostymer og kulisser utvikler seg gjennom  
byggeperioden. Samtidig har han fra begynnelsen av 
hatt en klar tanke om hva UKErevyen skal være. 

— Vi er opptatt av å ikke være arrogante. Musikken 
skal være fengende, og numrene varme. Uansett hva 
folk sier etter premieren kommer vi til å stå for det vi 
har laget. 

Natt til torsdag 1. oktober ble UKEnavnet  
avduket. «Lurifax» kunne endelig lyse utover  
Elgesetergate. For de innvidde var det deilig å kunne 
snakke om hemmelighetene. For menneskene bak  
Lurifax betø det at revyen endelig var ordentlig i gang.

— Det er  menneskene bak som er viktig i UKE-
revyen, avslutter Martin. UD

i SMinkeSToLen: — Vi er mer utålmodige enn nervøse,  
sier skuespiller Brynjar Bakken én time før bypremieren.

HArdT ArBeid: bak noen timers revy ligger 18 
måneders arbeid av 150 studenter.

ALVoreTS TiMe: Detaljene må sitte når man skal ut på scenen.

tEkst: Johannes bjartnes    Foto: Johannes bjartnes og foto.samfundet.no

Bak Lurifax´ kulisser
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UKErevyen jubilerer på sett og vis i år med den femtiende revyen siden starten: 
Lurifax. Revynavnet er et ordspill på det skrinlagte musikkinstrumentet lur og den 
skrinlagte kommunikasjonsteknologien telefax. I tillegg til dette presenteres Lurifax 
i revyen som en teknisk innretning tilsvarende den ikke fullt så skrinlagte smartte-
lefonen. Denne synliggjøres over scenen med en projeksjon som ligner en morsom 
blanding av Hal fra 2001: En romodyssé og åpningsvignetten til Dagsrevyen. Dingsen vet 
alt, kan alt, og ordner absolutt alt du måtte ha behov for.

Med denne parallellen til dagens teknologi gir revyen et tydelig og solid bilde av 
hvor den vil og hva den vil si, fra første sekund. Hvordan den sier det er derimot ikke 
en like solid affære.

Revyens regi bærer preg av å være tight og tydelig, med fokus på å heve revy-
forestillingen som et godt stykke teater. Mellomsekvensene som framhever den røde 
tråden følger en god dramaturgisk oppbygning, og skaper en solid helhet. Det samme 
gjør fellesnumrene, med godt samkjørt sang og koreografi. Dette skal UKErevyen ha 
honnør for, da amatørrevyer ofte bærer preg av å glemme at god revy også er godt tea-
ter. Dessverre tar dette fokuset i blant overhånd, og skaper ikke alltid det nødvendige 
rommet for humor og galskap.

Jeg får ofte inntrykk av at aktørene på scenen også er teaterfolk. De fleste gjør en 
solid jobb helt etter boka, men mangler tidvis tilstedeværelsen og timingen revysjan-
geren krever for å nå helt opp. Enkelte burde også jobbe enda bedre med diksjon, til 
tross for en allerede hederlig innsats. Noen replikker drukner rett og slett i rommet, da 
storsalen er en vanskelig sal å formidle tekst i. 

Sketsjene, særlig fra og med andre akt, bærer preg av gode grunnideer, og sikter 
bredt slik at alle forstår dem. Problemet er bare at vi ofte forstår dem litt for raskt, 
og at de deretter sirkulerer rundt samme komiske situasjon fram til den eventuelle 
punchlinen. I flere sketsjer er også punchlinen det eneste gode poenget. Dette gjelder 
også revyens mer seriøse innslag, for eksempel visa om båtflyktningene. Til tross for 
strålende formidling av Henriette Motrøen, presenteres tekstens budskap alt for di-
rekte allerede i anslaget. Teksten mister dermed alt kjøtt på beinet for å gjøre videre 

Tight, men tynt

inntrykk. Jeg har full forståelse for at revyen ønsker 
å satse på et bredt publikum, da dette kan gi positivt 
utslag for både revyen og UKA på flere måter. Men for 
tekstene og humoren er det utelukkende feil.

«Humor er det jeg synes er morsomt», sa Rolv 
Wesenlund en gang. Med trykk på ordet jeg. Annet 
fokus enn dette burde heller ingen i UKErevyen hatt. 
Som en revy nesten utelukkende produsert av unge 
studenter hadde jeg derfor likt å se mer eksperimen-
tering, lek og vitalitet. Jeg får inntrykk av at dette blir 
overskygget av en mulig frykt for at revyen ikke skal 
nå ut til så mange som mulig. Innen noe så subjektivt 
som humor, vil det å definere målgruppen som «alle» 
ikke være annet enn et paradoks. Resultatet får samme 
effekt som alt annet som sikter bredt - det være seg 
musikken på P4, Norvegia eller Grandiosa. De fleste 
klarer å trykke det i seg med varierende entusiasme, 
men de virkelig store opplevelsene uteblir som regel 
for samtlige.

Revyen har allikevel flere spirer til gode numre. 
Av de obligatoriske Trondheimsvisene skiller «Æ ska 
aldri dra herfra» seg ut som revyens musikalske høyde-
punkt, i en gåsehudfremkallende fremføring av Mari 
Brekke Djuve. Djuve er revyens udiskutabelt beste 
vokalist, samt den aktøren som i størst grad mestrer 
forholdet mellom sceneforestillingens tighte uttrykk, 
og revyens humoristiske galskap. Her er også Jonas 
Boym Flaten inne på noe, blant annet i rollen som en 
svært livlig og engasjert fotograf, og Håkon Vikøren 
som Fugleskremsel og Politimester Bastian.

Øvrige gode ideer dukker opp i flere nummer. 
Sketsjen om justisminister Anundsen stikker seg ut 
som et kort, men godt høydepunkt. Den vet også å 
kjenne sin egen besøkelsestid på scenen, da den ikke 
bruker mer tid enn den trenger på å forklare budska-

pet. Dette er også en generell styrke ved revyen, som 
presenterer tett, og ofte unngår de unødvendige anek-
dotene. Sammen med den knirkefrie teknikken og de 
sømløse overgangene skaper dette et svært godt hel-
hetsinntrykk. 

Problemet ligger hovedsakelig i tekstene, som 
byr på få vitser og humoristiske overraskelser. Visetek-
stene hadde også vært tjent med flere originale rimord, 
samt å henge rytmisk sterkere sammen med de musi-
kalske komposisjonene. Det oppleves også som noe uo-
riginalt at det morsomste poenget i nummeret om den 
svenske slankecoachen, er mottoet: «Tired of being fat 
& ugly? Just be ugly!». Denne vitsen er direkte stjålet 
fra et mye omtalt bilde på nettet, uten at det refereres 
videre til dette. I sketsjen om krenke-pandaen piper det 
nok en gang i referansealarmen, da South Park gjorde 
noe mistenkelig likt med «Sexual Harrassment Panda» 
allerede i 1999. Det er ikke et plagiat, men det svekker 
dessverre inntrykket av at det jeg ser er noe genuint 
nytt og originalt, eksklusivt for Norges største kultur-
festival.

Ellers er bruken av scenografi, kost/mask og tek-
nikk både stilig og effektiv, og gir et futuristisk nikk 
i retning tematikken i forestillingen. Bandet er også 
svært godt, og komponistkollegiets melodier og musi-
kalske arrangementer er intet mindre enn nydelige på 
sitt beste. Jeg koste meg derfor mer med UKErevyen 
som et godt produkt av Trondheims studentkultur, enn 
som en god revy. I det jeg forlot storsalen etter forestil-
ling, overhørte jeg en publikumer hvis utsagn kort og 
konkret oppsummerte alle tankene jeg satt igjen med:
«Jeg er imponert over alt det de har fått til her, altså. 
Men jeg flira liksom ikke så mye.» 
For man aner virkelig potensialet som ligger i en revy-
produksjon signert rundt 150 frivillige. Man flirer bare 
ikke så mye.TeksT: andREas GREGERsEn FoTo: Foto.samFundEt.no

Til tross for tynne tekster og humring framfor lattersalver, 
er UKErevyen 2015 en solid og kontrollert forestilling.  
På både godt og vondt.
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STORANMELDELSE BODEGAEN

Med drinker som «Steinkåt», og strippestenger ved dansegulvet, 
har den nye Bodegaen omfavnet sitt gamle rykte som kjøttmarked.

tekst: maria lund krogstad Foto: hans Fredrik sunde

VARMT, SVETT OG FULLT: På 
Bodegaens åpningkveld ble det  
tydelig at lokalet har vært savnet av  
besøkende som vil danse og sjekke.

KLÅFINGRET KJÆRLIGHET: Det er 
lett å overvurdere kammuflasjen en 
vegg kan gi.

For rundt tyve år siden var Bodegaen stedet  
«grungen» sto sterkt, og de kule nittitallsfolka 
hang. Etter forrige oppussing ble dette drastisk en-

dret, og de siste årene har den vært mer kjent for å være  
stedet du går til for å finne noen å dele seng med. Etter 
årets oppussing holder Bodegaen fremdeles på fram-
toningen som Samfundets sjekkemetropol.

Forlokkende strippestenger
Vi kommer innom på dagtid for å se hvordan  
Bodegaen tar seg ut uten folk. Man tenker kan-
skje at det er grenser for hva man kan gjøre med en  
betongkjeller, men Bodegaen har blitt totalrenovert.

Dansegulvet er flyttet til midten av rommet, 
der det tidligere var bord og muligheter for å sitte.  
Sitteplassene er flyttet til utkanten av rommet, med 
behagelige sofaer i friske farger. På den ene siden av 
dansegulvet er det en liten samling strippestenger. 
De er gullfarga og iøynefallende, og kommer  
garantert til å bli godt brukt. Baren har også blitt større 
enn tidligere.

Like før halv ett på UKAs åpningskveld får  

folkemengden slippe inn i Bodegaen, og det 
blir raskt liv på dansegulvet. En del går ned i  
Bodegaen for å ta en titt på endringen, og forsvinner 
like raskt opp trappa igjen. De som derimot har  
savnet Bodegaen under oppussingsperioden, blir  
værende. Det er unektelig slik at mens Bodegaen har 
vært stengt, har ikke Samfundet hatt et ordentlig sted 
for å danse vilt og flørte med fremmede.

Etter en liten halvtime er midten av lokalet varmt 
som et helvete. Hvordan de som danser orker det, 
er hinsides min forstand, i og med at dansegulvet er  
fullt av svette mennesker som gnir seg imot  
hverandre. Det positive er at med den nye  
plasseringen av dansegulvet, er det både roligere  
og kaldere langs veggen. Her kan man 
søke tilflukt for litt levelig temperatur, og lavt nok  
lydnivå til å kunne småprate.

Større bar viser seg å være lurt, for det er sannelig  
nokpågang. Det er tettpakket med folk ved baren til en 
 hver tid. Det har også kommet en ny drinkmeny, med 
drinker som «Steinkåt» og «Sex at the Bodega», som 
viser at lokalet omfavner ryktet sitt med glimt i øyet.

klining i mørket
Det er lagt opp til dansing, klining, og drikking og 
klining. Belysningen er nedtonet, så folk føler de 
kan klå uten å bli oppdaget. Så fulle som alle er før 
de kommer ned i Bodegaen, blir dette fort realitet. 
Det er likevel tydelig som edru journalist at alle de 
som står trykket opp mot veggen og klår på hveran-
dre, ikke er så usynlige som de kanskje tror.

Strippestengene blir straks populære. Opptil  
flere ganger er det jenter som svinger seg i stengene 
nærmest dansegulvet og gutter som kommer bort 
til dem. De kliner med stanga mellom seg og alle 
ser ut som de synes disse stengene er en strålende 
ide.

Alt i alt har oppussingen vært vellykket.  
Lokalet har blitt strålende fint og hadde virkelig  
godt av løftet det har fått. Imaget er det samme  
som før, så alle festløver og kåte single vil nok  
fortsatt samles her. Hvis jeg hadde vært singel og  
desperat, hadde kanskje Bodegaen vært stedet for 
meg. Det er liten tvil om at fortsatt er stedet du vil 
gå til om du vil finne seg en midlertidig make. 

aNmEldElsE

Pulestua åpner igjen
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Gruppen Improschmimpro spiller jevnlig 
improteater på Blæst og Antikvariatet. Hvis du ikke 
har sett dem der, kjenner du kanskje noen av fjesene 
fra forrige UKErevy. Under UKA-15 er de å finne i 
Klubben på Samfundet, der de skal spille tolv impro-
viserte teaterforestillinger. I improteater er ingenting 
bestemt på forhånd, bortsett fra hvilke regler man 
skal forholde seg til, som for eksempel hvor mye man 
skal involvere publikum og hvor lange scenene skal 
være. 

Kvelden 1. oktober lagde Improschmimpro en 
forestilling av typen «Harold». I en Harold skal skue-
spillerne improvisere fram tre lengre historier koblet 
til et felles tema. Underveis veksles det mellom histo-
riene: Først spilles én scene fra historie A, så historie 
B og så historie C. Dette gjentas tre ganger, slik at 
man ved kveldens slutt har sett tre treaktere. Histori-
ene denne kvelden ble svært innholdsrike, men dess-
verre delte de alle den skavanken at altfor mye av 
historien kom i siste akt.

De tre fortellingene vi fikk se hadde kjærlighet 
som felles tema og hadde hovedpersoner skapt med 
hjelp fra publikum. I løpet av kvelden ble vi kjent med 
en venneløs postmann som fant sitt livs kjærlighet på 

fotballkamp, en klesblogger som ble kjent med en el-
dre skipsreder på Tinder, og en jazzsangerinne som 
skaffet en leiemorder til å ta livet av sjefen sin.

Skuespillerne hadde ypperlig kjemi. De fanget 
nesten alltid opp hverandres ideer, og scenene beve-
get seg derfor framover med stø kurs. Detaljnivået 
var tidvis en fryd: Det var gøy være med postman-
nen på en vanlig postrute, og publikum gikk nesten 
av skaftet da vi fikk se jazzsangerinnens sjef herse 
rundt med sine dumme undersåtter. I andre tilfeller 
fungerte det mindre godt, som når vi måtte se på 
at bloggeren tok selfies alene i flere minutter. Når 
det mot slutten dukket opp gode ideer som med 
mer plass kunne gitt historiene virkelig dramatisk 
tyngde, skulle man ønsket at det kunne beveget seg 
raskere i starten.

Improschmimpro har noen oppstartsproblemer,
men kan fort bli noe ingen vil gå glipp av under UKA.

Et eksempel på en idé som burde kommet tidli-
gere fantes i tredje akt. Der fikk postmannen under 
et stort romantisk øyeblikk med kjæresten en telefon 
fra en kollega som han i første akt prøvde hardt å bli 
venner med. Det kunne vært genialt i den forstand at 
forslaget hentet opp en idé alle hadde glemt og kunne 
tvunget postmannen til å ta et vanskelig valg. Dess-
verre hadde de kun et drøyt minutt til å avslutte his-
torien, så postmannen måtte selvsagt velge kjæresten.

En humpete start er et tegn på at gruppen er  
ambisiøs. Det kommer ganske sikkert til å skje  
mange fantastiske ting før de går av scenen i Klubben 
for siste gang. Man burde sørge for å være der, for  
reprisen kommer aldri. 

I romanen Naturhistorie møter vi ei nitten år  
gammel jente som drømmer om å kunne fylle sin nye 
notatbok med egne tekster. Hun sover sammen med 
bøkene sine i en hvit varebil hvor hun kan høre joik 
om kveldene. I denne varebilen, og i salgsboden hun 
jobber fra, observerer hun menneskene rundt seg, 
og går på «jakt» etter nye mennesker. Nye historier.  
Nye opplevelser. 

Naturhistorie er en kort roman, og skrevet slik at hver 
side føles som et frittstående kapittel. Huke har tidli-
gere utgitt flere diktsamlinger, og dette er nok noe hun 
bevisst har valgt å beholde fra formatet. Oppdelingene 
gjør at historien får den framgangen den trenger, selv 
om romanen er kort. Når boken er ferdiglest, føler jeg 
allikevel at jeg sitter igjen med flere spørsmål enn svar. 

Innimellom hovedpersonens opplevelser og 
tanker, får vi tilsynelatende tilfeldige beskrivelser av 
natur. Dette er det eneste som rettferdiggjør tittelen på 
boka, ettersom boken i sin helhet ikke føles særlig mye 
som en «naturhistorie». Som bokbeskrivelsen sier, er 
det en historie om ei jente. Den handler om å finne seg 
selv, men hva har det med naturen å gjøre?

Marte Hukes debutroman er en nydelig skildret hyllest til  
naturen og ungdomstiden.  Så nydelig, at det grenser til kjedelig.
TeksT: kRistina byE FoTo: kim nyGÅRd, tidEn noRsk FoRlaG

TeksT oG FoTo: EiRik vÅGEskaR

det kommer ganske sikkert til å skje 
mange fantastiske ting før de går av 
scenen i klubben for siste gang.

dette er det eneste som  
rettferdiggjør tittelen på boka,  
ettersom boken i sin helhet ikke føles 
særlig mye som en «naturhistorie»

De øyeblikkene som stikker seg ut, er de hvor 
Huke fokuserer på forholdene mellom menneskene 
i boka. Det er også møtene med menneskene rundt 
henne som preger jentas tilstedeværele mest, og som  
bestemmerhvor var hun er på omgivelsene sine.

Hukes språk er friskt og pent, og til tider  
nydelig. Dessverre er det de nydelige skildringene  
som trekker boka ned. Jeg er ikke like investert i 
hvordan en skog ser ut, som jeg er i hvordan hennes 
inntrykk av verden rundt henne er. At hovedperso-
nen er 19 år er det også vanskelig å tro. Her bærer 
boka preg av at hovedpersonen er delvis basert på 
Hukes egne opplevelser fra ungdomstida. Det er  
riktignok en forskjell på å være 19 år på 90-tallet 

og i dag, men den uskylden og naiviteten hos en  
nittenåring, synes å være fraværende. Naturhistorie 
framstår mer som en bok om ei jente i midten av tjueår-
ene som flykter fra virkeligheten. Men som Huke selv 
skriver: «Kanskje er det ikke meningen at man skal  
forstå alle man møter. Kanskje skal man heller ikke 
prøve så hardt.»

Det er duka for UKEkoret Pirums tradisjonelle kon-
sert, og Rundhallen er fylt med regnvåte mannskors-
entusiaster som knapt kan halde entusiasmen inne. 
Allerede i køen ljomar allsongen, og det gjer all ven-
tinga litt betre. For venting blir det, og det er trongt, 
varmt og ein smule kaotisk.

Tida flyg heldigvis i godt lag, og då ein musikalsk 
gjeng drar igang «Be our guest» og fleire godbetar 
ein kan kjenne igjen frå promenadekonserten har 
eg nesten ikkje noko i mot å stå her litt. Publikum 
klappar taktfast korheltane sine inn, og Pirum opnar 
godt med songen om Ivan. Det tar ikkje lang tid før 
knickersen og ullsokkane er kasta og eit Pirum i rosa 
underbukser tar oss videre med «Sydenturen». Nakne 
kroppar og skåling i rom og cola er alltid ein slager. 

UKEkoret går inn i sitt 50. år med fjas og kalas, og 
det skal sjølvsagt merkast. Under Dusken-konfettien 
er bytta ut med ein staseleg og høglytt konfettikanon. 
Det gjer nok avisa mindre allsidig, men stemninga 
dess høgare. Me får servert ein miks av godt gammalt 
og heilt nytt materiale. Den nye visa «Den gyldne 
middelvei» er herlig upassande, og med pavehatten 

UKAs Heltar 

og turbanen på snei kjem verkeleg showkoret Pirum 
fram. Rolegare låtar som «Det var ein vår» viser at 
mannskoret også har ei sentimental side. Litt ekstra 
banka det i samfundethjarta under «Elgeseter 1».

Samfundet er heim til eit rikt tilfang kunstne-
riske gjengar. Også i år fekk vi gjesteopptreden frå 
folkemusikarane i Snaustrinda. Nytt i år er at dei 
også hentar huseksterne inn i varmen: NTNUI che-
erleading fungerer godt og løftar det heile litt ekstra.  
Storsalen eksploderer i konfetti, heiadamer og dus-
kedans under «Det sterkeste kjønn», utvilsamt kvel-
dens høgdepunkt.

Pirum har full kontroll på publikum, men det 
samme kan dessverre ikkje seiast om arrangørane. 
Eit kaotisk innslepp fører til ein stappfull sal. Det er 
trongt, varmt og vanskeleg å koma seg rundt Storsa-
len. Konserten i seg sjølv er såpass bra at eg gjerne 
kunne betalt ein slant for å sleppa å bli knuffa rundt. 
Likevel: Det viktigaste er at publikum får alt dei kan 
forventa av det alltid så sjarmerande studentkoret. 
Songane fenger og humoren treff. Underhaldande er 
dei alltid, men Pirum er definitivt best under UKA.

TeksT: andREa GJERdE          FoTo: amanda JøRGinE hauG

Hadde det vært fysisk mulig å rappe taket av  
Storsalen og Studentersamfundet, ville det ikke være 
en overraskelse om det var Arif som fikk det til.

Storsalen på Samfundet er stappfull. Folk  
skriker og hyler etter Arif. Noen har til og med 
tatt seg bryet med å lage plakater med tekster fra  
låtene hans på. Det er altså litt forskjell fra da Arif,  
tidligere Phil T. Rich, sto på samme scene og vant 
Urørt-finalen i 2013. 

Om en skulle tro publikum er det en  
verdensstjerne på linje med Wiz Khalifa og Asap 
Rocky som straks skal gjeste scenen. Flere huker 
tak i vaktene før konserten og krever å få vite når  
hovedpersonen går på. Nevnte vakter må flere ganger 
opp over gjerdet for å roe ned publikum før showstart. 
 
Et stikkord for kvelden er «samhold». Og  
lufthorn. Mye lufthorn. Djen som spiller med  
artistene har tydeligvis akkurat oppdaget at det  
finnes en egen lufthornknapp på miksebordet. Den 
blir brukt flittig og alt for mye i løpet av det snaue en 
og en halv time lange settet. Philip Emilio gjør en bra 
åpning av showet, og når Unge Ferrari kommer inn 
etter første låt er det virkelig feststemning i salen. De 
fremfører låtene sammen og Unge Ferrari instruerer 
også lysfolka i å gjøre jobben sin. Flere ganger.

Om noen noengang skulle klare å rappe taket av 
Samfundet, måtte det nesten bli Arif. For når han  
åpner settet sitt med «Sulten», til allsang fra  
publikum, er det vanskelig å tro hvordan han skal 
klare å toppe dette.  «Trondheim, jeg er hjemme nå 
ass» roper han utover salen, til ville tilstander fra  
publikum. Det er kanskje nettopp derfor han vi-
ser den selvtilliten som ikke har vært så tydelig el-
lers. Samfundet og Storsalen er på mange måter 
«hans» scene. Det var her det startet. Selvtilliten er  
drivkraften og «kilden» til konserten. Det er derfor 
litt synd at han ikke er særlig mye alene på scenen. 

Til tider er det nesten litt for folksomt der, med både 
supportband og en overivrig turnéfotograf.

Det er ingen tvil om Arifs artistkvaliteter. UKA 
har gjort en solid bookingjobb for å sparke i gang 
et svært norskdominert musikkprogram. Om det 
var noen tvil om hvorvidt såpass «ukjente» artister 
som Arif og Unge Ferrari ville klare å trekke folk til  
Storsalen, er det hvertfall helt borte nå. Jeg  
hadde gladelig betalt for å se denne konserten flere  
ganger. Ring meg a, Arif.

TeksT: kRistina byE FoTo: Foto.samFundEt.no

Arifs Paradise

nakne kroppar og skåling 
i rom og cola er alltid ein slager. 

samfundet og storsalen er på mange måter «hans» scene. 

UKEkoret Pirum siktar seg inn 
mot jubileum, men viser også at 
gamle hundar kan lære nye triks.

Uslepen diamant

Mye natur, lite historie 
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Hvis Widvey får fortsette som kulturminister stort 
lenger vil det snart ikke være kultur igjen i Norge.

da Erna solberg vant valget i 2013, var det på en  
plattform av... hva? Hun mumlet seg til valgseier, var ek-
spertenes samlede dom. I ettertid er det lett å skjønne 
hvorfor. Hvis velgerne faktisk hadde skjønt hvor mye 
som kom til å forandres, ville hun aldri ha vunnet.  
Et skrekkeksempel i hennes regjering er kulturminister 
Torhild Widvey.

Widvey startet med å kutte i Kulturrådets mid-
ler, og klarte helt på egenhånd å understreke at 
dette ikke var annet enn ideologisk motiverte kutt.  
«Det offentlige bør ikke ha ansvaret for å finansiere  
kulturlivet alene. Privatkapital gir mer maktspredning,» 
sa kulturminister Thorhild Widvey (H) fra talerstolen 
på Kulturrådets årskonferanse i Bergen den gang.

dette var bare toppen av kransekaka. I samme  
statsbudsjett kuttet Widvey og Høyre støtten til 
Norsk filminstitutt med 32,5 millioner kroner. Det 
fikk regissør Erik Poppe til å utbryte at «denne  
filmen er laget på den forrige regjeringens  
kulturbudsjett,» da han vant Amanda-prisen for beste  
norske film i fjor.

i tillegg slapp NrK nyheten rett før helgen om 
at regjeringen planlegger å droppe  
knutepunktordningen i det kommende statsbudsjettet. 
Det betyr at mange festivaler som  
Ultimafestivalen, Øyafestivalen og Olavsfestdagene  
må søke om støtte fra Kulturrådet. Dersom regjeringen 

ikke min kulturminister
Torhild Widvey er et skrekkeksempel fra Erna Solbergs kabinett 
av ikke-fungerende ministre.

den ikke settes ut på anbud eller privatiseres på 
samme måte som andre tjenester. Dette i motsetning 
til eksempelvis kollektivtransport med buss, som  
har gått fra å være en offentlig tjeneste til å bli en tjenes-
te for det meste levert av private tilbydere på bare få år. 
Ja, det kan finnes mye penger i kultur, men disse 
kommer som regel til ved en merkelig kombinasjon 
av hardt arbeid og slumpetreff som er vanskelig å  
forutse. Mange kunstnere er gode eksempler på  
dette. Verken Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, eller 
Johannes Vermeers kunst ble anerkjent eller verdi-
full før etter kunstnerens død.

det er ikke helt klart hva Widvey ser for seg, men er 
det mulig at hun håper på at norske filmproduksjoner  
skal begynne å lete etter (flere) private investorer, 
i et land hvor det allerede er vanskelig å produ-
sere film fordi vi har lover som sikrer en anstendig  
minstelønn?

Eller at Cinemateket og Filmmuseet skal være nødt 
til å lete etter nye lokaler og øke billettprisene med 
hundrevis av prosent for å kunne fortsette ansvarlig 
drift? Og hva med Kulturrådet? Har hun virkelig 
ikke fått med seg at norske kunstnere sliter allerede?

Hvis Widvey får fortsette som kulturminister stort 
lenger vil det snart ikke være kultur igjen i Norge. 
Noen må gå, og i dette tilfellet er det Torhild Widvey. 
Ikke min kulturminister!

IllusTrasjon: noRa biRGittE JohansEn

får det som den vil, kommer kun festspillene i  
Bergen og Nord-Norge til å få videreført støtten.

Egentlig er det ganske utrolig at regjeringen har 
klart å tilsette en kulturminister som etter alle  
solemerker ikke er interessert i å jobbe for et fortsatt 
bredt kulturtilbud - i hvert fall ikke andre steder enn 
i Bergen og Nord-Norge. Men det har den altså, i  
verdens rikeste land, i 2015.

På tross av en beskjeden økning i kulturbudsjettet 
for 2015, ble produksjonsstøtten til nyhets- og  
aktualitetsmedier kuttet med 50 millioner kroner 
sammenlignet med 2014. Man kan spekulere i om  
regjeringen forsøker å kvitte seg med kritikere av den 
halseløse politikken som føres.

i bunn og grunn er det kun én ting Widvey og Høyre 
trenger å forstå: kultur er ikke et område som  
produserer overskudd i kroner og øre. Derfor kan 

UKEsenderen oppdaterer deg om 
alt du vil vite om og rundt UKA! 
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Hver søndag 16.00 til 18.00 på Radio Revolt 

Studentradioen i Trondheim 
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m og rundt UKA!
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Elliot Smith 
 «Needle in the hay»

Den såre, sarte stemmen som passer godt når vinte-
rens kniv skjærer gjennom sommeren tilhører den 
amerikaske låtskriveren Elliot Smith. Han levde et 
turbulent liv som til sist førte til et ganske tragisk 
selvmord. Før dette slet han mye med angst og depre-
sjon, noe som i stor grad gjenspeiler seg i tekstene 
hans. Tenn i peisen, popp fire flasker rødvin og la deg 
fortrylle inn i høstmørket. Det er noen ganger det er 
godt å være deprimert.

Foto: Kill Rock Stars

Minor Majority
«She Gave Me Away» og  

«(In that) Premature Way»
Det har gått hele elleve år siden Minor Majority ga 
ut gjennombruddskiva Up for you and I, som også står 
igjen som en moderne klassiker. Tredje og fjerde låt 
fra plata er noe å ta med seg inn i høstmørket. Kon-
trasten mellom dem skinner virkelig. Her får du både 
sorgen av å bli vraket  etter å ha blottet sjelen for din 
utvalgte, og følelsen av å kanskje ikke være så interes-
sert når du møter en ny.

Foto:  Big Dipper Records

Unknown Mortal Orchestra  
«From The Sun»

— I’m so lonely, but I can never quite reach the 
phone/I’m so lonely, I’ve gotta eat my popcorn all 
alone. Jepp, høsten kan være mørk og kjip, og man 
kan føle seg trøtt, alene og sliten. Nettopp dette syn-
ger Ruban Nielson om i dette ganske depressive åp-
ningssporet fra andreskiva deres «II». Depressiv eller 
ei, låta er funky som bare det, og man kan ikke unngå 
å få litt varme i kroppen.

Foto:  Jagjuagu War

Bombay Bicycle Club 
«Autumn»

Som niende spor ut på det briljante debutalbu-
met I Had The Blues But I Shook Them Loose kom-
mer låta «Autumn». Sangen handler ikke om  
vokalist Jack Steadmans kjærlighet til den småkalde,  
oransjefargede årstiden, men heller om at han ikke 
vil forandre seg. Dette er låta du hører på etter du 
har krøpet ut fra under ullpleddet, drukket opp  
kamilleteen din, og føler for å gå en rask tur langs 
Nidelva for å klarne tankene. Steadmans skingrende, 
dog vakre vokal er av typen som kommer under hu-
den din.

Foto: Island

Nick Drake 
«Time Has Told Me»

En av vår tids mest innflytelsesrike folkrockmusikere 
rakk å gi ut tre fantastiske album før han døde av en 
overdose på antidepressiva i november 1974. Drake 
setter standarden for å være deppa på høsten altså. 
Låta «Time Has Told Me» er åpningssporet på deb-
utskiva fra 1969. Det er mye fokus på at det ikke er 
noen form for håp om bedring og positive forhold. 
Med andre ord, perfekt når du står i regnet, der ingen 
ser tårene dine. 

Foto: Island

Courtney Barnett  
«Depreston»

Selv i Australia lages det perfekt musikk til den  
norske høsten. Courntey Barnett sitt kritikerroste  
debutalbum er proppfull av låter som passer godt 
inn i denne tiden. På den musikalsk varierte skiva  
finner vi låta «Depreston», som handler om at sange-
ren skal kjøpe seg hus, ser etter noe billig, og ender 
opp på visning i et hus der den tidligere eieren hadde 
dødd. Det er akkurat så depressivt det skal være når 
du er ute og går tur denne høsten. Lydbildet til ban-
det er også perfekt til historien hun forteller.

Foto: Milk! Marathon House Anxiety

Oktober betyr høst, og for mange begynner høstdepresjonen å sette inn. Radio Revolts rockealibi, pBK, og  
hiphop-hodene i Feber har plukket ut et knippe låter som passer perfekt til det kalde og våte høstværet. Kryp 

under ullpleddet med en kopp varm sjokolade og la tristessen bre seg over rommet.

Chance the Rapper
«Acid Rain»

En låtskriver hiphop-sjangeren er så uendelig heldig 
å ha. Det er umulig å velge en linje fra dette lange 
verset fra Chance the Rapper. Ingen annen låt er et 
bedre akkompagnement til å sitte i regnet enn denne.

Foto: Chance The Rapper

Kanye West
«Roses»

Denne låten er fra skiva Late Registration, som ble 
sluppet i 2005. Mye har skjedd på ti år, og tabloid-
formatet har vist seg å passe Kanye West meget godt. 
Likevel burde hårene stå og klappe på armene dine 
etter andre vers.

Foto: Roc-A-Fella Records

Common.
«Rewind That»

Det at Common slapp skiva Nobody’s Smiling i fjor 
kan ha gått deg hus forbi. Da har du enda til gode å  
oppleve denne vakre låta for første gang. «Rewind 
That» er som en ode til samarbeidspartnerne No 
I.D., og ikke minst J Dilla. Sistnevntes vennskap med 
Common blir her skildret på en vakker måte.

Foto: Def Jam Recordings

Phil T Rich/Arif
«Lei Meg (Skit)»

De fleste har vel nå fått med seg at det finnes en Arif 
som rapper. Til tross for å nylig ha revet ned Storsa-
len med en klubbstemning uten like har han noen 
mørkere låter også. Fra EP-en Kom Så Tok Færdiih  
finnes det en humorsketsj, «Lei Meg (Skit)», som er 
noe annerledes enn de andre låtene i denne spalten. 
Om høstmørket blir litt for mye, sett av 52 sekunder 
til denne.

Foto: Warner Music Norway

Kjartan Gaulfossen/ 
Erlend Smithee 

«Vekta av en tradisjon»
Ett mørkt og dystert spor fra Rein By-skiva til  
Gaulfossen og Smithee. En god representant for Nor-
ge i denne spalten. Hvis låta hadde hatt en musikkvi-
deo ville det vært kaldt, grått og stiv kuling.

Foto: Stundom Records

Kendrick Lamar
«Sing About Me,  

I’m Dying Of Thirst»
12 minutter med både språklige og lydlige bilder. 
Dette er egentlig to låter: «Sing About Me», og I’m 
«Dying Of Thirst». Lyden av skudd har aldri vært så 
effektive i en låt før. I andre vers forsvinner Kendrick 
Lamar gradvis fra lydbildet, mens melodien snurrer i 
bakgrunnen. Lukk øynene og drøm deg bort.

Foto: Top Dawg Entertainment, Aftermath Entertainment, 
Interscope Records
  

tekst: Johan Julius køber, Eirik angård, Erik lundgrenn, Peter Wallumrød, katrine andresen

Høstens lydspor med pBK og Feber

pBK har sending hver mandag fra 16-17. Feber hver 
fredag fra 18-20. De hører du enten på dab eller når 
du vil på dusken.no/radio. pBKs sending i uke 41 blir  
deppetema. Følg med utover høsten for Febers sen-
deplan
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Finn ditt nye favorittband

Under UKA byr Knaus på Samfundet på en rekke 
kjente og ukjente artister og band. Alt fra metal og 
trap-rap til elektronika står klare for å innta det in-
time konsertlokalet.

— Det er det beste Knaus-programmet som har 
vært så lenge jeg kan huske, forteller Knaus-booker 
Erik Lundgrenn. Han mener det er godt mangfold i  
konsertene som arrangeres under UKA.

Artister på vei opp
Under bookingprosessen har Lundgrenn sendt rundt 
20 000 e-poster siden januar. Utfallet lover godt. 

— Jeg har vært på Bylarm, Roskilde og Slottsfjell 
og prøvd å plukke derfra.  Målet med Knaus er å få 
tak i artisene mens de er på vei opp. Er du heldig så 
treffer du bra og når ting blir flytta til store scener, så 
har du gjort noe bra. Samtidig så sitter du igjen med 
de andre godbitene. Folk kommer til Knaus og finner 
sitt nye favorittband, sier Lundgrenn.

Band of Gold, som spiller på Knaus 16. oktober, 
trekkes fram som én av mange aktuelle band som 
skal spille under UKA. Gruppa består av vokalist  
Nina Mortvedt, gitarist Peter Estdahl, bassist  
Nikolai Hængsle og trommis Olaf Olsen. De to  
sistnevnte har tidligere stått på scenen med  
Øystein Greni og Bigbang. Dette bandet blir helt gull,  
forteller Lundgrenn. Det ligger jo i navnet deres.

— Det er en rekke med store artister satt sammen. 
Halve bandet har spilt i Storsalen siden tidlig 2000, 
og nå kommer de tilbake for å spille på Knaus.

tekst: Rasmus liestøl Foto: magne haneberg og foto.samfundet.no

Duoen Smerz fra Norge er også høyaktuelle. De 
slipper sin debut-EP veldig snart, og spiller på Knaus 
14. oktober. 

— Jeg så dem på Roskilde i sommer og da var  
stemningen ypperlig, selv foran 4000 mennesker. Nå 
kommer de til Knaus for å spille for 150. Det blir  
dritbra.

Lundgrenn er også spesielt opptatt av bandet 
Funktionslust fra London. De har ennå ikke sluppet 
sin debut-EP, men opptrer på Knaus 22. oktober.

— Det er kanskje den mest kredible bookingen 
jeg har gjort. Det var dødskult med en gang. Veldig 
sånn støy-aktig og ikke minst var singlene som lå ute  
kjempekule. Det er absolutt en konsert du må få med 
deg, forteller han.

Mye rap og hiphop
Årets UKEprogram inneholder også en del rap og 
hiphop. Wiz Khalifa, Action Bronson, og norske Arif 
er bare noen av artistene som skal gjeste festivalens 
konsertlokaler.

— Rap er på moten om dagen, rap er inn. Rap er 
det folket vil ha og det er det de får, sier Lundgrenn.

Arif opptrådde i Storsalen 1. oktober for fullt 
hus med Unge Ferrari som oppvarmingselement og  
støttespiller resten av konserten. Opprinnelig var 
Arif booket til Knaus, men konserten ble flyttet til 
Storsalen. Etter gjennombruddet på Slottsfjell foran 
10 000 mennesker ble Knaus litt for lite for den nor-
ske rapperen som i 2013 ble kåret til Årets Urørt.  

At konserten ble flyttet plager ikke Lundgrenn  
særlig mye.

— Du vet at du har gjort noe riktig når du booker 
for Storsalen, og jeg er den første, sier han stolt.

$ushi x Kobe vil få Knaus til å dunke, og det  
Trondheims-formede Drug $alad varmer opp for 
dem.

— Jeg så Sushi x Kobe på Roskilde og det var  
veldig god stemning. Drug $alad er i samme sjanger 
og dette kommer til å bli en jævlig bra rap-kveld.

Det lokale bandet Panda Panda kommer innom 
Knaus etter å ha spilt på steder som Blæst, Pstereo og 
Musikkfest den siste tiden. 

— Panda Panda tror jeg kommer til å være et  
høydepunkt. De spiller på en tirsdag, men jeg er ikke 
redd for at det kommer til å bli dårlig oppmøte.

Lundgrenn har noen favoritter både innenfor 
og utenfor Knaus han gleder seg veldig til. Han har  
en klar anbefaling til de som vurderer å dra på  
UKEkonserter.

— Ikke gå glipp av noe, humrer Lundgrenn. 
— Funktionslust er min absolutte favoritt. De har 

jeg virkelig troa på.  The Prodigy er jo gudfaren av 
rave, og har ikke spilt på Samfundet på 16 år. Det er 
dømt til at UKA sørger for noen naboklager denne 
kvelden, sier Lundgrenn. UD

Vi gjør oppmerksom på at Erik Lundgrenn også er medlem i 
Studentmediene i Trondheim.

25. september slapp Disclosure sitt siste album  
Caracal. Etter suksessen med Settle fra 2013 er  
forventningene høye til den britiske elektronika-
duoens andre studioalbum. Disclosure har på dette 
albumet fått med seg gjesteartister på alle spor  
utenom to. I rekken av bidragsytere er det Weeknd 
som åpner albumet med «Nocturnal»; en låt som 
lenge virker lovende, men der et stillestående refreng 
punkterer det hele.

Temaet fra de tidligere hitsene «You and Me» 
og «Latch» tas opp i «Omen», som er en feel-good  
danselåt i klassisk Disclosure-format. Her kommer 
Sam Smith til sin rett kanskje i enda større grad enn 
på sine tidligere ballader som «I´m Not the Only 
One» og «Stay With Me». 

Uheldigvis stikker «Holding On» seg ut tak-
ket være sin enerverende vokal og  forutsigbare 
rytme. Det er mulig sistnevnte er et kjennetegn for  
sjangeren, men albumet forøvrig har eksempler på at 
dette ikke er nødvendig. 

«Willing and Able» er nemlig både langt mer be-
hagelig og suggererende. 

Blant høydepunktene er det likevel «Magnets» 
som tar kaka. Med sitt fantastiske slagverk-arrange-
ment og ikke minst Lordes rå stemme er dette en 
oppløftende og herlig vitaminpille. «Pretty girls don't 
know the things that I know» teksten er like frigjø-
rende som lydbildet forøvrig. 

Caracal er som antydet ikke foruten en del  
fyllmateriale. Både «Jaded» og særlig «Echoes» re-
presenterer tendensen til tungrodd elektronika-pop 
som drukner i egen platthet. Det har puls, men i 
lengden blir dette litt monotont. 

Disclosures siste album krever et par gjennomlytt-
ninger før det når sitt fulle potensial. Alt i alt er Cara-
cal et album som oppfyller forventningene til deilig 
elektronika-pop. 

Ikke overraskende er det i samarbeid med andre 
musikere at musikken fungerer best og på sitt beste 
er dette fantastisk. 

diScLoSUre - cArAcAL tekst: iben dahl Foto: PmR island

Dette er Dråpe som vi kjenner dem. Relax/Relapse 
åpner med et kort spor som presenterer nøyaktig hva 
bandet duger til. Litt finpusset støy, flittig stereobruk, 
og gitarlyder med masse effekter som befinner seg en 
fjern plass i lydbildet.

Neste låt, «Replica», byr på et tettpakket lydbildet 
som gir den Dråpe-karakteren mange forelsket seg i 
på debutskiva Canicular Days. Ketil Myhre synger 
melodiske fraser som betones på pussige steder, og til 
tross for en jevn puls, klarer Dråpe å skape en utmer-
ket ubalanse som får oss til å høre ekstra godt etter. 
Bandet eksponerer en sårbarhet i det delvis digitale 
og tette lydbildet. Gitaren underbygger det ømfint-
lige særpreget med forsiktig falske toner, mens bas-
sen har et helt guddommelig riff på refrenget.

Gjennom hele Relax/Relapse kan man innimel-
lom høre at gitarene er litt på skli. Ifølge gitarist 
Even Hafnor høres en elektrisk gitar mye bedre 

ut når den er «bittelitt ustemt». Bandet oppnådde 
denne ustemtheten ved å plassere gitarene sine i et 
kaldt parkeringshus ved siden av studioet. Det virker 
som om bandet ønsker å «indiefisere» seg selv ved 
å nevne de unike metodene de brukte for å oppnå 
lydbildet de ønsker.

«My friend the scientist» er albumets beste spor. 
Sporet kommer som en tydelig og mer ryddig låtkon-
trast i Dråpes støymylder. Her får en virkelig hørt Ke-
til Myhres besynderlige stemme, som vekker velvære 
i både kropp og sjel. Lydbildet er oversiktlig og det 
er lett å henge med.

Dråpe leverer en sterk oppfølger debutalbumet og 
holder på det rike lydbilde fra forrige gang. Man får 
inntrykk av at alle i bandet er på samme bølgeleng-
de. Havet av blandede rytmer og flytende melodier 
i Relax/Relapse skaper en musikalsk malstrøm i en 
særegen sjanger.

DråPe - relax/relaPSe  
En musikalsk malstrøm

tekst: are Furubotn Foto: Riot Factory

Dette er et album jeg har gledet meg til å høre. For 
de fleste som kjenner til dette bandet, er det nok su-
perhiten «Polish Girl» som sitter igjen i ørekanalene. 
Om man hører kronologisk gjennom albumene til 
Neon Indian, oppdager man fort at musikken deres 
har utviklet seg mye siden de startet opp. Debuten Psy-
chic Chasms kom til verden som en syrete introduksjon 
til chillwave-musikken vi gjerne forbinder med artis-
ter som nettopp Neon Indian, Toro y Moi og Washed 
Out. Det påfølgende albumet, Era Extraña, hadde et 
mye tyngre preg av 2000-tallets elektroniske musikk-
utvikling, og brakte Neon Indian med seg inn i klubb-
verden.

Heldigvis følger ikke VEGA INTL. Night School den 
lineære utviklingen man aner som en trend blant elek-
troniske popmusikere: med én gang de slår gjennom, 
blir det produsert helkommerse plater med mindre og 

mindre særpreg. Den psykedeliske popen er fortsatt 
dominerende, men VEGA INTL. Night School bærer 
med seg en sekk full av musikkhistorie. Vokalist og 
låtskriver Alan Palomos meksikanske røtter viser seg 
gjennom hele albumet. Fra første låt blir vi presentert 
latinske trommerytmer, funk, ska, og til og med noe 
techno-lignende på «Techno Clique».

Med de kritiske brillene på, øyner jeg et potensial 
for å utfordre stilarten litt mer. Neon Indian holder 
seg ganske trygt innenfor rammene. I motsetning til 
de to forrige albumene, tror jeg ikke at VEGA INTL. 
Night School kunne fått en kristen konfirmasjonsleder 
til å vurdere syre, for dette er veldig radiovennlig. Hvis 
du derimot ikke er en kristen konfirmasjonsleder på 
søken, anbefaler jeg den nye siden til Neon Indian på 
det varmeste. Hitene «Annie» og «C’est la vie (Say the 
Casualties!)» kommer du nok uansett til å få med deg.

tekst: ulrik halmøy Foto: mom + Pop / transgressiveneon indiAn - VEGA INTL. NIGhT SchooL

Knausbooker Erik Lundgrenn trekker frem Band of bold 
og Soners som høydepunkter under UKA

Frances Wave var andre band ut på Knaus under UKA-15

Utvikling gjør ikke alltid musikk mer spennende. Neon Indian har allikevel 
klart å gjøre sitt tredje album verdt en lytt.

Disclosure har laget et album vi gjerne vil ha på øret mens blikket hviler tomt ut av bussvinduet.
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– Realt ranking-ras 
rævkjører NTNU
NTNU faller vel 50 til 70 
plasser på siste THE-ranking. 
Nå setter rektor Bovim i gang 
tiltak. – Alle fagmiljø må 
settes under lupen. De må 
overleve trikketesten.

NTNU-rektor Gunnar Bovim 
tørker svetten fra pannen. Han 
har vært fortvilt, forteller om 
søvnløse netter, magesår og 
mest av alt: skuffelsen.

— Jeg skjønner rett og slett 
ingenting. Denne rektorgreia er 
veldig forvirrende og tærer på 
meg, uttrykker en sårbar Bovim.

Det er en åpenbart oppskaket 
rektor vi møter i rådssalen. Det 
lille håret han har er rufsete, og 
posene under øynene strekker 
seg ned det staute hakepartiet. 
De ellers så blå øynene er nå 
blodsprengte, det er tydelig at 
alt håp er svunnet. Slipset henger 
løsnet rundt halsen.

— Jeg måtte faktisk signere 
et dokument i går, sier han og 
stirrer tomt på den kommunegrå 
veggen.

Rektoren planlegger 
omfattende tiltak. Derfor 
innføres nå trikketesten, hvor alle 
skal under lupa og et par tonn 
med utdaterte transportmidler, 
forteller den reduserte rektoren, 
mens han tørker svette fra panna.

— Rankingen var alt jeg hadde. 
Jeg skulle gå inn i historien. 
Han som bragte Nobelprisen til 
Trondheim, sier Bovim og planter 
ansiktet sitt hulkene i hendene.

Testen er enkel. Man legger et 

fagmiljø på skinnene, og kjører 
så trikken over det. Robuste 
fagmiljø vil tåle påkjenningen, 
mens fagmiljø uten livets rett vil 
bli utslettet.

— Statoil vil jo ikke å sponse 
sosialantropologi. Jeg må jo bare 
gjøre som de sier. De har vært så 
snille og støttende. Hadde ikke 
klart å være rektor uten dem. 
De kjøpte til og med dette fine 
slipset til meg, sier han, og viser 
stolt fram nakkepryden.

Trikketesten slår to fluer i 
en smekk. De sterke vil bidra 
til et bedre rykte og rating til 
universitetet, og vi får trimmet 
bort daukjøttet. At samtlige 
fagmiljø på Dragvoll ikke vil 
bestå trekkes fram som en 
utilsiktet bonus. Det finnes også 
et tverrfaglig aspekt, da man kan 
stable flere fagmiljøer.

— Jeg håper bare det blir litt 
roligere framover, og at folk blir 
litt greiere med meg. NTNU gjør 
jo så mye bra promotering. Etter 
fusjonen får vi flere ansatte, og 
da blir det jo mindre jobb på 
meg, uttrykker gladgutten.

Bovim strammer opp slipset 
og smiler litt over tanken på 
mindre arbeid. Framtiden er lys 
for alles favorittrektor

Refuserte KUKenavn

KRENKET: — Jeg innrømmer 
glatt at det er en jævla skuffelse å få noe slikt i fanget, 
sier en fryktelig fustrert Bovim. Han skulle gjerne sett at 
THE-rankingen ble felt av ICC-domstolen i Haag. 



LØRDAG 10. OktObeR
Fru Lundgren
Klokka 22.00: Da vet hvordan folk fra an-
dre land driver og gnåler om at vi har så bra 
metall i Norge? I kveld kommer noe av den 
metallen til Trondheim. Wellfear spiller me-
lodisk metall på Fru Lundgren.
Samfundet
Klokka 23.59: Pirum Old Boys tar turen til 
Knaus. Om du synes koret er kult, men at de 
mangler litt hår på brystet er dette kvelden 
din. Det blir garantert god stemning med 
erfarne korgutter i sin beste alder.

SØNDAG 11. OktObeR
Antikvariatet
Klokka 20.00: Mattis Kleppen spiller rar og 
flott musikk i koselige omgivelser. En blan-
ding av folketoner fra Telemark, afrikansk 
musikk og blues fra mørkeste Mississippi 
blir å finne på Bakklandet.
Dødens Dal
Klokka 18.00: André Villa er veldig flink 
på FMX. Didrik Dege Dimmen er god på 
BMX. Med hver sine crew blir det heidun-
drende show i Dødens Dal. Arrangert av 
UKA.
Ringve Museum
Klokka 14.00: Liker du jazz er du heldig, li-
ker du New Orleans hot jazz er du dobbelt 
heldig. Milenburg Joys Jazz quintet spiller i 
Café Victoria. Gratis, jippi!

MANDAG 12. OktObeR
Samfundet
Klokka 18.00: Yo yo yo, eh. Å kunne spytte 
licks som en G er ikke noe alle kan, men 
kanskje man kan lære det. Det blir rapbatt-
lekurs på Knaus med Nils m/Skils.
Klokka 23.00: Etter du har lært å battle går 
det fort i glemmeboka om du ikke praktise-
rer. Ta med deg dine nye skils tilbake igjen 
til Knaus litt senere og graus de andre.

tIRSDAG 13.OktObeR
Samfundet
Klokka 22.00: UKAs atrist nummer to er 
aperockbandet Babian fra Malmø. De spil-
ler energisk og kul musikk på Klubben.
Trondheim Folkebibliotek
Klokka 19.00: Hurra, det er fest på biblio-
teket. Aschehoug inviterer forfattere og folk 
til en hyggelig og interessant kveld på Kul-
turtorget i første etasje. Det blir også mulig-
het for boksalg.

ONSDAG 14. OktObeR
Olavshallen
Klokka 19.30: Det er folkelig aften på Olavs-
hallen med Ole Ivars og deres forestilling 
Aldri FREåFÅ!
Radisson Blu Royal Garden Hotel
Klokka 20.00: Bluesgitaristen Doug MacLe-
od kommer til Trondheim med herlige tek-
ster, sjelfull stemme og perfekt timing på 
gitaren. Dyrk den gryende høstdepresjonen 
med blå toner.
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tIRSDAG 6. OktObeR
Samfundet
Klokka 22.00: Ingenting er som en vårtuli-
pan, som åpner seg opp og sluker deg med 
sin plaskvåte elvemunning. Det er kanskje 
sant, men det er nesten like bra å se Plaskvåt 
med Aune Sand i Storsalen. Det blir rum-
pedasking, høytlesning og du får kanskje 
høre litt om hans egen fiskepinne. Det blir 
uansett verdt det!
Trondhjem Kunstforening
Klokka 11.00: Roar Øhlander har jobbet 
som fotograf i Trondheim fra 1969, og tar 
deg med på en tidsreise med fotografi fra 
dagliglivet og personlige hendelser fra etter-
krigsnorge til oljevelstand.

ONSDAG 7. OktObeR
Dødens Dal
Klokka 19.00: Nittitallet er inn igjen, og i 
den anledning har UKA invitert The Pro-
digy til å gjenta suksessen fra 97. André 
Bratten varmer opp til rave.
Olavshallen
Klokka 14.00: Soyoung Yoon serverer pu-
bertal klassisk musikk. Du får Tsjaikovskijs 
Romeo og Julie og Sjostakovitsj ungdoms-
symfoni. Hvis tiden ikke strekker til en 
onsdags ettermiddag, blir det også konsert 
torsdag 19.30.
Samfundet
Klokka 19.00: Nittitallet er fortsatt tema 
denne kvelden for UKA. På hele huset blir 
det temafest – When I Grow Up. Kle deg ut 
som det du ville bli da du var liten. Og fest 
med alle de andre fotballspillerne.

tORSDAG 8. OktObeR
Samfundet
Klokka 22.00: I Storsalen blir bandene The 
Fjords og Bendik å finne. Det blir høstme-
lankoli for alle penga. Om du ikke er så trist 
denne torsdagen, kan det kanskje heller 
friste med en karaokekveld på Edgar. Sam-
me tid, samme hus, men her synger du selv. 
Kjellerbandet spiller jazzklassikere mens du 
rutter på micen.
Trondheim Kunstmuseum
Klokka 18.30: Ta en prat med kunstneren 
Ane Hjort Guttu. Hun har jobbet med fil-
men Tiden Går. En fiktiv dokumentar om en 
kunststudent som tigger sammen med en 
romanikvinne.

FReDAG 9. OktObeR
Dokkhuset
Klokka 21.00: Megalodon Collective slapp 
i september plata Gigafon og spiller nå over 
hele Norge. I kveld er det Trondhjemsba-
serte bandet på Dokkhuset. Det blir ungt og 
friskt og sikkert veldig bra.
Samfundet 
Klokka 22.30: I Daglighallen er det godt øl, 
og denne fredagen blir det også god musikk. 
The Dirty Old Band spiller irske folkklas-
sikere.

Samfundet
Klokka 23.00: Osloduoen Lemaitre kom-
mer til Storsalen og spiller elektronisk elek-
tronika.

tORSDAG 15.OktObeR
Bar Moskus
Klokka 19.00: Georgiana Keable forteller 
Stories from the Treetops. Det blir myter, even-
tyr, faktafortellinger og egenopplevde histo-
rier om våre venner trærne.
Samfundet
Klokka 21.00: Leisure Suit Lovers vil ha deg 
med i bandet sitt! Neida, eller jo, for i kveld 
så! Det blir discokaraoke i Edgar. Vær litt 
tøff.
Klokka 22.30: Det tullete og flinke bandet 
Kakkmaddafakka spiller god musikk med 
fantastisk liveshow i Storsalen. Glade og 
hoppende brødre og venner som vet å un-
derholde et publikum.

FReDAG 16.OktObeR
Dødens Dal
Klokka 18.00: Det er P-fest i regi av UKA. 
Til teltet kommer Onkel P & De Fjerne 
Slektningene, Admiral P og Store P. Dessu-
ten blir det hele ledet av konferansier Tande 
P. Tror kanskje det er muligheter for Pølse 
og Pils og, uten å love for mye.
Olavshallen
Klokka 19.30: På Lille Sal blir det visning 
av danseforestillingen The Guest basert på 
Albert Camus’ L’hôte. Det blir heftig og in-
tenst med Ina Christel Johannessen og Zero 
Visibility Corp.
Samfundet
Klokka 23.59: Band of Gold spiller musikk 
for de som ikke liker P, eller bare er ferdig 
med P for kvelden, på Knaus.

LØRDAG 17.OktObeR
Samfundet
Klokka 17.30: UKA arrangerer middag for 
de venneløse i bodegaen, eventuelt for de 
som bare vil ha nye venner. Spis middag 
med fremmede mennesker i Bodegaen.

Kokka 19.00: Skulle du noen ganger ønske 
at du kunne legge til en emoji etter det du 
sier? Det er du nok ikke alene om. I kveld er 
det Emoji-temafest på huset, så kle deg ut 
som din yndlingsemoji og &lt;|:-D.
Saupstad Folkebibliotek
Klokka 13.00: Balkansk musikkverksted 
med Anne og Jovan. Lær greske, romanske 
og serbiske toner og viser.

SØNDAG 18.OktObeR
Antikvariatet
Klokka 20.00: Hanne Vatnøy & the Butter-
fly Effect spiller drømmende drømmende 
kunstpop.
Høyskoleparken
Klokka 14.00: WTF! Potpurri av aktiviteter 
i parken. Få med deg ryddeyoga, lifesize-
boardgames og andre schempe morsomme 
ting. UKA arrangerer.
Samfundet
Klokka 21.30: Magisk sittekonsert i Stor-
salen med duoen Kings of Convenience. 
Etter hektiske UKEr kan det være deilig å 
sitte rolig på en konsert og høre vakre toner 
og koselige karer snakke litt.

MANDAG 19.OktObeR
Dødens Dal
Klokka 19.00: Major Lazer og Matoma 
drar i gang en crazy fest, med musikk som 
forener alle mennesker på tvers av våre 
ulikheter. Eller, som i hvert fall gjør at du 
har det superfett noen timer en mandags-
kveld og det er da noe.
Lian
Klokka 17.00: Nina og Stine har kjøpte et 
lam hos slakteren og vil feire høsten med 
helgrillet lam i skogen. Ta med deg sove-
pose og telt til Lian og møt opp for lammets 
høstmarsj.

tIRSDAG 20. OktObeR
Igjen og igjen leser du ut Under Dusken. 
Men det er ikke et problem, for vi fortsetter 
å lage avis. Plukk opp et nytt nummer i dag!
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