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FRA ARKIVET – Under Dusken #6 1946 og #5 1946

For andre gang på fire uker har en NTNU-student blitt 
kastet ut av Israel under uklare omstendigheter. Først 
var det Sigrid Haugan, som skulle studere på Birzeit-
universitetet i Palestina. Hun ble angivelig nektet innreise 
fordi hun oppga at hun skulle reise som turist, og ikke som 
student.

Nå har det skjedd igjen. Vilde Aarethun ble 
nektet innreise da hun skulle til Palestina for å gjøre 
forskningsarbeid i forbindelse med en masteroppgave. Nå 
kan ikke Israel skylde på usannheter om reisehensikten. 
Aarethun sier hun var åpen om hva hun skulle gjøre i 
landet, men hun ble likevel anholdt og satt i varetekt, 
før hun ble deportert. Handlinger som dette bidrar til å 
undergrave vår akademiske frihet.

Én positiv ting har likevel kommet ut av dette: NTNU 
ser omsider ut til å ha våknet. Etter at Haugan ble sendt ut 
av landet var reaksjonene fra NTNU nærmest fraværende, 
men nå sier rektor Gunnar Bovim klart ifra. Han sier 
det er uakseptabelt, og ønsker med rette at den israelske 
ambassaden skal forklare seg. Han gjør helt rett i å forlange 
en forklaring, og jeg håper han vil fortsette å stå på kravet.

Spørsmålet som gjenstår er hvorvidt Bovim og resten 
av ledelsen vil la dette påvirke deres ståsted i det mulige 

forskningssamarbeidet mellom NTNU og Israel. Bovim 
har tidligere uttalt at NTNU har tradisjon for akademisk 
samarbeid også med totalitære regimer, og at dette er 
riktig. Han vil skille mellom forskning og politikk. Dette 
er ansvarsfraskrivelse: Selvsagt har slike avgjørelser fra 
Norges største og mest innflytelsesrike universitet også 
politiske konsekvenser. 

På bloggen sin skriver Bovim at «Kunnskapsmiljøer 
kan bare utvikle seg i et fritt, åpent, uavhengig og nært 
samarbeid med de beste kilder og miljøer over hele 
verden.» Hvilken del av utkastelsene vitner om et fritt, 
åpent og nært samarbeid, Bovim? Kanskje er det litt søkt 
å sette utkastelsene og forskningssamarbeidet i sammen-
heng, men saken er denne: Ved å inngå dette samarbeidet 
sender NTNU signaler om hva som er greit og ikke. Vil 
vi samarbeide med det samme landet som kaster ut våre 
egne studenter? Om ikke de etiske problemstillingene med 
å bidra til legitimering av okkupasjon plager Bovim, ser 
han kanskje problemet med å knytte nær kontakt med et 
land som hindrer studenter i å gjøre forskningsarbeid. Om 
dette bidrar til «kunnskap for en bedre verden» kan man 
undre seg over. 

Vern vår akademiske frihet, Bovim
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En uke ekstra studiestøtte i 2017. 
Vi ser i dette statsbudsjettet de første tegnene på 
opptrappingen til elleve måneders studiestøtte, som 
skal gjelde fra 2020. Den rause gjengen i regjeringen 
river i 141 millioner så vi får en uke ekstra med 
studiestøtte i 2017. Eller mer nøyaktig 2 600 ekstra 
kroner på konto. Cirka en halv husleie der, altså. 
Bedre enn ingenting.

Tilskudd til 2200 nye studentboliger.
Regjeringen sier de fortsetter satsingen på 
studentboliger. Studentparlamentet og Velferdstinget 
i Oslo mener derimot at 2200 nye boliger ikke er 
nok, da over 10 000 studenter stod i boligkø hos 
samskipnadene ved studiestart i høst. Men igjen, det 
er bedre enn ingen, si!

Det settes av 20 millioner til 
campusprosjektet ved NTNU.
Å samle NTNU rundt Gløshaugen er Bovim og 
gjengens neste prestisjeprosjekt. Det er Elgeseter, 
Kalvskinnet, og området sør for Gløshaugen som er 
NTNUs hovedalternativer for øyeblikket. Uansett 
hvor det blir så kommer dette til å koste en god slump 
penger, så da er det fint at NTNU har vekslet noe av 
fusjons-godviljen inn i kontanter.

TEKST: Kristian Gisvold, Silje Bjellvåg        ILLUSTRASJON: Christian Høkaas

Torsdag la regjeringen, med finansminister Siv Jensen i spissen, fram forslaget til statsbudsjettet 
2017. Her er vårt forsøk på en liten oppsummering:

Studentpolitikerne i det ganske land er uenige i om 
budsjettet vil gagne studentene eller ikke.

Håkon Randgaard Mikaelsen ved Student-
parlamentet ved UiB har gått hardt ut, og kaller 
budsjettet «Et kortsiktig og langsiktig svik av 
kunnskapssamfunnet», mens studentleder Hans 
Christian Paulsen ved UiO påpeker at det ikke 
finnes gratis lunsj, og at 11 måneders studiestøtte må 
finansieres på et vis.

Vår egen Jone Trovåg, leder i Studenttinget, sier 
til Universitetsavisa at budsjettet er «greit», men han 
er heller ikke særlig henrykt over renteøkningen. 
Norsk studentorganisasjon (NSO) er på sin side 
begeistret, og sier at  «Regjeringen fortsetter å bedre 
studentøkonomien selv i et stramt budsjettår. Det 
er en historisk viktig dag for studentbevegelsen når 
vi endelig kan starte på første etappe mot elleve 
måneders studiestøtte».

Vi kan trøste oss med at nesten alle vil få skattelette. 
Da tjener vi i det minste mer på deltidsjobben, som 
vi ser ut til å måtte beholde en stund framover. «Det 
motiverer til arbeid», sier Siv Jensen. Dessverre ikke 
til arbeid med studiene. Sorry regjeringen, vi blir nok 
ikke heltidsstudenter med det første. Vi kan ikke love 
at vi fullfører til normert tid, heller. 

Kan studiestøtten reguleres etter reell prisøkning 
snart, vær så snill?

Grunner til å juble:

Studielånsrenten økes med 0,35 prosent. 
Du vil mest sannsynlig ikke nyte så mye godt av de 
elleve månedene med studiestøtte. Det du derimot 
må, er å betale rundt 500 ekstra rentekroner i året 
fram til studielånet er nedbetalt. Ikke enorme 
summer, men med tanke på hvor mye lån du kommer 
til å sitte med så blir det noen kroner dette også. 

Reisestipendet til og fra studiested  
i Norge og Norden avvikles. 
Å la studentene betale fly- og togbillettene sine selv 
er et kreativt sparetiltak fra regjeringens side - 13,8 
millioner spart for de, litt flere utgifter for oss.

Redusering av stipendandelen i reisestøtten 
til utvekslingsstudenter, fra 70 til 35 prosent. 
Dette sparer regjeringen 53,2 millioner kroner på.

Grunner til å grine: Delte meninger
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Psykologistudenten Vilde Aarethun (25) skulle 
mandag 3. oktober reise til Palestina for å gjøre 
feltstudier til masteroppgaven hennes. Det endte 
med et ubehagelig møte med israelske myndigheter 
og 19 timer i et deportasjonsfengsel i Tel Aviv.

Aarethun forteller at hun raskt ble silt ut i 
sikkerhetskontrollen. De ønsket å få pinkoden til 
telefonen hennes, noe Aarethun nektet. Ved innreise 
viste Vilde fram et invitasjonbrev fra biskopen av 
den evangelisk-lutherske kirken i Jordan, som er en 
venn av familien. Brevet forklarte at hun skulle gjøre 
feltarbeid til masteroppgaven, noe biskopen også  
skulle bistå henne med. Likevel ble hun tatt til side 
og avhørt av sikkerhetsmyndighetene i flere timer.

Brevet fra biskopen skulle tydeliggjøre hva 
som var hensikten med besøket overfor israelske 
myndigheter. Likevel ble hun stoppet i Tel Aviv og 
avhørt av israelske myndigheter i timesvis. 

– Jeg nektet å oppgi pinkoden. Da ble hun som 
avhørte meg sint, og ville avslutte forhøret, forteller 
Aarethun på telefon fra flyplassen i Amsterdam.

Det endte med at Aarethun måtte signere papirer 
hvor det stod at hun hadde blitt gjort kjent med at 
hun ble deportert.

Brølte om fatale konsekvenser
– Myndighetene oppfattet meg som lite 
samarbeidsvillig. Et av spørsmålene jeg fikk var 
«Skal du bombe Israel?». De antok at jeg ikke kom 
til å gjøre noe slikt, men stilte likevel denne typen 
spørsmål fordi jeg ikke ga den informasjonen de 
spurte om.

Hun beskriver avhørene som svært ubehagelige 
og temperamentsfulle.

– Telefonen min ble slengt i bordet, og de brølte at 
det ville få fatale konsekvenser dersom jeg ikke oppga 
pinkoden  innen de hadde telt til tre. Da nedtellingen 
begynte hadde jeg allerede bestemt meg for å ikke si 
et ord, sier Aarethun.

Satt i celle i 19 timer
Etter avhørene ble hun ført inn i en bil. Vilde 
beskriver kjøretøyet som et bur, som ga få muligheter 
til å orientere seg i omgivelsene.

– Destinasjonen var en celle med en metalldør. 
Der satt jeg i 19 timer.

Cellen delte hun med fem andre jenter som også 
skulle deporteres ut av landet. De ble fratatt alle 
eiendeler, og fikk en lånetelefon de kunne benytte. 
Utover dagen ble det stadig vanskeligere å få kontakt 
med vaktene.

– Jeg banket på metalldøren i en halvtime, og 
kunne samtidig høre latter fra utsiden. Da var det en 
time til flyet mitt skulle gå, forteller Vilde.

Aarethun har besøkt Palestina flere ganger, og 
kjenner godt til hvordan man skal oppføre seg i 
sikkerhetskontrollen.

– Det har skjedd flere ganger at jeg har blitt 
tatt ut til kontroll. Jeg var oppriktig og fortalte 
myndighetene at jeg skulle drive med feltarbeid til 
masteroppgaven. Jeg la aldri skjul på hva hensikten 
med reisen var, forteller hun.

Vilde er nå tilbake i Trondheim, og er klar på at 
oppgaven om hvordan ungdoms narrativ og identitet 
har blitt formet av Oslo-avtalen skal bli skrevet.

– Det skal de ikke få ta fra meg, sier Vilde bestemt.

Bovim: - Urovekkende og bekymringsfullt
NTNU-rektor Gunnar Bovim reagerer kraftig på 
denne episoden.

– Dette er bekymringsfullt og urovekkende. Vi vil 
at våre studenter skal kunne ha utenlandsopphold for 
å utføre forskningsarbeid og studier, og vi forventer 
at dette skal skje på en trygg måte. Dette er åpenbart 
ikke det, sier Bovim.

I forrige måned ble NTNU-student Sigrid 
Haugan også nektet innreise til Palestina. Da 
kommenterte den israelske ambassaden i Norge at 
det sannsynligvis kun skjedde fordi Haugan ikke 
hadde oppgitt reisens egentlige formål, men sagt at 
hun skulle dit som turist. Aarethun hadde derimot 
vært helt åpen om hva, og hvor hun skulle, men fikk 
problemer da hun nektet å oppgi koden til å låse opp 
mobilen hennes.

– Det er helt uakseptabelt at de ber om å få 
pinkoden til mobilen. Derfor framstår denne 
episoden enda mer alvorlig enn den forrige, fordi her 
har det vært åpenhet om formålet til reisen så det er 

ingen åpenbar grunn til at hun ble sendt hjem, sier 
Bovim.

Ønsker forklaring
Han har tatt kontakt med Utenriksdepartementet, 
og ønsker et møte med den israelske ambassaden i 
løpet av kort tid for å en forklaring på hva som var 
grunnen til deporteringen.

– Jeg forventer egentlig at ambassaden sier at 
dette var en glipp, at de beklager seg og tillater 
Vilde å reise inn igjen, sier han.

Bovim understreker viktigheten av at studenter 
får fri innreise til land som Israel og Palestina.

– Midtøsten er en konfliktsone hvor mange vil 
kunne gjøre relevante studier, og det er verdifullt 
utifra en demokratiserende samfunnsrolle å få 
tilgang på informasjon i flere sider av konflikten, 
sier han.

Mangel på samarbeid
Førstesekretær Dan Poraz ved Israels ambassade i 
Norge har fått noe informasjon om saken fra det 
israelske grensepolitiet.

– Vi har fått høre fra Israel at grunnen til at hun 
ble nektet innreise var mangel på samarbeid. Vi vet 
ikke essensen av mangelen på samarbeidet, men 
dette er grunnen vi har fått så langt, sier Poraz.

I følge Poraz fant ikke grensepolitiet saken til 
Aarethun i systemet deres, og kan derfor ikke gi 
mer spesifikk informasjon om grunnen til at hun 
ble fengslet og sendt hjem. De hevder de trenger 
passnummeret hennes før de kan ta saken videre.

– Vi gjør alt vi kan for å få mer informasjon så 
snart som mulig, sier han.

Han legger til at samarbeid er svært viktig på en 
flyplass, og nevner som eksempel at man må ta av sko 
og belter når man går gjennom sikkerhetskontrollen, 
og at man hadde fått problemer om man nektet å 
gjøre dette.

– Om det er ett sted man må være 
samarbeidsvillige og følge instrukser, så er det 
på flyplasser. Spesielt nå for tiden siden det skjer 
flere terrorangrep, som i Istanbul og Brussel,  
sier han. UD

NTNU-student fengslet i 19 timer i Israel

TEKST: Tore Sandnes Becker, Hailey Hammer, Silje Bjellvåg FOTO: Amalie Hoff Ludvigsen

Vilde Aarethun ble kastet ut av Israel på grunn av «mangel på samarbeid» 
da hun ikke ønsket å oppgi koden til mobilen sin.

– Telefonen min ble slengt i bordet, og de brølte at det ville få fatale konsekvenser 
dersom jeg ikke oppga pinkoden innen de hadde telt til tre.
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Hajer Sharief (23) fra Libya sitt arbeid med 
fredsbygging på nasjonal og internasjonal arena 
gjorde at hun vant Studentenes fredspris. 

Leder Inga Riseth i Studentenes og akademikernes 
internasjonale hjelpefond (SAIH) sier at de ved å gi 
studentenes fredspris til en libysk aktivist ønsker å 
sette Libya på dagsorden.

– Pliktig å søke forståelse
Norge deltok i 2011 i NATO-operasjonen som skulle 
hindre Gaddafi i å begå folkemord. Til sammen ble 
569 norske bomber sluppet over Libya. I ettertid har 
det vært lite oppmerksomhet rettet mot den lovløse 
situasjonen Libya nå er i. 

Leder av Studentenes fredspris, Håkon Noren, 
håper fredsprisen vil øke studenters kunnskap om 
situasjonen i Libya, og dermed vekke engasjement. 

– Som studenter plikter vi å søke kunnskap og 
forståelse, sier Noren, og understreker at det er viktig 
å få en evaluering av den norske deltakelsen i Libya. 

Han mener studenter bør engasjere seg for å få 
gjennomført en statlig granskning av Norges militære 
intervensjon. Dette har vært foreslått før, men 
Stortinget sa i april nei til et forslag om granskning. 
Den gang ble forslaget fremmet av Krf, Sp, Venstre, 
og SV.

Noren mener det var naturlig å fremme 
resolusjonsforslaget om granskingen for Storsalen 
nå, ettersom Stortinget vurderer å ta opp spørsmålet 
på nytt. 

– Arbeiderpartiet har ymtet frampå om at de er 
på glid til å være for en slik granskning, og vi håper 
at Samfundet med vår store medlemsmasse kan være 
med på å ha en reell innflytelse på et slikt vedtak, 
sier han.

Storsalen ønsker granskning
Lørdag 1. oktober fremmet Johannes Bjartnes og 
Håkon Noren på vegne av Studentenes Fredspris 
et resolusjonsforslag om at den norske militære 
innsatsen i Libya bør granskes. 

Resolusjonen som ble vedtatt i Storsalen, lyder 
som følger:

«Studentersamfundet i Trondhjem samlet til 
Samfundsmøte 1. oktober 2016 mener at den norske 
militære innsatsen i Libya i 2011 bør granskes av en 
kommisjon nedsatt av Stortinget. Studentersamfundet 
mener at granskningens innhold skal være offentlig 
tilgjengelig, og at kunnskapen må anvendes aktivt i 
framtidige fredsprosesser.»

Storsalen vedtok forslaget med 264 stemmer for, 1 
i mot, og 11 blanke stemmer.

Noren tror at Storsalen og norske studenter 
generelt føler et ansvar for at Norge gikk inn og 
engasjerte seg sterkt i en konflikt der utfallet ble så 
destruktivt.

– Norge gikk inn i Libya for å skape stabilitet, og 
argumentene for å gå inn var at dette var det mest 
humane å gjøre. Når vi ser hvordan det er i Libya nå, 
ser vi at noe åpenbart gikk feil, sier han

President Sven Mollekleiv i Norges Røde Kors er 
helt klar på at Norges oppfølging av Libya ikke er god 
nok, og at man er forpliktet til å rydde opp etter seg 
når man deltar i krigshandlinger.

– Det er en klar oppfordring fra meg til 
norske myndigheter om at man sammen med det 
internasjonale samfunnet og FN må gjøre mer for å 
sikre fred i Libya, sier han.

Mollekleiv nevner at den humanitære situasjonen 
er desperat, og at undertrykkingen utøvd av både 
terrorgrupper, regimet, menneskesmuglere, og 
våpensmuglere gjør at det er svært viktig å få verdens 
oppmerksomhet når det gjelder situasjonen i Libya. 
Videre har han klare meninger om at debatten om 
Norges rolle i Libya bør finne sted i Stortinget.

– Man bør gjøre en evaluering ikke bare av det man 
gjorde der og da, men hva man ikke gjorde etterpå, 
og hva man bør gjøre nå, avslutter Mollekleiv. UD

Ønsker studentengasjement rundt Libya

TEKST: Nora Rydne, Linn Danielsen Evjemo FOTO: Lars Magne Hovtun, Forsvaret

Studentenes fredspris 2017 tildeles en libysk fredsaktivist. Storsalen ønsker at Norges militære 
innsats skal granskes i Libya.

GRANSKING: Norge slapp 569 bomber over Libya i NATO- operasjonen i 2011. Studentersamfundet har nå vedtatt en resolusjon om at den militære innsatsen bør granskes.
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I løpet av 2015 ble det rapportert inn 155 
tvilsmeldinger om studenters skikkethet på landbasis. 
Det omfatter alle som studerer ved utdanninger der 
det er skikkethetsvurdering, som for eksempel lærer, 
lege eller psykolog. Bare tre av disse studentene ble til 
slutt funnet uskikket.

Norsk studentorganisasjon (NSO) har på 
bakgrunn av disse tallene vedtatt at det bør åpnes 
for anonyme tvilsmeldinger i høyere utdanning. 
De er redde for at det skjuler seg store mørketall 
bak statistikken. Leder Marianne Andenæs i NSO 
forklarer at hun er bekymret for de lave tallene.

– Det er naturlig for oss å stille spørsmål ved disse 
tallene. 155 tvilsmeldinger, der tre blir regnet som 
uskikket, høres lavt ut på nasjonal basis. Vi oppfatter 
at terskelen for å melde fra om tvil når det gjelder 
medstudenter er for høy.

– Studentene er redde for å varsle
Andenæs forklarer at NSO i første rekke er opptatt av 

grundigere prosesser rundt skikkethetsvurderinger. 
Å åpne opp for at studenter kan melde tvil anonymt 
kan være til hjelp når det gjelder å involvere 
studentene og ufarliggjøre det å varsle.

– Vi opplever at studentene er redde for å varsle. 
Det er forståelig at det kan være vanskelig å melde 
inn medstudenter som man skal studere sammen 
med senere. Kanskje er man også i et lite klassemiljø 
der det å varsle skaper dårlig stemning. Da vil det 
hjelpe å kunne melde fra anonymt, sier hun.

NSO sitt forslag har for alvor brakt debatten 
om anonyme tvilsmeldinger fram i det nasjonale 
søkelyset. Det tilsynelatende lave antallet studenter 
som blir funnet uskikket er et tema som har dukket 
opp med jevne mellomrom de siste årene. Til tross 
for det, har disse bekymringene gitt utslag i få 
endringer i lovverk og reglement. I kjølvannet av 
NSO sitt forslag er nå saken igjen på agendaen rundt 
om i landet.

Ved HiOA har det vært oppe til debatt, og 

Studentparlamentet ved UiB vedtok i starten av 
oktober at de ønsker ordningen med anonym 
varsling velkommen.

Vern av sårbare grupper
Marte Øien er nestleder i Studenttinget, og leder 
for læringsmiljøpolitisk komite i NSO. Hun er 
fornøyd med at det settes fokus på en så viktig sak, og 
forklarer at anonyme tvilsmeldinger kan bidra til å 
styrke vernet om sårbare grupper i samfunnet.

– Ikke alle er i stand til å gå ut i et yrke der du 
skal ta vare på andre. Det handler om å verne om 
de gruppene i samfunnet som ikke selv er i stand til 
å si ifra.

Øien forteller at hun forstår de potensielle 
ulempene ved å kunne melde inn en medstudent 
anonymt, men at det å få en tvilsmelding ikke er det 
samme som å være uskikket for yrket.

– Det at studenter blir skikkethetsvurdert er ikke 
ensbetydende med at de er uskikket. Tvert i mot er det 
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Åpner for anonym varsling av uskikka studenter
Kun tre studenter ble erklært uskikket til å utøve sitt yrke i Norge i fjor. På NTNU var tallet null. 

· Skikkethetsvurdering skal avdekke om 
  studenten har de nødvendige forutsetninger 
  for å kunne utøve yrket. 

· En student som utgjør en mulig fare for liv, 
  fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet 
  til de menneskene han eller hun skal omgå på 
  arbeid, er ikke skikket for yrket. 

· Manglende skikkethet kan også handle om 
  mennesker som viser manglende empati, sliter 
  med rusproblemer og bedriver sjikane i sosiale 
  medier. 

· Formålet med skikkethetsvurdering er å 
  beskytte spesielt sårbare grupper mot 
  uskikkede yrkesutøvere.

Kilde: Lovdata og NTNU.

SKIKKETHET I HØYERE  
UTDANNING

en lang prosess før en sak havner i skikkethetsnemda. 
Prosessen bør brukes for å gi de studentene som 
faktisk har utfordringer den veiledningen og hjelpen 
de trenger, sier hun.

– Feil løsning på riktig problem
Jørgen Flor fullførte psykologiutdanning ved 
NTNU i 2016. Han er kritisk til om anonyme 
tvilsmeldinger faktisk fører til mer skikkede 
studenter. Han understreker at det er svært viktig 
å sette fokus på det lave antallet skikkethetssaker, 
men mener at NSO sitt forslag bommer på 
løsningen.

– Det er feil løsning på riktig problem. Den jevne 
student greier ikke alltid og skille mellom skikkethet 
og egnethet, og det skal være institusjonenes ansvar 
å identifisere uskikkede studenter. Jeg mener 
fokuset flyttes vekk fra det som er viktig.

Flor forklarer også at studiemilljøer kan 
rammes av en angiverkultur hvis det blir fritt fram 
for å varsle om tvil anonymt. Han frykter det vil 
gjøre det enkelt for studenter å melde inn folk de 
ikke liker, og at man unngår å ta opp vanskelige 
spørsmål med den det gjelder.

– Studenter kan begynne å melde inn 
medstudenter på feilaktig grunnlag. Jeg vet om 
psykologer som jeg kanskje ikke ville sendt barna 
mine til. Det er likevel er stor forskjell på det at 

man misliker en psykolog eller metodene hans, til 
at psykologen er uskikket, sier han. 

Nødvendig pasientbeskyttelse
Debatten om anonyme tvilsmeldinger i høyere 
utdanning understreker viktigheten av å sikre at 
studentene som går ut av universitetet er godt rustet 
til yrkeshverdagen. Det åpner også for en bredere 
diskusjon om hva det egentlig innebærer å være 
skikket til et yrke.

Det finnes for øyeblikket 27 ulike utdanninger i 
Norge som krever skikkethetsvurdering. Det gjelder 
for blant annet mer tradisjonelle omsorgsyrker, som 
lege, sykepleier, lærer og barnevernspedagog; men 
også yrker som trafikklærer, tannlege og optiker er 
omfattet av loven om skikkethetsvurdering i høyere 
utdanning. Studieprogrammene er lovpålagt å 
undersøke om studentene mangler nødvendige 
personlige eller faglige forutsetninger for å kunne 
utøve yrket.

Fakultetstillitsvalgt Niruja Sivakumar ved Det 
medisinske fakultet ved NTNU forteller at det som 
medisinstudent er særlig fokus på skikkethet når det 
gjelder pasientbeskyttelse.

– Gjennom studiet har vi praksis der veiledere 
undersøker om vi kan møte pasientene på en 
empatisk og respektfull måte. Det handler mye om 
pasientkommunikasjon, sier hun. UD
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Studere på Svalbard?
Universitetssenteret på Svalbard tilbyr studier i 

biologi, geologi, geofysikk og teknologi

Søknadsfrist: 15. oktober

www.unis.no

– Vi opplever at studentene er redde for å varsle. Det er forståelig at det kan være 
vanskelig å melde inn medstudenter som man skal studere sammen med senere.

MARIANNE ANDENÆS
Leder i NSOMELDE INN MEDSTUDENTER: Nestleder i Studenttinget Marte Øien og Marianne Andenæs, leder i NSO, ønsker at studenter skal kunne sende inn anonyme tvilsmeld-

inger ved profesjonsutdanninger.
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TEKST: Tone Høiland Ween FOTO: Sebastian S. Bjerkvik

Kjernens sterkeste røst
Du har kanskje lagt merke til den strenge mannen som står midt i Øvre 
Øst og roper ut sangene Kjernen skal synge. Han er mest kjent som 
Megafonmannen, men hvem er han egentlig?

– Jeg har vært Rosenborg-supporter hele livet. 
Jo Erik Øverby, arrangementansvarlig i 

supporterklubben Kjernen og bedre kjent 
som «Megafonmannen», sitter godt til rette på 
Kjernenpøbben på Lerkendal Stadion. Det er stille 
før stormen. Om fire timer vil stadion være full av 
mennesker som skal se kampen mellom Rosenborg 
og Vålerenga.

– Jeg bruker en del tid på det å være supporter. 
I hvert fall i dag når jeg kommer så tidlig, sier han.

Vanligvis har han ikke noen spesielle rutiner før 
kamp, men kommer gjerne litt tidligere for å henge 
opp bannere og flagg.

– Jeg kjøpte meg fri fra kaffen i en konfirmasjon 
en gang, men ellers har det passet bra.

Hvordan fikk du navnet Megafonmannen?
– Det var en kompis som sa jeg måtte kalle meg 

Megafonmannen på Twitter. Det gjør ingenting at 
folk ikke kjenner til navnet Jo Erik, sier han smilende.

– Kampen er som en ventil
Kjernen ble stiftet i 1996, og hovedformålet er å støtte 
Rosenborg visuelt og verbalt under kamp. 

– Jeg har vært med siden vi bare var femti mann 
som stod i Klokkesvingen. Utviklingen siden da har 
hatt et kjempesprang, sier han.

Øverby er den som har ansvar for å rope ut hvilke 
sanger Kjernen skal synge, og kan for mange virke 
som en hissig type. På spørsmål om han er en hissig 
type i virkeligheten ler han litt før han svarer:

– Kampen er som en ventil. Det er som Nils Arne 
Eggen sier: «Du har lov til å være sint, men ikke i mer 
enn ett sekund på rad».

Det er ikke alltid like lett å kombinere det å stå og 

rope mot Kjernen og følge med på kampen samtidig, 
men Øverby forteller at han har blitt veldig god på 
kroppsspråk.

– Jeg ser på ansiktene til folk når jeg skal snu meg. 
Jeg får ikke med meg alle pasninger på midtbanen, 
men stort sett alle målene, forteller han. 

Hva er det mest irriterende blant supportere på kamp?
– Folk som er for fulle, eller de som står midt i 

Kjernen og ikke synger. Hvis du er dritings og ramler 
rundt er det veldig plagsomt, forteller han.

«Hele Norges Rosenborg»
I Kjernen er de flere som samarbeider om å skrive 
sangene som blir brukt, og de har et eget lukka forum 
hvor folk poster melodier hele tiden.

– Ofte kan det være en melodi som blir brukt av 
supportere i Tyskland som vi bare skriver om. Først 
må vi finne ut om noen i Norge eller Skandinavia 
allerede har den, og i så fall dropper vi den. 

Har RBK reagert på noen av sangene?
– Ikke av de vi har nå, tror jeg. Det var en tidligere 

sportsdirektør som prøvde å forby «ja, for faen!»- 
ropet. Han var litt religiøs han da, så han likte ikke at 
vi skulle banne, sier han og smiler lurt.

På veggene utenfor er det hengt opp flere plakater 
hvor det står «Dette er tribunen hvor vi synger og 
hopper». 

– Jeg forstår at ikke alle som står her kan sangene, 
men jeg tenker at når man kjøper seg billett her så 
tar man et aktivt valg om å stå på tribunen hvor man 
synger. Da bør man sette seg inn i hva vi gjør her, 
sier han.

Hva med folk som ikke er trøndere, får de også synge?
– Absolutt, det er jo «hele Norges Rosenborg», og 

det merker vi uansett hvor vi reiser. Om vi så er i 
Sogndal eller Tromsø ryr det på med folk derfra som 
holder med Rosenborg. Jeg vet om mange som aktivt 
velger Trondheim som studieby for å følge laget, og 
da er det for mange en del av pakka å stå her, forteller 
han. 

Både gode og kjipe minner
Når man har fulgt laget over så mange år, har man 
man opplevd både opp og nedturer. Seriefinalen 
i 2004 er noe av det som står sterkest i minnet for 
Øverby. Det kan sies å være tidenes jevneste og mest 
spennende seriefinale. Rosenborg og Vålerenga 
lå likt, både i poeng og målforskjell før siste kamp. 
Det ble scoret flere mål både i Trondheim og i Oslo, 
og ingenting var sikkert før dommeren blåste av 
kampen i Oslo.

– Kampen var ferdig på Lerkendal, og vi stod bare 
å venta på at kampen i Oslo skulle blåses av og håpte 
at Vålerenga ikke skulle score igjen. Det var veldig 
spennende og kult,  forteller han.

Hva er det kjipeste du har opplevd?
– I nyere tid må det være tapet mot Apoel på 

bortebane i Champions League-kvalifiseringen. Det 
var veldig surt, sier han.

Rivaliseringen med Molde
Kampene mellom Rosenborg og Molde er uten tvil de 
mest populære kampene i løpet av Tippeligasesongen, 
og det er nesten alltid utsolgt. Rivaliseringen mellom 
supporterne i klubbene har preget de fleste medier 
rundt kampene.

– Vi synes det er kjempeartig at de blir sure for 
den minste lille ting, det er artig å terge dem. Forrige MEGAFONMANNEN: Jo Erik Øverby, bedre kjent som Megafonmannen, er en gjenkjennelig type for alle som har vært på Øvre Øst.
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Sportsredaksjonen gir rødt kort til...
SPORTSKALENDER

Når en flytter ut av redet, må en starte å betale 
husleie. Enten man leier privat eller gjennom 
Studentsamskipnaden, må man betale for bruken av 
boligen. Her vil nok de fleste studenter velge å betale 
et bestemt beløp per måned. 

Kan betale leie med arbeid
Husleien skal være en avtalt sum i inngåelsen av 
leieforholdet, gjerne kalt leiekontrakt i dagligtalen. 
Det vil si det leier må betale for å bruke boligen.

– For å få bruksrett til en bolig, må en betale et 
vederlag. Vederlaget kan også betales ned gjennom 
arbeid, som at en avtaler en utvidet vedlikeholdsplikt, 
forteller ansvarlig advokat Tove Berggaard i 
Leieboerforeningen. 

En iherdig student som tar på seg et 
oppussingsarbeid i sin hybel kan dermed få redusert 
husleien for en viss periode. 

– Om du har muligheten til å pusse opp et rom 
kan du få slippe leie en måned eller to. Selv om en 
muntlig avtale på dette er bindende, bør studenten 
ha det skriftlig, anbefaler Berggaard.

Det vanligste er nok et bestemt beløp i måneden. 
Her skal det ikke forekomme noen tilleggsutgifter, 
med unntak av strøm og brensel. Om dette skal 
komme utenom husleien må det avtales ved 
inngåelsen. 

Finn akseptabel kontrakt
Før et leieforhold kan bli inngått, må du tenke over 
hvilke type leiekontrakter du vil godta. Her finnes det 
tre typer: 

Tidsbestemt
Kontrakt som allerede fra starten av leieforholdet 
opplyser om når den opphøres. Ønsker en å bo der 
lengre, må en fornye kontrakten. 

Tidsbestemt som kan sies opp
Kontrakt hvor både utleier og leietaker kan si opp 
kontrakten underveis. I likhet med tidsbestemt, 
inneholder kontrakten et avslutningstidspunkt. Dette 
er en leieavtale som er gunstig for studenter som ikke 
vet normert studietid.

Tidsubestemt 
Kontrakt som er tidsubestemt varer til den blir sagt 
opp. Leier og utleier avtaler på forhånd om begge, 
eller bare en av dem skal kunne si opp leieforholdet. 

Unngå konflikter i kollektivet
Å bo i kollektiv er en gunstig løsning for å spare noen 
kroner i det trange studentbudsjettet. Her kan det fort 
oppstå konflikter, både mellom utleier og leietakere, 
men også innad i bofellesskapet. Berggaard gir noen 
tips for å unngå konfliktene. 

– Det er alltid lurt å ha avklart retningslinjene på 
forhånd. Kontrakten i et bofellesskap skiller seg fra 
kontrakten hos den enslige leieboeren, forteller hun. 

I et kollektiv kan man skille mellom tre ulike 
kontrakter innad i leieavtalen. 

– Jeg anbefaler en personlig kontrakt mellom 
den enkelte student og utleier. Da vil hver enkelt ha 
sin egen kontrakt, og må følge de forpliktelser det 
medfølger. 

Hvordan leietakere fordeler strømmen står i 
forhold til kontrakten. Er alle hyblene like store, er 
det naturlig at en deler strømmen likt. 

– Det er ofte uklarheter i fordelingen. En løsning 
kan være at studentene går sammen i en intern 
avtale. 

Et annet alternativ er at alle står på samme 
kontrakt. 

– Alle leietakere vil da ha likt ansvar. Dette kan 
være uheldig. Om en student flytter fra eller lar 

være å betale husleien eller strømmen, kan resten 
av bofellesskapet måtte betale for utgiftene det 
medfører, påpeker Berggaard. 

Det siste alternativet er at en leietaker har fått 
tillatelse til framleie. Leietakeren som framleier vil 
da stå til ansvar overfor utleier.UD

TEKST: Felix Seifert ILLUSTRASJON: Christian Høkaas

Dine hybelrettigheter
Hvordan unngå de store konfliktene med utleier.

15. OKTOBER
Volleyballkamp NTNUI Elite - Randaberg. 
Sted: Dragvollhallen. Når: 15.00

22. OKTOBER
Fotballkamp NTNUI - Charlottenlund. 
Sted: Ørn Arena. Når: 16.00

22.-23. OKTOBER
Cricket Cup. 
Sted: Dragvoll Idrettssenter. Når: fra kl. 10.00

23. OKTOBER
Tippeligakamp Rosenborg - Odd Grenland. 
Sted: Lerkendal Stadion. Når: 18.00

Viasat - I fjor tok de fra oss vanlige tv-seere onsdagskampen i Champions 
League fra og med kvartfinalen. I år har de dratt den enda lenger og legger 
onsdagskampen på betal-tv fra og med første runde. Et slag under beltestedet 
for oss fotballinteresserte og fattige studenter som nå må finne på andre ting 
å gjøre på onsdagskveldene framover.

Lillestrøms supporterklubb Kanarifansen - At fotballsupportere noen ganger 
kan være umodne og primitive i sine heiarop er ingen nyhet. Likevel blir man 
satt ut av såpass direkte homohets som det LSK-fansen liret av seg under 
kampen mot Stabæk. Et lag så nærme nedrykk burde passe seg for ikke å 
måtte spille resten av kampene uten tilskuere som straff. Da blir det fort 
OBOS-ligaen i 2017.

Tom Tvedt - Etter et magert OL i Rio er det fint at i alle fall idrettspresidenten 
setter rekorder. Som da han på dagsrevyen satte norgesrekord i å bruke 
mange ord på å forklare absolutt ingenting. Eller da han i samme intervju satte 
personlig rekord i å gjenta nevnte meningsløse ramse med ord flest ganger. 
Vi får kanskje ikke innsyn i pengebruken til Idrettsforbundet før 2015, men vi 
ser klart at den har gitt resultater. Du får kanskje rødt kort, Tom, men du får 
også våre gratulasjoner.

kamp hadde vi med et tjue meter langt banner hvor 
det stod «hate Molde». Da blir de veldig irriterte, og 
da er det ekstra artig, sier han og ler.

Får dere tilbake?
– Litt, de prøver, men vi hører dem ikke så godt. 

Jeg vet at det er enkelte i Molde som synes det er 
veldig synd at klubben og så mange reagerer som de 
gjør. Jeg vet om spillere på Molde som synes det er 
herlig med disse kampene, og synes det er flaut at 
klubben deres føler seg så krenka hele tiden, forteller 
han.

På spørmål om hvem det er gøyest å vinne mot er 
det ingen tvil.

– Det er gøyest å vinne mot Molde. Det gir meg 
ikke det samme å slå for eksempel Sandefjord.

Kranglingen mellom Rosenborg og Molde 
har blant annet ført til dårlig rykte for begge 
supportergruppene fra ulikt hold.

– De supportergruppene som har det verste ryktet 
i Norge er oss, Molde, og Lillestrøm.

Hvem har best rykte?
– De som har best rykte, og etter min mening et 

ufortjent rykte, er Klanen. De har ikke vært bra på ti 
år, der er det bare et par hundre som står og synger. 
Sammenlignet med andre supportere i Norge er det 
vi som er desidert best nå, og det har vi vært de siste 
årene, forteller han.

Anglofilien – den store stygge ulven
Interessen for norsk fotball svinger, publikumstallet 
på stadion varierer veldig fra kamp til kamp, og en 
av de største utfordringen er engelsk fotball.

– Plutselig kan det være mer gøy å sitte hjemme 
og spille Fifa og se på Liverpool spille kamp. Engelsk 
fotball er en stor utfordring. Anglofilien er uten tvil 

den store stygge ulven, forteller han.
– Tidligere har utfordringen vært kamptidspunkt, 

men i år har vi vært heldige med mange 
lørdagskamper. Utover det har rekrutteringen vært 
utfordrende, samfunnet endrer seg jo kjempefort. 
Heldigvis har vi vært heldige her, fordi det har blitt 
en snakkis, legger han til.

Rosenborg er det norske laget som historisk sett 
har spilt flest kamper ute i Europa. Øverby forteller 
at han har vært på to kamper i utlandet, som ikke 
var Rosenborg-kamper, og at supporterkulturen der 
er ganske lik den hjemme.

– På den ene kampen var det 85 000 tilskuere, så 
det var annerledes, men ellers ganske likt. Bortsett 
fra at hver tredje person rundt meg røyka hasj og 
drakk sprit, det ser vi ikke så mye av her hjemme, 
sier han og ler.

– Det var en sosialt akseptert greie, noen røyka 
hasj og hadde med seg en toliters flaske med 
Grappa, så satt de der og kosa seg.

Kjernens mann på laget
Øverby forteller at samarbeidet mellom Kjernen og 
Rosenborg er veldig bra, og de samarbeider blant 
annet om kampanjer på sosiale medier.

– De er stort sett fornøyde med det vi gjør. Det 
er selvsagt noen ting de ikke er fornøyde med, men 
sånn er det, sier han og smiler

Spillerne er også veldig fornøyde med 
supporterne.

– Vår mann på laget akkurat nå må være Mike 
Jensen, og ellers de som stikker fram nesa og 
brystkassa og tar i litt ekstra. Historisk sett er det 
uten tvil Roar Strand, han er jo supermann. Det står 
det jo på veggen uti her òg, avslutter han. UD

· Nøkler. 

· Vaktmester.

· Trappevask.

· Fellesutgifter.

· Gebyr for opprettelse av 
  depositumskonto.

· Offentlige avgifter.

· Inngåelse/skriving av leieavtalen.

Kilde: Kommunal- og regionaldepartementet 

UTLEIER KAN IKKE KREVE 
BETALT FOR:

– Sammenlignet med andre supportere i Norge er det vi som er 
desidert best nå, og det har vi vært de siste årene.
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Fra den tiden en kirurg begynner å skjære i en 
pasient til pasienten er sydd igjen vil man helst ikke 
ha noen inn og ut av operasjonsstuen på grunn av 
smitte- og infeksjonsfare for pasienten. Per i dag har 
de utenfor operasjonssalen ingen innsikt i når en 
operasjon starter og slutter.

— En kan ikke bare stikke inn hodet og si «ja, er du 
ferdig snart?» sier forsker Leendert Wienhofen ved 
Sintef IKT.

Selv om man har ganske grei statistikk på hvor 
lang tid ulike operasjoner tar, er det alltid en viss 
usikkerhet. Wienhofen har tatt i bruk case-basert 
resonnering og utformet et dataprogram som en del 
av et helse/IKT-prosjekt ved NTNU. Ekspertsystemet 
er allerede tatt i bruk i tekstil- og grafikkindustrien, 
og har fått gode tilbakemeldinger.

— Denne typen teknologi vet vi fungerer, men 
om det gir like gode resultater innen helsesektoren 
gjenstår å se, sier Wienhofen.

Det faglige ankeret
Dataprogrammet som skal tas i bruk i helse-
sektoren er basert på et datasett med rundt 1750 
fedmeoperasjoner fra Vanderbilt University i 
Nashville. 

— Alt man kan måle og har målt assosiert med 
operasjonen er blitt lagret. I tillegg får man i USA 

kun betalt for operasjonstid. Jeg har derfor helt 
konkrete tall på når operasjoenen startet og sluttet, 
sier han.

Med disse tallene vil Wienhofen prøve å gi 
operasjonskoordinatorer et verktøy for å kunne 
planlegge operasjoner bedre. For å få gode datasett 
må operasjonene ha noen indikatorer som forteller 
hvor man er i operasjonsprosessen. 

— På den type fedmeoperasjoner jeg har statistikk 
over er en såkalt ST2-verdi en slik indikator. En ST2-
verdi kan indikere to ting: Enten at pasienten blir 
snudd, det må man gjøre i denne typen operasjoner, 
eller at pasienten har fått hjerteinfarkt. Selvsagt 
oftest førstnevnte. 

Datasystemet vil prøve å finne andre caser 
med liknende mønster. Det fine med case-basert 
resonnering er at det ikke trenger å klaffe helt, 
mønsteret trenger bare å likne. Slik fungerer 
teknologien kalt  «nearest neighbor approach». 

Fedmeoperasjon minutt for minutt
Valideringen av dataprogrammet er nært forestående. 

— I november skal jeg til Nashville der datasettet 
stammer fra. Målet er å få systemet ferdig validert med 
koordinatorene og anestesiavdelingen på sykehuset 
innen november, sier Wienhofen.

Wienhofen vil da kjøre data fra en nylig gjennom-

ført fedmeoperasjon minutt for minutt gjennom 
programmet for å se om dataprogrammet holder mål. 

— Jeg vet hvor lang tid den operasjonen har tatt, 
jeg ser hva systemet forteller meg, og jeg kan da se 
hvorvidt det stemmer eller ikke.

Mindre aktuelt for St. Olavs
— Mange pasienter har komplekse diagnoser som gjør 
det vanskelig å standardisere operasjonen, uttaler 
driftskoordinator Solveig Ratchje Svengaard ved 
Kirurgisk operasjonsavdeling ved St.Olavs Hospital.

Det er ofte stor forskjell mellom sykehus. Hos St. 
Olavs har man en større andel av svært syke pasienter 
enn ved andre sykehus. Årsaken til dette er at det er 
et universitetssykehus, og mye spesialkompetanse 
er samlet her. Ved Orkdal Sykehus eller på private 
helseklinikker som Aleris har man en større 
andel pasienter uten tilleggsdiagnoser. Her vil 
standardisering lettere la seg gjøre ifølge henne.

Ikke glem pasienten
Per dags dato kan ikke Svengaard se en veldig stor 
gevinst ved å innføre et nytt system.

— Vi bruker nå et system utviklet av Hemit og det 
fungerer ganske godt. Det vil ta mye tid å innarbeide et 
nytt system for alle ansatte og studentene i opplæring.

Det er en kontinuerlig kommunikasjon mellom 

Kampen mot sykehuskøer
Kan kunstig intelligens hjelpe med operasjonsplanlegging? St. Olavs hospital er skeptiske.
TEKST: Henriette Sandberg FOTO: Amalie Hoff Ludvigsen

operasjonsstua og koordinatorene. Logistikkmessig 
har de et godt system på St. Olavs, sier Svengaard.

— Vi har hatt liknende forsøk før, da har ofte 
pasienten blitt glemt i all kompleksiteten. Det er 
viktig å huske på at vi er mennesker som skal gjøre 
operasjonene og at det er mennesker vi opererer, vi 
må ikke dra effektiviseringen for langt, sier hun.

Det viktigste for pasientene er at de ikke blir utsatt 
i operasjonskøen, såkalt strøket fra operasjonsplanen. 
Dette medfører også ofte vanskeligheter for 
sykehuset. Helsedirektoratet har laget en målsetting 
at sykehus skal ha under 5 prosent strykninger, St. 
Olavs har ligget på rundt 6—7 prosent.

Håper å få utvidet dataprogrammet
Dette programmet er nå begrenset til kun én type 
operasjon: laproskopisk fedmeoperasjon. Det må da 
utvides med andre typer algoritmer for andre typer 

operasjoner og hvilke parametere som er viktige 
for de ulike type operasjonene. Det vil ikke være 
vanskelig, men det vil være tidkrevende, mener 
Wienhofen. 

— Det er viktig med lav risiko for komplikasjoner, 
og at det er et mønster og mulig å finne noen «naboer». 
Her må man dra inn ekspertviten, sier Wienhofen.

Programmer basert på kunstig intelligens har 
enormt mye større kapasitet enn et menneske og 
kan prosessere mye ulik data og bruke det effektivt. 
En viktig ting Wienhofen understreker at kunstig 
intelligens ikke har, er magefølelse. Og den bør ikke 
undervurderes.

— Det å lage algoritmer for magefølelse blir det 
neste. Da begynner det å bli virkelig artig og farlig 
samtidig, sier Wienhofen. UD

Hva er kunstig 
intelligens?
Professor Agnar Aamodt ved NTNU 
opplyser at begrepet kunstig intelligens 
oppsto under en konferanse ved Dartmouth 
College i USA i 1956, der mulighetene for 
maskinell intelligens var temaet. 

— Fokuset var til å begynne med hvordan 
menneskelig rasjonell tenking kunne lede til 
dataprogrammer som kunne løse problemer 
utover rent regnetekniske oppgaver.

Institutt for datateknikk og informasjons-
vitenskap ved NTNU har vært aktive innen 
kunstig intelligens siden midten av 80-tallet.

— Vi har etter hvert etablert oss helt 
i forskningsfronten på flere delområder, 
spesielt innen nevrale nett, case-basert 
resonnering, probabilistisk resonnering, 
og språkteknologi, med blant annet 
samarbeidsprosjekter finansiert av EU og 
Norges Forskningsråd, forteller Aamodt.

Aamodt er ikke i tvil om at kunstig 
intelligens vil utvikle seg videre til å kunne 
brukes til enda mer kompliserte oppgaver. 

FRAMTIDA: Kan kunstig intelligens bli løsningen på de lange helsekøene?

Etter 30 år i feltet tar  
Aamodt denne predika- 
sjonen med stor ro.

— Jeg tror at et mulig 
misbruk av avansert kunstig 
intelligens — av oss men- 
nesker — til formål som ikke 
gagner menneskeheten, er 
en mye større trussel.

Vil roboten overta?

· Er basert på kognitive teorier om hvordan 
  vi mennesker lærer ved å ta vare på konkrete 
  situasjoner, kalt cases. Når vi kommer 
  over en ny problemsituasjon blir vi ofte
  påminnet en lignende tidligere situasjon, som  
  vi så tilpasser og bruker til å forstå og løse det 
  nye problemet. Vi lærer ved å huske på den nye 
  situasjonen til en senere anledning.

· Er en av mange ulike tilnærminger innen 
  kunstig intelligens, og en form for analogi-
  resonnering. Dette innebærer et problem-
  forståelsestrinn, et problemløsningstrinn, 
  og et læringstrinn. 

· Fokuserer på enkelthendelser eller  
  enkelteksempler på problemer. Kan sees 
  som en motsats til metoder som bygger
  beslutningene sine på en generalisering
  av enkelthendelser, slik som for eksempel 
  regelbaserte metoder eller metoder 
  basert på statistiske mønstre.

· Det er lett å se at case-basert resonnering
  er en metode vi mennesker ofte tar i bruk,
  og den blir ofte kombinert med andre metoder.

Kilde: Professor Agnar Aamodt ved NTNU

CASE-BASERT RESONNERING
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Psykisk syke får ikke tillatelse til å ha dyr i Sit-boliger. Forskere mener 
forbudet hindrer et godt terapitilbud for de som trenger det.

Nektes dyrehold

– Når alt annet skuffer eller svikter rundt meg, så har 
jeg bestandig hundene mine. Bare det at jeg vet at 
noen trenger meg, driver meg videre.

Dette er ordene til et offer for PTSD, en alvorlig 
angstlidelse, som forekommer av at en utsettes for 
psykisk eller fysisk vold, sånn som uønsket seksuell 
kontakt, det å oppleve livskatastrofer eller mobbing 
over lengre tid. 

– Jeg har jo bestandig visst at enkelte ting i livet 
mitt kom til å gi konsekvenser, men ting kunne 
absolutt vært mye verre. Jeg kunne holdt på med 
narkotika for å roe meg ned, eller jeg kunne ha 
drukket vekk sorgene daglig. Jeg kunne ha skadet 
meg selv og jeg kunne faktisk ha vært seks fot under 
jorda. Men det er jeg ikke. 

Studenten klarer seg gjennom hverdagen, men 
forteller at det er tøft. 

– Du aner ikke hvor mange ganger jeg har vært 
sliten og lei meg. Så sliten at jeg bare har hatt lyst til 
å gi opp, legge meg ned i et hull og vente til alt rundt 
meg har blitt bra. Men ting blir ikke bra om man ikke 
jobber med det. 

Denne studenten er bare en av mange ifølge 
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2014 sliter 
hver femte student med psykiske plager.

Dyr som medisin
Førerhunder, servicehund, tjenestehund, følgesvenn, 
sosial støtte, terapiridning med hest, og dyreassistert 
terapi. Verdien i dyr og den nytten de kan ha for 
mennesker er blitt bevist.

– Forskning har vist mange positive effekter 
av kontakt med dyr, sånn som positive endringer 
i forskjellige hormoner som bidrar til angst-, 
stress- og depresjonsreduksjon, forbedret humør, 
og forbedret sosial atferd. Også de studentene 
som har deltatt i dyreassisterte aktiviteter fast 
gjennom semesteret rapporterte at de føler mindre 
hjemlengsel, økt livstrivsel og økt tilhørighet til 
campus, forteller stipendiat Christine Olsen ved 
seksjon for folkehelsevitenskap ved Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet (NMBU).

Hun skriver for tiden ferdig doktorgrad-
savhandlingen sin om samhandlingen mellom dyr og 

mennesker, og spesielt bruken av hund i terapi.
– Dyrehold burde tillates, såframt det bidrar til en 

helsebringende effekt for enkeltpersonen, sier Olsen.
Hun får også støtte av sin kollega ved NMBU, 

professor Bjarne Olai Braastad, som sier at huseiere 
uansett bør respektere behovet for kjæledyr hos 
mennesker som sliter psykisk. 

 – Det finnes nok av vitenskapelig belegg for hvor 
viktig det er, sier Braastad. 

Man ser gode effekter av dyrehold hos personer 
med psykiske lidelser som selv ønsker å ha et dyr. 
Men hvis en person er så syk at hen ikke klarer å 
ta vare på et dyr, eller opplever utilpasse situasjoner 
sammen med dyret, kan dyrehold derimot føre til tap 
av mestringsfølelse og helsemessige forverringer. Her 
spriker forskningen, ifølge Olsen.

Strider rundt tolkning av paragraf
I Sits leiekontrakter står det at det ikke er tillatt 
å holde husdyr i utleiers boliger, men det kan 
søkes om unntak slik at handikappede kan holde 
førerhund eller tjenestehund. Dette står i kontrast 

til husleielovens §5-2, som sier at selv om utleieren 
har fastsatt forbud mot dyrehold i eiendommen, kan 
leieren holde dyr dersom gode grunner taler for det, 
og dyreholdet ikke er til ulempe for utleieren eller de 
øvrige brukerne av eiendommen. 

– Det er, og skal være, kort botid og hyppige 
leietakerskifter i våre boliger. Dette gjør at vi må være 
strenge med tanke på at boligen raskt skal kunne tas 
i bruk av en ny leietaker, og for å sikre at det ikke blir 
ulemper for øvrige beboere. Vi vurderer at husdyrhold 
er til slik ulempe at et forbud er i samsvar med 
husleielovens §5-2, sier boligdirektør Lisbeth Glørstad 
Aspås i Sit.

Ifølge henne er ulemper de erfarer med husdyrhold 
støy, lukt, allergiske reaksjoner for naboer eller neste 
leietaker, og ikke minst økt oppussingsbehov og dermed 
ekstra kostnader. Norges Astma- og Allergiforbund 
skriver at det er vanskelig å forutsi hvilke dyr man vil 
komme til å reagere på. Det er individuelt, men kan 
påvises ved prikktest eller blodprøve. I teorien kan du 
være allergisk mot naboens nakenhund, men ikke mot 
den andre naboens katt. 

– Økte kostnader ved husdyrhold kan føre til 
økt husleie for alle. Dette er ikke forenlig med Sits 
målsetting. Vi tilbyr studentboliger for å sikre lik 
rett til utdanning, uavhengig av sosial bakgrunn, sier 
Aspås.

– Sit må rådføre seg med fagfolk
– Når en leietaker får tilbud hos Sit må en ta stilling til 
om boligen tilfredsstiller behovene en har. På grunn 
av husdyrforbudet hos oss må beboere som har sterkt 
behov for å holde husdyr velge å leie en bolig utenfor 
Sit, sier Aspås.

Dersom det viser seg at beboeren har husdyr 
ulovlig vil de få en skriftlig advarsel og en  
oppfordring om å rydde opp i forholdet. Men  
dersom leietaker nekter, eller fortsetter med 
husdyrhold, vil leietaker bli oppsagt eller får 
kontrakten opphevet. 

– Det er viktig at vi har like regler for våre leietakere 
og at disse håndheves forutsigbart og likt, sier Aspås. 

Olsen sier derimot at hun synes dyrehold burde 
tillates, men at det også burde være regler rundt dette. 

– Studentsamskipnadene må bli flinkere til å se 
nærmere på hver enkelt sak og å rådføre seg med 
kompetente fagfolk, spesielt i tilfeller med psykisk 
sykdom eller hvor personer kan bli sykere av å miste 
dyret sitt. En løsning kan jo eksempelvis være å gjøre 
som studentsamskipnaden i Ås, hvor de har valgt å 
ha noen hybler hvor man tillater dyr, sier Olsen

Stadig flere studenter sliter psykisk, og dette har 
vært en økende tendens de siste årene. Allerede i 
2006 tok Under Dusken opp dette problemet uten 
at noe har blitt gjort. Aspås svarer at Sit hele tiden 
jobber for å tilpasse tilbudene deres.

– Utfordringene er økte kostnader og andre 
ulemper for øvrige beboere.  Vi har per i dag ikke 
vurdert spesialløsninger, som  å reservere eller 
tilrettelegge en eller flere boliger for konkrete typer 
psykososiale behov, avslutter Aspås. UD

– Det finnes nok av vitenskapelig belegg for hvor viktig 
kjæledyr er hos mennesker som sliter psykisk.

BJARNE OLAI BRAASTAD
Professor ved NMBU

IKKE ET ENTYDIG SVAR: Dyr kan forhindre psykiske lidelser og gjør studentlivet lettere. Sit burde bli flinkere til å se nærmere på enkeltsaker, sier stipendiat Christine 
Olsen ved NMBU.
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I Storsalen har vi hatt en overvekt av menn på 
talerstol og i sofa.  Årsakene er flere. Sier kvinner 
oftere nei til å stå foran publikum? Er det en mangel 
på kvalifiserte kvinner innenfor temaene som 
Samfundsmøtene tar opp? Tror ikke kvinner de kan 
sitt fagfelt godt nok? Føler kvinner oftere enn menn 
at det er viktigere å være hjemme en lørdagskveld?

Stort fokus på de manglende kvinnene i Storsalen, 
og aktivt arbeid for å utligne kjønnsbalansen har 
ingen hensikt.  Vi i Styret streber etter å finne de 
mest kvalifiserte menneskene. Vi jobber ikke mot å  

fylle en kjønnskvote. Dersom den mest kvalifiserte 
personen viser seg å være kvinne, flott. Dersom den 
mest kvalifiserte personen viser seg å være mann, 
flott. Det handler om kvalitet, ikke kjønn. 

Jeg, som kvinne, mener kvotering til 
Samfundsmøter er problematisk. Hadde jeg blitt 
valgt på basis av mitt kjønn, ville jeg følt at dette 
tilsidesatte mine kvalifikasjoner som akademiker 
og talsperson. «Kvinnelig innleder» burde kun være 
«innleder». «Kvinnelig professor» burde bli omtalt 
som «professor». Jeg har hittil ikke blitt gratulert for 
å være en «kvinnelig intervjuer» og det er jeg veldig 
glad for. 

Selvfølgelig har generell kjønnsbalanse vært et 
stort problem gjennom historien. Jeg ønsker på ingen 
måte å ta noe vekk fra de som kjempet for kvinners 
rett til likestilling. Vi kan ikke ignorere historien vår, 

kvinner har vært undertrykte i samfunnet. På grunn 
av disse kvinnene, og mennene, som kjempet for hva 
som er rett, har vi kommet så langt som vi har i dag. 
Til neste Samfundsmøte har vi nye innledere, som 
vil være de mest kvalifiserte vi har funnet til å snakke 
under «Übermensch», et møte som handler om 
prestasjonskultur. Hvorvidt de er menn eller kvinner 
er irrelevant, det som betyr noe er hva de bidrar med. 

Er «kvinnelig» en kvalifikasjon?
Under tidligere Samfundsmøter har talerstolen tatt opp at det er for få kvinnelige innledere og 
spørsmålsstillere. På lørdag ble kvinnene i sofaen hyllet for å være kvinner. Det er unødvendig.   

Temaansvarlig ved Studentersamfundet 
i Trondhjem

VILDE LARSEN

DEBATT

For noen uker siden ble det sendt en delegasjon 
fra NTNU til Israel for å se på muligheten for et 
forskningssamarbeid med universitetet Technicon i 
Jerusalem, angående petroleums- og gassfelt. Ifølge 
den kristne avisa Dagen, som var den eneste avisa 
som ble med for å dekke delegasjonsturen, var 
besøket svært inspirerende for NTNUs forskere.

Sondre Stai fra Studenttinget skriver i sin 
kommentar på Dusken.no at det er viktig å ha 
overordnede mål om bredt samarbeid og står på 
prinsippet om universitetets autonomi. De fleste 
kan være enige i et slikt generelt prinsipp, men Stai 
burde kanskje satt seg mer inn i saken. For dette er 
ikke en verdinøytral beslutning NTNU-ledelsen har 
tatt, uavhengig av politiske vendinger. Samarbeidet 
er på bakgrunn av oppfordring fra selveste olje- og 
energiminister Tord Lien. 

Det har blitt funnet betydelige mengder med 
olje og gass i okkupasjonsområdet på Golanhøyden 

og i Leviathanfeltet i det østlige Middelhavet, et felt 
som også grenser til både Syria og Libanon. FNs 
generalforsamling vedtok i 2009 at palestinerne 
skulle ha suverenitet over naturressursene i 
områdene på den okkuperte Golanhøyden. Israel 
går mot vedtaket når de leter etter olje i dette 
området. De leter i tillegg på områder som ligger 
innenfor syriske grenser, og har nektet å signere 
FNs havrettskonvensjon.

Etter at den norske regjeringen i 2012 
erklærte sitt nei til samarbeid med palestinske 
universiteter om hjelp til å bygge kompetanse 
innen petroleum, har Solberg-regjeringen nå åpnet 
for at både den norske stat og næringsliv kan gå 
inn i Israel. Ved at Norge kan ha et slikt samarbeid 
med Israel, men ikke Palestina, setter Norge 
og NTNU seg i en posisjon hvor de gir støtte til 
okkupasjonsmakten Israel og til undertrykkelse av 
et okkupert folk.

Hvorfor ønsker så Israel et samarbeid med 
NTNU? Den viktigste årsaken er at Israel mangler 
samarbeidspartnere. Ingen oljeselskaper vil starte 
et samarbeid med Israel, ettersom grenseområdene 
enda ikke er avklart. I tillegg kan de risikere å bli 
boikottet av arabiske oljegiganter med et mye større 

forretningspotensial. Det eneste selskapet som nå 
er inne i Israel, er et amerikansk oljeselskap som 
vil operere på israelsk sokkel. Men også her er det 
problemer, og mange mener at selskapet har fått 
for gunstige avtaler med Israel. Israel er derfor helt 
avhengig av at de klarer å etablere en selvstendig 
oljesektor, og det er dette NTNU vil bidra med.  

Som studenter ved NTNU har vi en 
påvirkningskraft hvor vår stemme teller. Vi vil at 
NTNUs ledelse skal snu samarbeidet og si nei. Vi 
i Stopp forskning for Israel har gått sammen for å 
stoppe dette samarbeidet. Av og for studenter, kan 
vi hjelpe hverandre med å sette en strek. Det er nå 
tiden er inne for å snakke høyt om våre meninger 
og bidra til en annen utvikling, med fokus på 
rettferdighet. 

Skal vi som studenter akseptere å bli assosiert 
med en institusjon som direkte bidrar til at en 
okkupasjonsmakt får muligheten til å frata andre 
land deres naturressurser? Vi sier nei! Hvis du er 
enig med oss, ber vi deg om å bruke den stemmen 
du har som student. Finn oss på Facebook og signer 
underskriftskampanjen mot et forskningssamarbeid 
med Israel. 

— NTNUs ledelse må si nei til Israel-samarbeid 
NTNUs mulige samarbeid med Israel er ikke uavhengig av politikken, mener studentene i Stopp 
forskning for Israel.

Stopp forskning for Israel
YVONNE LYNGAAS ANSNES
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12. OKTOBER
Onsdagsdebatten: Oljefondet - etikk eller 
butikk?
Sted: Klubben, Samfundet. Når: 19.00

15. OKTOBER
Samfundsmøte: Übermensch
Sted: Storsalen, Samfundet. Når: 19.00

20. OKTOBER
Det borgerlige prosjektet 2017-2021
Sted: Cafe Ni Muser. Når: 18.00

22. OKTOBER
Samfundsmøte: Krenket
Sted: Storsalen, Samfundet. Når: 19.00

25. OKTOBER
Excenteraften: Hva skjer i Tyrkia?
Sted: Klubben, Samfundet. Når: 19.00

DEBATTKALENDER
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SAMFUNDETLEDER
 Nestleder Miriam Nesbø for Studentersamfundet i Trondhjem

STUDENTKVITTER
Følg oss på twitter.com/dusken.no

Alle vet vi elsker Trondheims mennesker! 
Dette var virkelig vakkert!! Tusen takk alle 
som kom på… https://www.instagram.
com/p/BK_-04OhsIb/ 
@onklp

man vet det er mange gløsinger i salen, 
når han humanisten må forklare vitsen. 
twice! #samfundsmøte
@alekskre

Å bombe for fred er litt som å tro at man 
må ha en jomfruhinne for å være jomfru 
#samfundsmøte
@AmalAbdinur

Sjeldent det har vært så interessant 
å høre på to gamle, hvite menn. 
#samfundsmøte
@aneikke

... at Norges utenrikspolitikk er basert på 
tro, håp og kjærlighet #samfundsmøte
@Spitposten

Great show in #Trondheim tonight.  
Thanks for coming out to see @Bernhoft 
and The Shudderbugs!!
@RealHerremannen

Ikke kutt i våre tilbud! #StoppTilbudskutt 
#NTNU
@S_Thorkildsen

Alle studenter på NTNU bør få 
et likeverdig og enhetlig tilbud! 
#StoppTilbudskutt #ntnu
@MarteOien

別人拍合照，我在拍炒飯。我是不是傻
傻的傻傻 #炒飯 #師大 #FriedRice #NTNU 
#twig @ W.E. Kaffe EAST 就是威茶
餐廳 https://www.instagram.com/p/
BLLJv1vDdZ8/ 
@EnterTheFatrix

Stephen Hawking og Brian Eno til 
Trondheim. Det blir ganske kult #starmus 
#ntnu
@aschille84

Student-storkiosken på Dragvoll har 
Kongen av Danmark i sortimentet. Var 
ikke det et drops besteforeldrene mine 
spiste?
@ArveHj

Studentenes stemme
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Det er gøy å være med i Styret ved 
Studentersamfundet for tiden. Vi begynner sakte, 
men sikkert å se det vi håpet vi ville finne dersom 
vi leita: En engasjert studentmasse med meninger, 
og et Studentersamfund som gjenspeiler dette. 
Både resolusjonen vedrørende klimaendringer og 
granskning av Norges deltakelse i Libyakrigen har 
vakt oppmerksomhet nasjonalt. 

Når 12 000 studenter ytrer seg skal vi bli hørt. 
Samfundet er i en unik posisjon nasjonalt. For dersom 
verden skal bli et bedre sted, må vi tørre å ytre oss. 
Det er derfor Storsalens demokratiske prosesser skal 
gi rom for nye ideer, debatt, og kritikk. Men vi skal 
også finne studentenes ståsted og være et talerør 
for deres meninger. Denne uken vil representanter 
fra Samfundet reise til Stortinget for personlig å 
overlevere resolusjonene som er vedtatt. Da håper vi 
å møte representanter fra Regjeringen.

Vi aner konturene av at studentene ikke er så 
politisk uinteresserte som de som var unge og radikale 
før oss har påstått. Vi mener det nå i stor grad er en 
opplyst, engasjert, og politisk aktiv studentmasse, 
som blir mer og mer synlig. Mange ønsker å dyrke  
sitt politiske engasjement utenfor partipolitikken. 
Her kommer Samfundet inn og kan favne saker uten 
en bestemt ideologisk eller partipolitisk tankegang.

Teknologi, økonomi, og politikk påvirker 
hverandre på godt og vondt, og er sammen med på å 

forme framtida som vi skal leve i. Ny teknologi krever 
ny politikk, som igjen påvirkes av en økonomisk 
dimensjon i de fleste ledd. Bare se på segwayen. Det 
at studentene er interesserte i teknologi og kunnskap 
er derfor med på å forme framtidens politikk og 
statsstyring. Det at de bryr seg om «kun sitt eget 
fagfelt» er med på å endre verden vi skal leve i.

Studenter har alltid diskutert, og det gjør 
de fortsatt. Bekymringen rundt depolitisering av 
studenten kan avblåses. Unge mennesker bryr seg 
om krig, klima, øl, det motsatte og det samme kjønn, 
og viktigheten av at det er helt normalt. Studenten 
bryr seg om framtiden til fagfeltet, hjemkommunen, 
universitetet, og leieprisene i studiebyen i dag og i 
morgen. Studentmassen innehar kunnskap, kritisk 
tenkning, og en sunn dose med «det gidder jeg ikke 
bry meg om i dag». 

Vi ser mer og mer debatt og diskusjon i våre lokaler. 
Det er gøy, men vi vil ha litt mer. Vi ønsker den kritiske 
stemmen til studenten på talerstolen, på e-post, og i 
sosiale media. Vi kan ta tempen, men vi ønsker at 
den skal representere så mange som mulig. Dersom 
den ikke representerer deg ønsker vi en motkronikk, 
en kristik røst for eller mot et resolusjonsforslag. Si 
hva du mener, føler, og opplever som sannhet. Det er 
i de aller fleste tilfeller ikke farlig i dette landet.

Den siste tiden har vi brukt vårt mandat om å «forme Studenter- 
samfundet i Trondhjems politiske profil». Det treffer godt i en stadig 
mer politisk interessert studentmasse. 

Som trønder kan jeg lire av meg de særeste ord. 
Flere av mine venner er fra Østlandet og kan derfor 
ikke alltid forstå hva jeg sier. Derfor, kjære Ottar-
mann, er jeg så enormt lykkelig over at nettopp du 
har satt trønder-ordet «jazzing» på kartet.

Utrykket «å jazze med» er godt brukt rundt 
om i det vidstrakte Trøndelag. For dere av Norges 
befolkning som ikke deler intellektsnivå med Ottar, 
er det en form for å si at en «kødder» med gutta/
jentene. Du vet, drar hverandre opp og spøker med 
ting som egentlig ikke er greit å spøke om. Forskjellen 
her er jo selvfølgelig at vi andre er dumme og 
uvitende, og gjør det oss i mellom. Ikke på Facebook, 
slik som deg.

For alt er jo lov i jazzens land. Det er lov å si at 
jøder fortjener konsentrasjonsleir, at en tretten år 
gamle jente burde skytes fordi hun vil gjøre det hun 
føler er riktig, og at en jente du ikke har sjans på er 
ei hore. Det er helt greit, så lenge man sier at man 

jazzer med gutta. Selvfølgelig forstår vi, det er 
jo sånn det er.

Vi sier alle dumme ting etter 
et par øl. Jeg har selv vært der. 

Av og til når jeg sitter på 
bussen, stikker det meg 

som en restylane-
sprøyte i 

overleppa. 

Den gangen jeg klarte lire ut av meg at noen så 
ut som en sopp. Herregud. Så fælt! Toppen av 
kransekaka var jo at dette var muntlig, face-to-face. 
Ingen Facebook her. Ingen i squaden min på 40 000 
kunne være med og jazze med meg. Plutselig måtte 
jeg ta ansvar for det jeg sa. Det var en kjip følelse.

Så kjære herr Ottar, kan du lære meg 
hemmeligheten din? For selv om jeg bor i Jazzeland, 
har jeg tydeligvis ikke forstått hvordan man virkelig 
jazzer. Jeg vil også kunne bevare verdigheten min når 
jeg linker ting som voldtekt og selvmord til uskyldige 
mennesker. Jeg trenger Jazzeopplæring, rett og slett. 

For er det noe jeg er dårlig til her i livet, så er det 
å jazze. Det er en kunstform jeg ikke har lært meg 
å beherske. Den beste løsningen ville jo vært om 
jeg kunne være en del av «gutta», men det tror jeg 
utgår. Er det et kurs jeg kan ta? En Ottar-spesial? Jeg 
melder meg gjerne på, altså. Hadde nok hatt godt av 
å bli litt mer tøffere i trynet, eller på tastaturet om du 
vil. Det har jo gjort underverker for deg, Ottar. Jeg 
håper jeg kan klare det samme. 

Kanskje er det fordi jeg er en ubrukelig kvinne, 
som ikke klarer meg uten en stor og sterk mann som 
deg. Eller kanskje er det fordi jeg bare er dårlig til å 
være et rasshøl.

Uansett, slik ståa er nå, føler jeg på en skam 
ovenfor alle mine nærmeste for den jeg er.

Du vet sikkert hvordan det er.

En ode til Ottar
TEKST: Kristina Bye ILLUSTRASJON: Astrid Bøhler

SIDESPOR
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TEKST: Karoline Bernklev       FOTO: Katarzyna Wieczorek

Oppgjøret med fredagstacoen
Når NM i taco arrangeres er det ikke med ingredienser 
som Tex Mex Spice Mix og rømme, men blå mais, nøtter 
og rødkål.
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idt i lokalet til Mathall Trondheim står 
tre bord klare med urter, lime og diverse  

kjøkkenutstyr spredt utover, og stemningen i luften 
er spent. Det er nemlig delfinale i NM i taco, og det 
er de tre restaurantene Frida Restaurant, Bror Bar 
og Restaurant, og Tacopedia som skal konkurrere  
mot hverandre. Foran bordene står Rebecca  
Goodchild som arrangerer NM i taco på vegne av 
Apetina og Arla. 

– Da begynner vi snart, annonserer hun.
Hun teller ned de siste sekundene. Idet klokka 

slår 12 er kokkene i gang. De vet akkurat hva som 
skal gjøres, og uten tegn til hast setter de i gang.  
Tortillaer varmes, kjøtt stekes og tilbehør kuttes. 
Foreløpig er flesteparten her for å filme eller ta  
bilder, men også et par nysgjerrige tilskuere har 
tatt turen. Hos Bror legger kokkene med selvsikker 
presisjon først guacamole, så mango og rødkål i  
tortillaene som står klare på rekke og rad i en  
metallbeholder.

– Kjøttet vårt er kokt i mørkt øl og tilsatt chili,  
sjokolade og jalapeño, forteller Øistein Skaslien. 

Han strør litt nøtter på toppen før han fortsetter.
– Dette er en konkurransevri på chilitacoen  

vi serverer på Bror.
Jentegjengen bak meg følger spent med og kom-

menterer på at tacoen er så fargerik der den lages 
med innslag av gult, rosa og grønt.

– Man smaker med øynene først vet dere, skyter 
Øistein inn.

SMAKSPRØVER. Det er tid for første runde med 
smaksprøver, og Bror er raskest ute. Brett med taco 
bæres rundt i lokalet, og ivrige besøkende passer på 
å sikre seg en tortilla fylt til randen med tilbehør. Det 
er mildt sagt ikke det letteste å spise. Allikevel er alle 
prøvene fort spist opp.

– Dette var en ny type taco. Det er noe nøtter på 
toppen her, kanskje ikke helt noe for meg, men den 
var god, sier Matias Rekstad. 

Han har fått tak i en av smaksprøvene fra Bror, og 
gjør et tappert forsøk på å få med alt i det han tar en 
bit av tortillaen. Han jobber hos Tacopedia og sier at 
han derfor ikke er helt objektiv. 

– Jeg er her for å støtte vennene mine, men også 
fordi jeg er veldig glad i taco da. 

Matias forteller at han spiser mye taco gjennom 
jobb, og at det gjerne er litt mer spennende enn den 
typiske norske fredagstacoen.

– Hvis det er én ting jeg må ha med på tacoen så er 
det pico de gallo, sier han bestemt.

Han har allerede fått smake på en prototype av 
konkurransetacoen til Tacopedia.

– Den lovet godt. Men jeg håper egentlig Frida vin-
ner, for jeg kjenner deltakerne, sier han og smiler lurt.

SKJØNNER IKKE GREIA. Tacopedia har valgt å 
lage en blanding av norsk og meksikansk taco.

– Kjøttet er lammekjøtt som er kokt i 20 timer, 
forteller Oscar Jimenez Salazar, en av kokkene fra 
Tacopedia.

I tillegg til lam består tacoen blant annet av  
rødbeter, rødløk, syltet rødkål, og avokado.  
Tortillaen er laget på mais og består i tillegg av  
koriander og spinat.

– Vi har prøvd å servere typisk meksikansk taco, 
men det var det ikke så mange som ville ha, så nå har 
vi laget en med en norsk vri, sier Oscar. 

Danske Maria Haugen har fått tak i en smaks- 
prøve fra Tacopedia og har satt seg ved de  
store vinduene for å smake. Hun skjønner seg  
ikke på den norske fascinasjonen for taco.

– Jeg skjønner ikke helt greia, nei. Jeg spiser 
ikke så mye taco selv.
Hun forteller at hun er her for å prøve noe nytt, 
da fredagstacoen fort blir kjedelig. Etter å ha fått 
tid til å spise er hun er ikke i tvil om hvilken som 
er best.

– Det er Tacopedia sin. Den var avbalansert og 
god, uten for mye chili. Det kan fort bli for sterkt, 
sier hun og vifter demonstrerende med hånda for-
an munnen. 

INSPIRASJON. De to venninnene Agnete og 
Anne er egentlig mest vant til den norske tacoen,  
men har kommet til Mathallen etter at de så  
arrangementet på Facebook. De er begge fornøyde 
med smaksprøven fra Bror. 

– Dette var ikke helt vanlig taco. Det er noe  
mango her, og kjøttsmaken dominerer, sier Agnete.

Hun har smakt på Tacopedia sin også, og hun  
synes Bror sin er best.

– Det er noe med lefsa. Tacopedia sin er laget 
av mais, mens denne er av hvete, og det er bedre. 
Også fikk jeg forklart mer av hva som er i denne, 
det har litt å si det og, konkluderer hun.

Begge er enige om at man ikke kan bli lei av taco.
– Det går an å lage så mange forskjellige typer, 

det er jo perfekt som restemat for eksempel, sier 
Anne.

– Også finnes det ikke noe bedre enn taco som 
nattmat etter at man har vært ute da, legger Ag-
nete til. 
De ser på hverandre og ler.

– Nå har vi jo fått litt inspirasjon til å prøve ny 
taco også.

JULETACO. – Nå er det 10 minutter igjen, roper  
Rebecca, og mens deltakerne får mindre og mindre  
tid, strømmer stadig flere tilskuere inn dørene.  
Etter hvert er det helt fullt foran de tre bordene, 
og det snakkes spent om hva slags taco man skal 
få smake.

I takt med det økende tempoet går språket  
mellom deltakerne fra norsk over til spansk.  
Lukten av frisk koriander, marinert kjøtt og  
eksotiske krydder blander seg med summingen av 
stemmer i lufta. Hos Frida har smaksprøvene gått 
fort. Her er tortillaene laget av blå og gul mais og 
har en svak lillafarge.

– Vi bruker tynnribbe som er marinert med  
achiote. Dette er en blanding med annatto-frø,  
oregano, hvitløk, spisskummen, og appelsin- og  
limesaft, forteller Hans Sandbrekkene.

Han topper tacoen med fritert ost og en saus bestå- 
ende av grønn tomat, avokado, løk og koriander.

– Jeg synes det er så greit å lage denne tacoen 
til jul. Du vet, når man fortsatt har mye ribberester  

men er så lei av julemat. Da er dette et godt  
alternativ, sier han med et smil.
 
VINNEREN. – Nå er det ett minutt igjen, roper 
Rebecca, og deltakerne legger siste hånd på verket. 

Det telles ned de siste sekundene, og dommerne  
går fra bord til bord for å smake på de ferdige  
tacoene. Det lille lokalet er nå fullt av tilskuere, og 
det følges spent med mens det forklares og smakes.  
Dommerne gjør seg ferdig og går til siden for  
å diskutere. Noen minutter senere er de tilbake  
for å annonsere vinneren.

Tacopedia får skryt for en ren og klar  
presentasjon, mens Bror sin variant med kjøtt og 
mango var overraskende og god. Allikevel er det 
Frida som skiller seg ut med bruken av blå mais i 
tortillaen, samt ananas og fritert ost på toppen. 

– Basert på alt dette er det Frida som er vinneren, 
annonserer meddommer Christel Jørgensen. 

Vinnerne jubler, mens konkurrentene går bort og 
gratulerer. Igjen står fornøyde gjester som kanskje 
prøver seg på en mer kreativ vri neste gang de lager 
taco. UD

· Arrangeres av Just Cruzin’ Production 
  AS på vegne av Apetina og Arla.

· Det blir arrangert delfinaler i Trondheim,  
  Bergen og Stavanger.

· Hvert lag består av to deltakere fra lokale 
  restauranter.

· Finalen arrangeres i Oslo 4.november 
  og hoveddommer er Claus Pilgaard,
  også kjent som Chili Klaus. 

· Hovedpremien er et reisegavekort på 
  25 000 kroner.

NM I TACO

M
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et ligger timer med tvil og søvnløse netter bak 
spørsmålet: Er dette det riktige for meg? Er 

det dette jeg ønsker å gjøre resten av livet? Det er 
ikke lett å fatte beslutningen om å bytte studie. Tuva 
Augustin Framnes har dvelt lenge ved dette valget. 

På videregående var Framnes i en alvorlig  
sykkelulykke. I rehabiliteringsfasen kom hun i  
kontakt med nevrologer, og møtene inspirerte henne. 
Hun var sikker i sin sak – hun skulle studere medi-
sin og bli lege. Dette satte startskuddet for knallhard 
jobbing med fagene på videregående skole. Medisin-
studiet på NTNU var målet hun siktet seg inn på.

– Når jeg klarte å komme meg gjennom ulykken, 
skulle jeg også klare å komme inn på drømmestudiet,  
forteller hun. 

TVILEN. På grunn av ulykken måtte hun bruke et 
ekstra år på å fullføre videregående. Hun arbeidet 
hardt, og resultatene kom i form av gode karakterer. 
Høsten 2015 ble drømmestudiet realitet, hun hadde 

forsert et opptakskrav på hele 60,7 poeng for søkere 
med førstegangsvitnemål. Sammen med 120 andre 
begynte hun på medisin ved NTNU. 

– Jeg var veldig stolt av meg selv etter å ha nådd 
målet mitt, og jeg gledet meg til å starte livet som 
medisinstudent, sier hun. 

Allerede etter tre uker hadde de allmennpraksis 
på studiet, og tvilen begynte å melde seg. Var dette 
riktig?

– Det gikk opp for meg at medisin ikke passet for 
meg. I møte med pasienter i praksisen, ble jeg i tvil 
om dette var noe jeg virkelig ønsket. 

Selv om usikkerheten meldte seg tidlig, var det 
vanskelig å vite om hun skulle fortsette eller prøve 
noe annet. I perioder føltes studiet riktig, men andre  
ganger føltes det helt feil. Hun var rådvill, men  
bestemte seg for å holde ut i minst to semestre. 

6,5 MILLIARDER ÅRLIG. Hvis du er en av dem 
som angrer på studievalget ditt, er du ikke alene.  

I en rapport utført av Universitetet i Oslo oppga  
halvparten av studentene som startet på en  
bachelor at de hadde studert noe annet tidligere. 
En fjerdedel av disse byttet studie før de var ferdige.

En rapport fra NIFU viser at en norsk student 
koster samfunnet i gjennomsnitt 170 000 kroner 
i året. Medisinstudentene i Trondheim koster  
samfunnet mest, hele 750 000 kroner. 

– Vi har et begrenset antall studieplasser, og selv 
om hver student bare bruker et halvt år lenger, blir 
det mange ekstra studieår i Norge, sier prorektor 
ved NTNU, Berit Kjeldstad. 

Ifølge tall fra NSO koster studenter som avbryter  
studiet samfunnet omtrent 6,5 milliarder årlig. 

Kjeldstad mener at når enkeltstudenter bruker 
flere år enn normert, tar de en studieplass som  
kunne vært gitt til noen andre. Dette fører på sikt til 
at samfunnet går glipp av viktig kompetanse. 

– Når det tar lenger tid å fullføre, betyr det at vi 
totalt sett får færre som blir uteksaminert hvert år. 

For noen fagområder er dette en utfordring. 
I tillegg forteller prorektoren at de er svært 

opptatt av å skape gode læringsmiljøer internt på 
NTNU, men at dette er en større utfordring når  
studenter stadig vekk hopper av. 

– Det skaper et dårlig læringsmiljø hvis et  
studieprogram opplever at halvparten av studentene  
egentlig er på jakt etter noe annet, og at de bare 
surfer på nettet for å finne andre muligheter.  
Det påvirker resten. 

VALGET. Framnes var enda i tvil om hun skulle  
fortsette etter at eksamen var levert og bestått.  
I april hadde hun søkt flere ingeniørstudier, men 
hun var usikker på hvilket studie hun skulle gå 
videre med. Etter at hun hadde jobbet hardt for å 
komme inn på medisin, var det vanskelig å slutte.

– Jeg er en person som ikke ønsker å gi opp, og 
jeg vil alltid fullføre det jeg begynner med. Dette 
gjør at jeg legger et stort press på meg selv.  

I sommerferien gikk Framnes virkelig inn i seg 
selv. På en side var hennes største faglige interesser  
matematikk og fysikk, og tanken om ingeniør- 
studier hadde lenge vært sterke. På den andre siden 
ville det være et nederlag å gi opp medisinstudiene.
 
TREND I TIDEN. I et hav av valgmuligheter, er 
det for noen en nesten umulig oppgave å bestemme  
seg for hva man skal studere. Dersom studiet ikke 
når opp til forventningene dine, kan det være  
fristende å prøve noe nytt. 

Berit Kjeldstad mener at problemet med at vi 
har så mange muligheter, er at det blir uoversiktlig  
hva man kan velge. Hun er bekymret over at så 
mange studenter bytter. 

– Du vil alltid være usikker på om du er på rett 
hylle. Jeg tenker litt at det ikke gjør det enklere hvis 
du i tillegg har 20 til i klassen som er usikker på det 
samme. ▶

D

Du mistrives på studiet, men du vet ikke om du skal bytte... eller bli?
TEKST: Marie Lytomt Norum, Ragnhild Midtbø      FOTO: Jonas Halse Rygh og Sebastian S. Bjerkvik
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Fanget på drømmestudiet

STUDIEBYTTE

· 53 prosent av de som startet på en
  bachelor ved Universitetet i Oslo hadde 
  studert noe annet før.

· I samme kull valgte 1 av 4 studenter å 
  bytte studieretning underveis i sitt løp.

· 20 prosent av de som startet på NTNU 
  SVT hadde studert noe før.

· Studenter som avbryter studiene koster 
  det norske samfunnet om lag 6,5 milliarder
  kroner i året.

Kilder: UiOs rapport 
«Studieløp og mobilitet 2011», NTNU 

og Norsk Studentorganisasjon (NSO)

– Når jeg klarte å komme meg gjennom ulykken, skulle jeg også klare å komme inn på drømmestudiet.

TUVA AUGUSTIN FRAMNES
Student
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Hun mener at det vil være faser i alle studier 
hvor man ikke synes det er like interessant, og at 
man av og til ikke skjønner hvorfor man skal lære 
det man lærer før man er ferdig. 

– Det vil være deler av studieprogrammet som er 
mer krevende enn andre. Vi prøver å si det, men det 
når ikke alltid inn. Klarer du å kjempe deg gjennom 
et tøft semester, så går det kanskje over. 

Prorektoren synes likevel ikke at det er dumt 
hvis studenter bytter studie hvis de mistrives. 
Hun er opptatt av at universitetet skal gi god  
informasjon, som kan gjøre studentene bedre rustet 
til å ta en vurdering før de begynner. 

– Vi på NTNU må stå fast ved at vi må gi så 
god informasjon, veiledning, og bevissthet hos hver  
enkelt student som mulig, slik at de fleste treffer  
riktig på første forsøk. Likevel kan vi bare gi  
informasjon opp til et visst nivå. 

FYSIKKSTUDENT. Selv studerte Kjeldstad  
fysikk, og underveis i studiet visste hun ikke hva 
hun ville bruke utdanningen til. 

– Jeg likte fysikkfaget godt. Mine medstudenter, 
som hadde kommet litt lenger, fortalte meg om de 
ulike mulighetene, og om hvordan man kan gjøre 
studiet gøy. 

Kjelstad oppfordrer studenter som er usikre til å 
prate med eldre studenter, og prøve å få et bilde av 
hvordan studiet vil bli framover. 

– Ikke bli for opphengt i akkurat hva det er du 
skal bli. Du må kjenne på at du liker det du holder 
på med i studiet, og at det gir motivasjon. I de fleste 
studier finnes det muligheter du kanskje ikke hadde  
sett for deg underveis, og du kan kanskje velge  
retninger som er mer rettet inn mot det du  
ønsker å bli. 

FREMTIDEN. Rett før studiestart tok Framnes 
det endelige valget om å begynne på ingeniør- 
studiene. Hun bestemte seg for at hun ikke kunne 
bli lege om det ikke var noe hun virkelig ville. 

– Alltid når jeg pratet med folk som gikk på 
Gløshaugen tenkte jeg at jeg skulle ønske jeg var 
der selv. Jeg tror at dette er et nokså sikkert tegn på 
at jeg er på riktig sted nå. 

Alt i alt er Framnes svært fornøyd med 
beslutningen. Hun smiler, og ser rundt seg.  
Bordene rundt oss er fylt opp av studenter som  
spiser middag i kantina mens de prater og ler.  
Stemningen er avslappet, slik den er i starten av ok-
tober. Eksamensnervene er fortsatt langt vekk. 

–  Selv om valget i dag føles veldig riktig, 
var det tøft der og da å ta valget om å slutte på  
medisinstudiet. 

Sørlandsjenta gjorde et utypisk valg ved å gå fra 

medisinstudier til ingeniørstudier.
– Enkelte har sagt at jeg velger arbeidsløshet ved å 

velge ingeniørstudiet. Å gå fra tryggheten i medisin- 
studiet til utryggheten som preger ingeniørbransjen 
var også et tankekors. Det har bekymra meg litt, 
men det er ikke noe man kan tenke for mye på.

Hvorfor tror du så mange studenter velger å bytte studie 
i løpet av studietida?

– Det er kanskje ikke så overraskende. Som  
student møter man nye mennesker, og kommer inn 
i nye miljøer. Dette gjør at man utfordrer og utvikler  
seg selv. Det er vanskelig å vite hva man vil jobbe 
med. Det er så mye å tenke på. Hva man er flink til, 
hva man liker å gjøre og hvor det er muligheter for 
å få jobb. Det er en prosess å finne ut hva man vil 
legge vekt på.

Oppfordringen hennes til studenter som er i tvil 
er klar.

– Du må ikke være redd for å bytte studie. Du 
må kjenne på magefølelsen, hva du selv synes er 
rett, og ikke se deg tilbake. Ikke dvel for mye fram 
og tilbake, men ta et valg – og tør å stå fast ved 
valget.

INGEN SKAM Å SNU. Prorektoren synes det 
er synd når studenter begynner på et studie som 
de på forhånd vet at de ikke ønsker å fortsette på.  
Likevel vil hun ikke at enkeltindivider skal ha  
dårlig samvittighet for å bytte studie, spesielt hvis 
studiet viste seg å være noe annet enn du hadde 
trodd på forhånd. 

– Alle kan gjøre en feil vurdering. Har du kjent på 
at studiet ikke passer en god stund, og du opplever  
at det faglige du skal lære ikke er det du ønsker å 
holde på med, så er det helt greit å ta en retrett. UD

· Medisinstudent, Trondheim: 750 000 kr.

· Økonomistudent på høyskolene: 70 000 kr.

· Gjennomsnitt, Norge: 170 000 kr.

Kilder: Nordisk institutt for studier av 
innovasjon, forskning og utdanning, NIFU

DETTE KOSTER EN 
STUDENT ÅRLIG:

EN ØKONOMISK BELASTNING: Prorektor ved NTNU, Berit Kjeldstad, er bekymret for at mange studenter tar for lett på avgjørelsen om å bytte mellom studier. Hun 
mener at et ekstra år med studielån er en belastning, i tillegg til at det tar lenger tid før man kommer seg ut i jobb.

– Jeg er en person som ikke ønsker å gi opp, og jeg vil alltid fullføre det jeg begynner med.

TUVA AUGUSTIN FRAMNES
Student

– Du vil alltid være usikker på om du er på rett hylle. Jeg tenker litt at det ikke gjør 
det enklere hvis du i tillegg har 20 til i klassen som er usikker på det samme.

BERIT KJELDSTAD
Prorektor ved NTNU

TVILEN: Tuva August Framnes arbeidet hardt for å nå medisindrømmen, men ble fort i tvil da hun startet å studere. 
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eg sitter på en fontene og venter på å få komme 
inn i bygget der jeg skal møte Hajer Sharief. 
Ingen tar telefonen, så jeg leser gjennom 

notatene mine. Vi er jevngamle, Hajer og jeg, slår det 
meg, mens jeg stirrer på en helside fylt med punkter 
om hva hun har jobbet med de siste årene. Mine 
egne oppnåelser i løpet av et 23 år langt liv vil trolig 
ikke dekke stort mer enn en post-it. Det er lett å føle 
seg kommunegrå i forhold. 

Hajer er aktivist. Hun jobber med freds byggende 
arbeid i hjemlandet Libya, og for at kvinner og 
ungdom skal bli inkludert i dette. Arbeidet førte 
henne ut på den internasjonale arenaen, blant annet 
til FN og Kofi Annan Foundation. Nå tildeles hun 
Studentenes Fredspris. Studentenes fredspriskomité 
mener hun er en sterk ung stemme, som med sitt 
fokus på dialog evner å bli hørt.

KOFI ANNANS KAFFEVANER. Inne på et over  
middels varmt kontor møter jeg en liten haug 
ISFiT-folk. Jakker og kamerautstyr ligger strødd, og 
samtlige bordflater er dekket av kaffekopper og glass. 
Hajer kommer inn, hun har hentet seg en ny kopp 
kaffe.

– Tror du Kofi Annan liker kaffe, spør en ISFiT-
funksjonær fra en lav lenestol.

– Han må jo nesten det, svarer Hajer, og ler når 
hun blir informert om at Trondheim har en kaffe-
sjappe ved navn «Coffee Annan».

Hajer kan ikke svare på akkurat hvor glad Annan 
er i kaffe selv om hun er den i rommet med klart 
best forutsetninger for å kartlegge hans preferanser 
innen varm drikke. Til å være 23 år gammel har hun 
rukket å jobbe med et imponerende antall tidligere 
og nåværende FN-generalsekretærer.

Hun forteller om hvorfor Kofi Annan er en for-
midabel lærer. Hvordan han alltid utfordrer henne, 

tvinger henne til å se saker hun trodde hun visste alt 
om fra andre vinkler. 

– Det betyr ikke at han ikke er enig med deg, men 
samtidig kan du ikke alltid ha fullstendig rett. Du 
må være kritisk til ditt eget arbeid like mye som du 
er kritisk til andres.

REVOLUSJONEN AVBRØT STUDIENE. Ha-
jers arbeid er knyttet til fredsbygging. Det begynte 
med det nasjonale prosjektet «Together we build it» i 
hjemlandet Libya. Nå jobber hun også internasjonalt 
med å gi kvinner og ungdom en økt rolle i politikken. 
Det har vært en lang vei dit.

Det kommer ikke som noen overraskelse at Hajer 
var skoleflink. Med gode karakterer fra videre-
gående skole var det klart at hun skulle gå videre 
til å studere medisin. Hun rakk ikke å komme langt 
i studiene før borgerkrigen brøt ut, og sykehusene 
trengte alle frivillige de kunne få. Hun kom tett på 
urettferdigheten krig fører med seg. Det ga henne en 
vekker.

– Man tenker alltid på krigsoffer som unge menn 
som har deltatt i krigen, holdt et våpen, kjempet mot 
noen andre. Men den første pasienten jeg hadde var 
en gammel mann, kanskje rundt 70.

Hun forteller at man ikke kan planlegge bomber 
så godt som det framstilles i media. For det vil alltid 
være uforutsette konsekvenser. Hajer smiler blekt 
når hun forteller videre.

– Han hadde bare gått for å handle mat til 
familien. Han var på feil sted til feil tid. Det fore-
gikk et flyangrep, og mannen fikk en metallbit fra 
en bombe i hodet. Han lå i koma i tre måneder før 
han døde.

FRA MEDISINSTUDENT TIL AKTIVIST. 
Gapet mellom hva hun så på bakken og hva som ble 

skildret i media endret perspektivet til Hajer. Hun gikk 
fra å være ung medisinstudent til ung aktivist. Under 
Gadaffis regime var politisk og sosial deltakelse begren-
set. Det var ikke tillatt å opprette ideelle organisasjoner 
med politiske mål. Humanitære grupper, derimot, var  
tillatt. Hajer sluttet seg til en gruppe som samlet inn 
mat og pledd til folk i nød. 

Som frivillig på sykehuset innså hun at strukturene 
til denne gruppen kanskje kunne brukes til noe annet 
enn humanitær hjelp. Hun ville jobbe med samfunnet 
i seg selv. Slik ble «Together we build it» til.

– Vi visste egentlig ikke hva vi drev med. Vi hadde 
en visjon, men vi visste ikke hvordan vi skulle få det 
til i praksis.

Hun ler av hvordan de startet med et budsjett på 
under 300 dollar, og bygget seg sakte men sikkert opp 
til en organisasjon som hadde et budsjett på, vel, mer 
enn det. ▶

HAJER SHARIEF

Alder: 
23 år. 

Fra: 
Libya.

Driver med: 
Studerer og arbeider som fredsaktivist.

Aktuell som: 
Vinner av Studentenes Fredspris 2017, 
og med-grunnlegger av organisasjonen 
«Together we build it.» Har jobbet med  

å gi kvinner og ungdom politisk  
spillerom i flere år.  

TEKST: Nora Rydne      FOTO: Katinka Goffin

Fredsdua fra Libya
Aktivist Hajer Sharief (23)  kræsjer møter og henger med Kofi Annan. 
Likevel er hun ikke høy på pæra.

J
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– For alle oss som var med helt fra begynnelsen 
har det vært en skikkelig reise. Det tok så lang tid. 

AKTIVISME I BLODET. Det tok ikke bare tid 
å bygge opp organisasjonen. Særlig én hendelse 
har preget Hajer i arbeidet som aktivist, men også, 
ifølge henne selv, gitt henne drivkraften til å fort-
sette. Hun forteller om en god venn og medaktivist. 
En hun mener måtte ha hatt aktivisme i blodet, for 
han var så godt oppdatert på alt, selv om han bare 
var 16 år gammel. I 2014 bodde han i Benghazi, da 
en væpnet konflikt foregikk der. Han ringte Hajer 
og foreslo å skrive en artikkel om fred og sikkerhet 
fra et kvinne- og ungdomsperspektiv.

–  Jeg spøkte med ham, og spurte om han seriøst 
ville snakke med meg om dette, nå som vi går inn i 
en væpnet konflikt. Han svarte at sivilt arbeid aldri 
stopper.

Hajer stopper litt opp for å le, og innrømmer at 
hun ble ganske flau av å få denne beskjeden fra en 
som var yngre enn henne. Noen dager etter telefon-
samtalen deres våkner hun til nyheten om at han er 
drept - myrdet av en væpnet gruppe. Månedene etter 
er et svart hull i Hajers hukommelse.

Jeg legger merke til den blå maskaraen hennes 
mens hun forteller, og blir plutselig oppmerksom på 
at hun ikke bryter øyekontakt en eneste gang. Det er 
tydelig at denne hendelsen er viktig, den fikk henne 
til å innse noe.

– At en gruppe var villige til å gå så langt gjorde 
først at jeg mistet håpet. Men så innså jeg at hvis en 
gruppe mennesker med våpen går etter en aktivist, 
da har vi et våpen selv. Vi har kanskje realistisk sett 
ikke samme makt, men vi er en trussel, og hvis vi 
er en trussel for dem, da utgjør vi en forskjell. Den 
åpenbaringen, den tanken, det er det som får meg til 
å fortsette med arbeidet.

ALLE SOM OVERLEVER KRIG HAR ET 
ANSVAR. Det er lett å glemme hvor ung hun er 
når hun snakker. Hun nøler ikke, ser ikke bort. Hvis 
hun sier noe feil, eller vil formulere noe annerledes, 
gjør hun det uten å unnskylde seg, hun er saklig og 
profesjonell. Men Hajer mener bestemt at det ikke er 
noe spesielt med henne som gjør at hun har lykkes så 
godt med arbeidet sitt. Det er hennes ansvar.

– Jeg mener det er et ansvar som faller på alle 
som har opplevd, og overlevd, krig. Før, da jeg var 
yngre, ble jeg alltid overrasket når jeg så at bryllup 
fant sted, eller barn gikk på skolen, i krigsherjede 
land som Irak eller Afghanistan. Jeg tenkte at dette 
er en krigssone, alle bør gjemme seg i husene sine, 
holde seg trygge. Men etter at man har levd gjennom 
det selv innser du at «nei. Livet bør gå videre».

Hajer stopper opp, før hun reflekterer videre over 
hva aktivisme egentlig er.

– Mange tror at aktivister, det er de som gjør en 
forskjell, de som snakker om menneskerettigheter og 
taler demokratiets sak. Når du lever i den situasjonen 
innser du at nei, alle som ikke er voldelige, de er 
aktivister. På sin egen måte. Å ha lærere som fort-
satt drar til skolen for å undervise når det foregår 
væpnet konflikt i regionen, det er aktivisme. Til 
tross for at de kanskje ikke kaller seg aktivister, ikke 
snakker høyt om menneskerettigheter og demokrati, 
så gjemmer de seg ikke i husene sine, men tenker på 
ansvaret de har for barna. Det er aktivisme.

MØTEKRÆSJING OG FREDSFORHAND
LING. Hajer kan likevel peke på én ting 
som har hjulpet henne fram i arbeidet sitt: et 
ego som tåler mye. Hun forteller at å kreve 

deltagelse på møter er viktig for å bli hørt.  
Å drive med «møtekræsjing» er ikke for alle.

– Mange aktivister synes nok det er litt rart, eller 
har et ego som ikke tillater dem å ringe og si «åh, jeg 
vil være med i det møtet». Hvis jeg finner et møte 
som handler om et tema som har noe med oss å 
gjøre, da inviterer jeg bare meg selv. Vi får ofte «nei», 
og beskjed om at det ikke er nok sitteplasser. Da sier 
vi bare at vi kan stå.

Hun smiler og trekker på skuldrene, og under-
streker at i mange tilfeller kan de som holder møtene 
egentlig ikke si nei, spesielt i større institusjoner 
som FN eller EU. Målet er å få økt forståelse for 
hvor viktig deltakelse fra kvinner og ungdom i freds-
byggende arbeid er. Gjennom dialog med lokale 

kvinner og ungdom blir hun stadig minnet på hvor 
viktig ulike perspektiv på et problem er for å oppnå 
fred.

– Dessverre ser vi at fredsforhandlinger foregår 
rundt et lite bord med begrensede plasser. Jeg 
vet ikke hvorfor det alltid skal skje rundt dette 
lille bordet, for jo flere innspill du får i slike for-
handlinger, jo bedre blir de. 

Hajer ser på det som en selvfølge at kvinner og 
ungdom skal få delta i beslutningsprosesser. Uten 
deltakelse fra denne delen av befolkningen, vil fred 
være vanskeligere å oppnå.

– Det å få kvinner involvert i saker som handler 
om fred og sikkerhet handler om å få med seg alle 
perspektiver. Det handler om å se hele bildet. UD

I sommer blusset utelivsdebatten opp da Blå, et 
av de mest populære utestedene og kulturarenaene i 
Oslo, mistet skjenkebevillingen etter gjentatte klager 
om bråk fra politiet. Mens debatten der nede raser 
videre, er Trondheims uteliv i ferd med å dø en stille 
død. Og her er ikke problemet for mye bråk, men 
for lite.

Sist mandag kom det fram at Brukbar/Blæst 
måtte slå seg selv konkurs som følge av at Trondheim 
kommune valgte å ikke fornye stedets skjenke-
bevilling. Dette er et hardt slag for en by som ikke 
akkurat bugner av gode utelivstilbud. Om man vil ut 
og drikke i Trondheim har man i all hovedsak valget 
mellom tre typer steder: Lune kafeer som selger mer 
vaffel enn øl, britisk-inspirerte sportspuber, og danse-
steder av ytterst varierende kvalitet. 

Sammenlignet med andre store norske byer er 
det noe idéfattig over Trondheims uteliv. De hippe 
barene og originale klubbkonseptene mangler, og 

Når festen dør
Hvorfor er det så vanskelig å drive kule utesteder i Trondheim?

utelivstilbudet minner mer om en gjennom snittlig 
norsk småby enn den store studentbyen vi liker å 
anse den som. Til og med gode alkis-puber er det 
mangel på – ifølge ryktene ligger halvliteren på 
Bobbys bar på nærmere 80 kroner, noe som kanskje 
forklarer det faktum at byens mest øltørste velger å 
kjøpe butikkøl og trosse kulden ute i Lademoparken 
i stedet. Hvorfor er tilbudet så dårlig?

Det er i hvert fall ikke at ingen forsøker. Bortsett 
fra en håndfull klubbkonsepter har Brukbar i praksis 
forsvunnet etter sammenslåingen med Blæst i 2014. 
Tidligere i år gikk Familien konkurs og ble erstattet 
av sportsbaren Cock & Balls. Når Brukbar/Blæst nå 
også ser seg nødt til å stenge kranene er det på tide 
å spørre seg om hvorfor det skal være så vanskelig å 
drive kule utesteder i Trondheim.

Mye av skylden hører hjemme hos kommunen. 
Om det stemmer at Trondheim kommune har  
fratatt Brukbar/Blæsts skjenkebevilling på fire  
dagers varsel, vitner dette om en total mangel på  
respekt for det som i seksten år har vært et av byens 
viktigste kulturtilbud. En mer liberal politikk, som 
også åpner for flere skjenkesteder i bydeler som Ila, 
Bakklandet og Lademoen, er tvingende nødvendig. 

Dette er ikke første gang kommunen er gjerrig 
med skjenkebevillingene. Enten det skyldes kulturell 
pietisme, en undervurdering av utestedenes verdi,  
eller festbremser i for sentrale posisjoner, er det  
tydelig at barer og konsertscener har vanskeligere 
kår enn andre sammenlignbare bedrifter. Man kan  
spørre seg om hva slags kultur kommunen  
egentlig vil ha – kunsthaller, Dokkhuset-jazz og  
litterære måltid med Torgrim Eggen er vel og bra, 
men gode scener for rock, hiphop og elektronika er 
enda viktigere om ikke byen skal bli reservert den 
grå hårede middelklassen. 

Også vi på den andre siden av baren har en jobb 
å gjøre. Studenter er generelt altfor dårlige til å dra 
ut i uka, noe som fører til at mange utesteder er  
smekkfulle i helgene og tomme alle andre kvelder. 
Når studenter bare går på byen fredag og lørdag, 
og så forsvinner mesteparten av sommeren, sier 
det seg selv at det blir vanskelig å få en bar til å gå 
rundt i Trondheim. Et dårlig tilbud tyder på at det 
er noe i veien med etterspørselen, og nedleggingen 
av Brukbar/Blæst burde være et tydelig tegn for 
studentene at de må vise at de bryr seg om byen utenfor  
det som skjer i lesesalen og på Studenter samfundet.  
En god start kan være å drikke mer i ukedagene.

Journalist

EMIL ØVERSVEEN

KOMMENTAR

RESOLUSJONER: Hajer Sharief har vært med på å fremme FN-resolusjonene 1325 og 2250 som skal sikre kvinner 
og ungdom sin rolle på ulike politiske arenaer.

ILLUSTRASJON: Margrete Indahl
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Svartlamon er kjent som en bydel for kreativt 
skapende, og selv på en vanlig onsdagsformiddag er 
det lett å se at området oser av kultur og folkeliv på 
alle hushjørner. En gjeng med kamerater står utenfor 
den lokale puben Ramp, det er grafitti på veggen, og 
på et slitt bord i en ustelt hage står det et par tomme 
ølbokser. Sammen med dekorerte campingvogner, 
trillebårer og fargerike lyspærer, samt kunstverk i 
trærne, er det en avslappet blanding med ny skapende 
uttrykk som påvirker stemningen i området. 

Eat the Rich og Woillstock
Beboerne på Svartlamon lever annerledes enn resten 
av innbyggerne i Trondheim, noe som også på-
virker kulturlivet. For mange er det et mål å skape 
ikke-kommersiell og ikke-kapitalistisk kunst, som en 
motvekt til andre typer kulturarrangementer med 
fokus på penger. 

Den selvstyrte kultur- og musikkfestivalen, Eat the 
Rich, blir arrangert av beboerne, og er uten streng 
organisering. Eat The Rich ble startet i 1997 som 
en motvekt til 1000-årsjubileet til Trondheim by. Be-
boerne på Svartlamon ville vise at det var mulig å lage 
festival uten å bruke masse penger på det. Eventet 
er åpent for alle, og har vært svært populært, både 
blant beboerne og resten av Trondheim, på tross av 
lite omtale i media. Det meste av informasjonen om 
festivalen spres gjennom folk som kjenner til miljøet. 

På gata i Svartlamon-området møter vi Benjamin 
Tullow Aas, som har bodd på Svartlamon i to 
måneder. Han har på seg en genser med Eat the 
Rich-logo, og forteller gjerne om festivalen, som han 
i år var med på å arrangere. Tullow Aas beskriver Eat 
the Rich som en stor fest blant kjente.

– Festivalen er så tilfeldig satt sammen at man 
ikke engang vet om det blir noe av før to uker i for-
veien. Det er dugnadsånd og non-profit. 

Tullow Aas sier det er bevisst at det er lite medie-
omtale rundt Eat the Rich. 

– Det er meningen at festivalen skal være litt hysj-
hysj. Hvis det er mye omtale og det for eksempel 
kommer mye fjortiser, må vi ha vakter, og det er ikke 
så kult, sier Tullow Aas.

Daglig leder Olav Sjelmo ved Svartlamon kultur-
og næringsstiftelse har bodd på Svartlamon siden 
2001. Han understreker at Eat The Rich er anner-
ledes enn andre festivaler.

– Festivalen er helt gratis, og folk bidrar med sitt. 
Det varierer fra år til år hvem som arrangerer. Av og 
til er det svært, av og til lite. Noen ganger blir det ikke 
noe av i det hele tatt, sier Sjelmo. 

Sjelmo forteller at beboerne på Svartlamon 
også huser Woillstock, en mindre festival som ved 
opp starten i 2004 fungerte som en motvekt til den 
tidligere Storåsfestivalen. I dag fungerer Woillstock 
mer som en utvidet vennefest enn en strukturert 
festival. Den er åpen for alle, selv om det ifølge 
Sjelmo er klart flere beboere enn utenforstående som 
vet om, og deltar på festivalen. 

– Kultur trenger ikke måles i penger
På grunn av boligstriden mellom kommunen og be-
boerne på Svartlamon i 1997-1998 er om rådet tidvis 
preget av politiske spørsmål også i dag. I september 
arrangerte Breidablikk nasjonalt forum for kulturarv 

et seminar om Svartlamons framtid, der bydelens 
rolle som byøkologisk forsøksområde ble drøftet.  
Her møttes blant annet Kjetil Utne (H) og Ragna 
Vorkinnslien (Rødt) til debatt. 

Utne mener Svartlamon representerer en viktig 
stemme i Trondheims kultur- og samfunnsliv. Han 
uttrykker at han langt fra er enig i alt som kommer 
fra dette miljøet, men at Svartlamons alternative 
stemme kan være nyttig.

– Å få innspill fra Svartlamon kan få politikerne 
til å tenke på en ny måte. Vi blir ikke nødvendigvis 
enige, men får testet egne synspunkt og kommer 
fram til bedre løsninger, sier Utne.

Ragna Vorkinnslien synes Svartlamon er et svært 
viktig område for byen, fordi beboerne der viser at 
man kan leve på en annen måte i dagens samfunn. 
Spesielt med tanke på kultur, fungerer området som 
en motmakt som ikke vil føye seg etter kapitalismen. 

– I motsetning til andre partier, synes vi ikke 
kultur er noe som kan måles, og dermed ikke noe 
man alltid skal kunne tjene penger på. Kultur er et 
uttrykk for framgang i samfunnet.

En inkluderende kulturscene
Eat The Rich og Woillstock er eksempler på to 
utradisjonelle og mer interne arrangementer, men 
Svartlamon preges og av flere åpne kulturtilbud som 
inkluderer resten av byen. Verkstedhallen, formelt 

åpnet 2009, og Lobbyen som kom på plass i 2011, er  
arenaer for konserter, teater, dans og foredrag. Arran-
gementene er offentlige og planlegges ofte av andre 
utenfor Svartlamon. Det er også et flertall av andre 
folk enn beboerne som møter opp.

– I løpet av de siste årene har Svartlamon åpnet 
seg mer for omverdenen. Før var det en boligstrid 
med kommunen, men etter at avtalen om å beholde 
husene kom på plass, har det blitt mer normalisert, 
sier Sjelmo.

Ifølge Sjelmo er kulturmiljøet på Svartlamon så 
mangt. Folk driver med bikuber, dyrker frukt og 
grønt, stiller ut kunst, og lager musikk. Det er også 
mulig for andre enn beboere i området å delta aktivt 
i kulturmiljøet på Svartlamon.

– Men det er jo ikke åpent for alle. Det er en 
mage følelse vi går etter, og gjerne er det folk som er 
engasjert i miljø, økologi, og ulike aksjoner. Vi hadde 
for eksempel ikke sagt ja til å åpne for kommersielle 
interesser her, sier Sjelmo.

Sjelmo tror et alternativt sted som Svartlamon be-
riker Trondheims kulturmiljø.

– Vi står mer fritt og kan gjøre mer som vi vil når 
det gjelder kultur, fordi vi ikke er like avhengig av 
pengestrømmen som de andre kulturaktørene i byen. 
Her er det billigere boliger og billige lokaler, så folk 
får mer tid til å fokusere på kunsten. UD

Hysj-hysj festival 
uten fjortiser
Når beboerne på Svartlamon skal arrangere festival, 
skjer alt på dugnadsarbeid. Målet er å skape ikke-
kommersiell kultur. 
TEKST: Nora Holm Aftret  
FOTO: Aksel-Dev Dhunsi

◀UTRADISJONELL FESTIVALKULTUR: Benjamin 
Tullow Aas var med på å arrangere årets Eat the 
Rich, som utelukkende er drevet av dugnadsarbeid.

BERIKER KULTURMILJØET: Olav Sjelmo tror byen har godt av en alternativ kulturarena som Svartlamon.

· Ivar Matlaus Bokkafé

· Gratisbutikken

· Ramp Pub og Spiseri

· Verkstedhallen & Lobbyen

· Remida - Senter for kreativ gjenbruk

· Rake - Arbeidsfellesskap

· DansiT - Senter for dansekunst

· Galleri Blunk

Kilde: http://svartlamon.org/bedrifter/

KULTURINSTITUSJONER
PÅ SVARTLAMON
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Høsten er ikke bare en tid for gule regnfrakker, gult 
løv og innekos. Det er på denne tiden av året at 
Ikeakatalogen slippes. Hvert år skal den diskuteres i 
pressen og blant alle trendnissene. Hvorfor snakkes 
det ikke om alle de andre møbelkatalogene?

«En toppmodell på soverommet»
Skeidars nye katalog, «Alt om soverom», minner 
ved første øyekast mest om en utgave av Bonytt. På  
forsiden av det 72 sider lange magasinet fra dette litt 
trauste og rotnorske møbelvarehuset blir vi fristet  
med overskrifter som  «Slik får du stilen» og  
«Perfekte dyner og puter». Når du åpner magasinet 
møtes du av noe så merkelig som en leder. Hvorfor  
skal en reklamekatalog ha noen lederartikkel?  
Markedssjef i Skeidar, Helene Smogeli, er kvinnen 
bak lederen. En sensuell kvinne skal vi tro svart-
hvitt bildet som illustrerer artikkelen. Smogelis tekst 
«En toppmodell på soverommet» er pirrende, og vi 
som lesere tenker kanskje at nå kommer det heite  
avsløringer fra frøken Smogelies pikante aktiviteter 
på soveværelset. «Han er høy, mørk, fløyelsmyk og  
eksklusiv. Han har lekre bein. Og han kom levert på 
døra. Komplett med hodegavl», skriver markedssjefen. 

«Sengen er for søvn og sex»
Skeidarkatalogen er en tumleplass for rustne ordsmeder og ubrukelige svadakonger.
TEKST: Stefan Kaliski BILDE: Skeidar

Om du blar deg videre innover i katalogen dukker 
det opp endeløse rekker av tekst. «Kos deg på hytta» 
og «9 gode søvntips» er to artikler som dukker opp i 
bladet. Sistnevnte inneholder tips slik som: «Sengen 
er for søvn og sex, ikke tv, mobil og spill» og «Vær  
forsiktig med koffeinholdig drikke». En person som 
ikke har innsett at det er de fem kaffekoppene han 
har inntatt på kvelden som holder ham våken på 
natta, må være rimelig tilbakestående.

Kritthvite tenner og  «Home-skilt»
Men, dette er jo tross alt en interiørkatalog. Og da 
er det jo ikke teksten som skal være det viktigste.  
Dessverre får også Skeidars katalog stryk når det  
kommer til interiørbiten. Hele publikasjonen er  
stappet full med lysegrå og hvite møbler og mindre  
dekorative pyntegjenstander. Grå puter som det står 
«no. 4» på, en kaffekopp som bærer teksten «My cup», for 
ikke å snakke om et titalls produkter som det står «love»  
eller «home» på. Om du må ha et skilt som minner deg 
om at du er hjemme, så er du muligens dement.

På bildene sammen med de usmakelige pynte-
gjenstandene dukker det opp en håndfull rene og 
vakre, men dørgende kjedelige mennesker. Du vil 

kanskje ligne på dem av utseende, men du ønsker  
absolutt ikke å omgås dem på fritiden. Alle er  
nordiske, og det finnes ikke spor av det minste  
fremmedkulturelle alibi.

Bør holde seg til interiør
I årets Ikeakatalog dukker det derimot opp folk fra 
hele verdens fargepalett. Sammenlignet med Skeidar- 
katalogen har publikasjonen fra verdens største  
møbelvarehus et ganske smakfullt design, men 
den er vel så kjedelig. Derimot har den noen av de  
samme problemene. Den er full med uinteressante  
artikler som virker som om de er hentet fra klikk.no. 
Det går vel an å holde seg til møbler og interiør. 
Skeidarkatalogen preges av sengegavler i velur, og 
pastellfargede pynteputer. Kombinasjonen av stygge 
møbler og klisjetunge tekster gjør katalogen til noe 
av det mest usmakelige som noen gang har blitt  
publisert.  Og hvorfor skal noen være interessert i å 
lese om søvn i en produktkatalog? Kanskje det bare 
er anmelderen som er praktisk anlagt, men du leser 
jo bare en slik katalog for å innhente informasjon om 
produktene. Lengde, bredde, dybde, pris og kanskje 
produksjonsland. Ikke søvntips og lederartikler.

Stykket Sånne som oss, skrevet av Frode Grytten 
og basert på tekster av John Olav Nilsen, blir i disse  
dager framført av Studentersamfundets interne  
teater. Det handler om Tom, som tar med seg  
kjæresten Emilie hjem for å gifte seg, mens familie-
konflikter vokser seg større. Handlingen virker grei 
nok, men i praksis er det mye mer interessant enn 
det først høres ut. 

I starten av stykket sleit jeg med å forstå hva som 
egentlig foregikk, men det gikk seg til. Jeg trodde 
det skulle handle mest om Tom som skulle gifte 
seg, men i stedet er det mer en fortelling om tre  
generasjoners kjærlighetsforhold, og jeg elsker 
det. Det viser forskjellige aspekter av samlivet, og  
nyanserer kjærlighet.

Stykket er en berg-og-dalbane av følelser. Jeg 
lo, jeg gråt, jeg lukket øynene fordi det var så  
ubehagelig å se på. Det har en god balanse mellom  
humor og alvor, og man blir raskt interessert i  
hvordan historien skal utvikle seg. 

Akt to introduserte besteforeldrene, og det 
var virkelig noe som trengtes. Fram til det punktet  
føltes stykket veldig seriøst, og besteforeldrene 
lettet på stemningen, samtidig som resten av  

karakterene bare snakket om mørkere og  
mørkere tema. Mens den ene karakteren roper  
til den andre, hvisker farmoren en morsom  
kommentar, og det er et pust i bakken som trengs.

Musikken er definitivt viktig for helheten i  
dette stykket. Bandet er flinke, og skuespillerne 
synger godt nok. Som jeg hørte noen i publikum  
si, «det er jo bergensk, så det trenger ikke å være 
så vakkert», og det synes jeg ærlig talt er sant.  
Skuespillerne sang på sin egen dialekt, med  
varierende resultater, men alt i alt fungerte det 
bra. Sangene har mange hørt før, da de fleste er  
populære sanger av John Olav Nilsen, men de blir 
her framført i ny kontekst og tillagt ny mening enn 
det man har tenkt tidligere.

Skuespillernes prestasjoner er gode, og jeg 
har lite å klage på. De spilte rollene sine godt og  
overbevisende, til den grad at jeg virkelig kjente  
konflikten i sjela. Jeg ble interessert i de  
forskjellige familieforholdene, og ville virkelig 
at det skulle løse seg for dem alle. Det eneste 
problemet jeg har med stykket er egentlig at 
det ble satt opp på Knaus, noe som vanligvis 
fungerer bra. Dessverre var det alt for varmt 
i lokalet, og jeg sleit med å puste skikkelig på 

grunn av varmen. Men ellers er Knaus en super  
scene, og det de har klart å gjøre med den lille plassen  
de har er imponerende. At det både var et band 
og flotte kulisser på den begrensende plassen var 
godt jobba.

Alt i alt er det et bra stykke, som er godt gjennom- 
ført. Sangene er en høyst viktig del av stykket, 
og de gjør teateropplevelsen til noe utenom det 
vanlige. Når man først kommer inn i historien  
er det også engasjerende, og man blir nysgjerrig  
på hva som egentlig har skjedd i familien. Tre  
forskjellige kjærlighetsforhold representeres  
gjennom musikken, og det fungerer særs godt.

Emosjonelt kaos
TEKST: Maria Lund Krogstad        FOTO: Markedsføringsgjengen

Sånne som oss er et sterkt teaterstykke 
om kjærlighet, med musikken i fokus.
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over en lengre tidsperiode. 
Kennair forklarer at man må skille mellom om 

man ønsker en kortvarig eller langvarig relasjon 
med partneren. Om en mann søker en kortvarig 
relasjon, vil han se etter typiske karakteristikker som 
ungdommelighet, østrogenmarkører (kvinnelighet), 
og om hun er frisk.

– Om det bare gjelder «å få seg noe» trenger 
ikke kvinnen by på noen særlige kvalifikasjoner 
over    h odet, sier han.

Han sier at kvinner som ønsker kortvarige 
relasjoner, vil også velge etter utseendet, men i større 
grad etter «alfahann»-karaktertrekkene: Han bør 
være smart, morsom, bredskuldret, og bedre enn 
andre menn i miljøet der hun ferdes.

– Fordel å slutte på p-piller
Når man skal velge en partner til en langvarig 
relasjon, bør menn og kvinner gå etter andre, likere 
kvalifikasjoner. Kennair forklarer at valg av partner 
er en multivariat beslutning, altså at flere faktorer 
spiller inn.

– Kommunikasjon og like ønsker om framtiden 
er kanskje de aller viktigste indikatorene på om 
man er en god match. Det viktigste man kan gjøre 
er å kommunisere hva man er ute etter på et tidlig 
tidspunkt, sier han. 

Kennair forklarer også at man på mange måter er 

Det viktigste i valg av en partner er ifølge Furberg 
likevel kommunikasjonen dere imellom, og han 
mener at utseende og lukt kommer i annen, kanskje 
til og med tredje rekke. Det vil ikke være noe særlig 
poeng i å prøve å lukte seg fram til en partner, 
verken for mann eller kvinne. Som en trøst til fattige 
studenter forteller han at personlig økonomi har lite 
å si.

– Om du blir valgt på grunn av størrelsen på 
lomme boken, har du gjort noe feil. Kroppsspråk, 
sosial intelligens, og en stabil jobb er ting som 
ubevisst kan trigge positive følelser som gir inntrykk 
av trygghet i en sjekkesituasjon. Dette er viktigere 
enn penger i banken, sier Furberg.

Færre krav til kortvarige relasjoner
Psykologiprofessor Leif Edward Ottesen Kennair  
ved NTNU er ekspert på evolusjonspsykologi og part-
nervalg. Han sier også at det ikke vil være spesielt 
fruktbart å velge partner basert på lukt.

– Hvis du liker lukten på en partner, men verken 
synes han er kjekk, snill, eller deler dine ambisjoner, 
vil forholdet uansett ikke kunne vare, sier han.

Videre forklarer Kinnair at nå som de fleste 
mennesker er såpass friske, blir valg basert på lukt 
overflødig.

– Lukt vil kun gi en liten indikasjon på om man 
vil få friske avkom, ikke om man kan leve sammen 

Gradestokken viser nærmere null, og bladene på 
trærne har skiftet farge. Høsten er her og vi har 
mørkere tider i vente. Nå er det på tide å finne fram 
skjerf, pledd, sofakrok, Netflix, og potetgullpose. Men 
kanskje mangler du noen å dele tv-kveldene med? 

Like sikkert som at sommerens tinderflørt varte 
like lenge som den påfølgende antibiotikakuren, 
er det at tv-høsten er best delt med andre. NRK 
har tidligere i høst hatt suksess med sitt dating-
program Når kjemien stemmer. Programmet lar viten-
skapen avgjøre hvem av deltagerne som passer best 
sammen. Blant annet skal lukt, smak, parringsrop, 
og kunnskaper om bil avgjøre hvilken partner man 
er mest kompatibel med, og dermed forhåpentligvis 
skape en langvarig relasjon med. 

Når kjemien stemmer er inspirert av hvordan dyr vel-
ger make, men også av underbevisste valg mennesker 
gjør når de skal finne en livsledsager. Så hvordan skal 
man selv gå fram for å finne ut om kjemien stemmer? 

«Stanken» kan ha mye å si
Steffen Furberg er selvutnevnt sjekkeguru, snart ut-
dannet coach, og arbeider for tiden i barnehage. Han 
har gitt ut boka Kunsten med spillet om hvordan 
man skal finne en partner, og mener at biologi og 
vitenskap har mye å si for om man finner den rette.

– Å bruke evolusjonsteori for å forstå sjekke-
markedet har blitt mer og mer populært de siste 
årene. Mange av mekanismene bak valg av partner 
finner vi i hvordan vi er biologisk kompatible.

Han legger til at lukt kan være en viktig faktor for 
partnervalg.

– Signaler som er nyttige å følge med på kan være 
ting som lukt. Det gir indikasjoner på renslighet hos 
partner, lukter du vondt så vil ingen være nær deg, 
sier han.

Han forklarer at lukt også kan være feromoner, et 
kjemisk duftstoff som skilles ut i svetten din, og som 
ubevisst blir oppfattet av mottaker.

– Feromonene sender ut signaler som kan avsløre 
din sinnstilstand, og det kan være alt ifra «stanken» 
av desperasjon til den herlige duften av din full-
komne selvsikkerhet. Dette er ting som er greit å ha i 
bak hodet, spesielt i startfasen, sier han.

Få kjemien til å stemme
Er det mulig å gå vitenskapelig til verks i jakten på en armkrok? 
Forskere sier du kanskje ikke bør satse på lukten.

«låst» til hva man er kompatibel med, og at de aller 
fleste ender opp med en partner man er likestilt med 
i det sosiale hierarkiet, uavhengig av hva slags triks 
man har i ermet.

Til slutt forklarer Kennair at kvinner likevel med 
fordel kan gjøre et sikkert valg før de tar seg en 
partner – droppe p-pillene.

– Vi vet ikke helt hvorfor, men kvinner kan 
dra fordeler av å slutte på p-piller. Hormoner i  
p-piller kan beviselig påvirke kvinners valg av part-
ner. Om en kvinne bytter prevensjon, kan tiltrekning 
til en varig partner plutselig avta. Når man slutter på 
p-piller i en varig relasjon, er det ofte fordi man plan-
legger barn. Å finne ut at man ikke liker partneren 
sin først da, kan virke svært uheldig, sier Kennair.

– Jenter vil ha «bad boys» med seg hjem
Nils Håkon Pettersen er masterstudent i adferds-
biologi, og sier han kjenner til teorier om at lukt 
kan være med på å  avgjøre partnervalg. Han har 
imidlertid ikke prøvd å gå etter lukt når han selv 
har vært ute etter å finne en partner, og tror det er 
viktigere å være ren og pen enn å skille ut de riktige 
duftene. Han tror at det motsatte kjønn ser etter ulike 

egenskaper avhengig av om hun ønsker en langvarig 
eller kortvarig relasjon.

– Jenter som bare vil ha med noen hjem, velger 
«bad boys», sier han. 

Pettersen istemmer at studentbyen Trondheim er 
et godt utgangspunkt for å få seg kjæreste, men at 
egen innsats er viktig om man skal finne en partner. 
Hvis man selv er ute etter mer enn en enkeltepisode, 
er det lurt å være seg selv og å spille på humor, tipser 
Pettersen. 

Han tror at det kan være lurt å prøve lyk-
ken på utesteder i jakten på en å dele tv-høsten 
med, men helst andre steder hvor man finner  
likesinnende, som på festival eller  
på fjelltur. 

– Tinder kan fungere, men man går glipp 
av mye dersom man baserer seg bare på  
utseendet. Det gjelder å komme seg ut! UD

TEKST: Johanne Lund ILLUSTRASJON: Benjamin Drews
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Første gang jeg møtte Jorun Thørring Loennechen 
var for gynekologisk kontroll på kontoret hennes. 
Den andre gangen vi møtes er det for å snakke om 
forfatterskapet hennes. 

Jorun Thørring Loennechen, forfatteralias  
Jorun Thørring, er en norsk forfatter med seks  
kriminalromaner utgitt i to parallelle serier,  
der den ene foregår i Nord-Norge og den  
andre i Frankrike. Hun er også aktuell med  
teaterstykket Cora og Friheten som har premiere 
på Trøndelag Teater 22. november. I tillegg 
til å være forfatter jobber hun også som  
gynekolog – en noe uvanlig kombinasjon. 

Når vi nå møtes igjen slår det meg hvor åpen 
og imøtekommende hun er. Kontoret hennes 
føles varmt og mottakende, og ingen mengde  
foruroligende utstyr eller skremmende spesial- 
stoler kan virke urovekkende når Thørring betrygger  
med sin tilstedeværelse.

Thørring forteller at hun hadde jobbet som lege 
i mange år, da tanken om å bli forfatter slo henne.

– Jeg kan fremdeles huske den stolen jeg satt i 
den dagen jeg kom på det. Det var i påska, og det var 
forferdelig dårlig vær. Jeg satt inne, og jeg lurte på 
hva jeg skulle finne på. Jeg kunne jo ikke være ute, 
og det var egentlig ikke noe spesielt jeg hadde lyst 
til å lese, så jeg tenkte: Jeg kan jo skrive en bok selv.

Rotløs ungdom
Før hun startet på medisinstudiet og ble lege, levde 
Thørring et ganske så omflakkende liv.

– Jeg var litt sånn som ungdommen er i dag, jeg 
visste ikke hva jeg ville drive med. 

Thørring begynte på gymnaset, men sluttet  
underveis. Etter å ha bodd i både Frankrike og 
Tyskland i flere år, begynte hun på et årsstudium i  
psykologi i Oslo, men hun glemte å melde seg opp til  
eksamen.

Hun forteller om en indre uro som hun  
gjenkjenner i mange ungdommer i dag.

– Det virker som om mange bare reiser fram og 
tilbake uten mål og mening med noe som helst. Jeg 
tror veldig mange unge har en søken og en uro i seg. 
Det at man ikke vet hva man vil, hvilket yrke man vil 
ha, eller hvilken utdannelse man skal ta.

Hun forteller at det for hennes del egentlig  
bare var tilfeldigheter som gjorde at hun havnet på 
medisin.

– Dette var i kvinnefrigjøringens tid, og alle jenter 
skulle ha en jobb hvor de kunne klare seg selv, så jeg 
tenkte at jeg måtte ha en jobb og en sikker inntekt. 

Thørring forteller at hun ville jobbe med folk, 
samtidig som hun hadde interesse for biologi og  
fysiologi. Dermed ble det medisin. 

–  Hadde jeg fått velge igjen, så hadde jeg nok 
endt opp med å studere litteraturvitenskap. Jeg har 
en datter som tar en master i litteraturvitenskap, og 
jeg er grønn av misunnelse.

En forkjærlighet for gåten
Det å være forfatter og det å være gynekolog er 
som de fleste er klar over to vidt forskjellige yrkes- 
retninger, et gap Thørring selv fullt ut anerkjenner.  
Men på spørsmål om hun finner det krevende å 
sjonglere de to forskjellige karriene, svarer hun 
at hun har en egen strategi for å hanskes med  
hverdagen.

– Etter hvert, når du har holdt på i mange år slik 
som jeg har, er det veldig deilig å kunne koble av og  
gjøre noe helt annet, så du ikke risikerer å ta  
jobben med deg hjem. Jeg tror en av grunnene til  
at jeg synes det er artig å skrive, er at jeg skrur  
helt av den andre jobben. På samme måte  
skrur jeg helt av den boka jeg eventuelt holder på  
å skrive når jeg er på kontoret. 

Men gynekologhverdagen bringer også med 
seg andre vanskelige situasjoner. Hun blir veldig  
alvorlig når hun kommer inn på den typen  
forbrytelser man må hanskes med i hennes hverdag 
som gynekolog. 

– Jeg har en fortid fra kvinneklinikken på  
sykehuset her. Der er det et voldtektsmottak, så dette 
kan jeg det meste om. Men hvis du har lest bøkene 
mine så vet du at jeg aldri bruker slike innslag i  
bøker. Aldri. Jeg kan aldri tenke meg å skrive fiksjon 
eller lage underholdningslitteratur rundt noe sånt.

Dette standpunktet plasserer henne i en egen  
kategori blant dagens krimforfattere. Hun  
foretrekker heller å gå i sporene til mer klassiske  
forfattere, som Agatha Christie.

– Det finnes mange interessante og subtile måter 
å ta livet av folk på, i stedet for at det skal være 
sånne fryktelig bestialske drap, seksualisert vold, og  
legemsdeler som flyr rundt omkring. Jeg holder meg 
fortsatt til gode gamle Agatha, jeg. Jeg liker gåten, 
veldig godt. UD

Fra underliv til sceneliv
TEKST: Maria Furuheim          FOTO: Hedda Rysstad

Mord og vagina kan være gåter for oss alle. Jorun Thørring har gjort karriere i begge.

Aktuell med:
Boka De dødes hus og teaterstykket 

Cora og Jentene.

Hva er din guilty pleasure?
Jeg har ingen guilty pleasures. Jeg 
har pleasures. Jeg er generelt veldig  
opptatt av at man ikke skal føle skyld 

og skam.

Råd til trondheimsstudenten?
Trondheimsstudenten er jo veldig 
flink og oppegående, men det er så 
mange som suges bort i ting som  
stjeler tida di. Det er mitt råd: Legg 

bort tidstyven.

Beste kulturelle opplevelse?
Jeg løper så mye fram og tilbake og 
får med meg alt mulig, men om jeg 
skal velge noe må det være da jeg så 
stykket mitt oppført i Nord-Trøndelag 

i vår.

Hva er din kamp?
At ingen skal la ting som kjønn,  
alder, eller etnisitet hindre dem i å 
være den de virkelig er. At alle skal 

tørre å våge mer.

JORUN THØRRING 
LOENNECHEN
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Stein Torleif Bjella 
Gode liv

Sjelfull hverdagsskildring.

TEKST: Martin ErvikTEKST: Erlend Gylver

Chain Wallet  
 Chain Wallet

Høstens vakreste indiepopeventyr?

TEKST: Mathias Karlsen

Goat 
Requiem

Spennende og eksperimentelt 
fra söta bror.

FOTO: Sony Music FOTO: Jansen Plateproduksjon FOTO: Sub Pop Records

– Vi spilte på et kulturhus i Järna, der det var barn 
ned i 12-årsalderen og pensjonister på 73. Under 
de siste låtene sto alle og hoppet, det var helt syk 
stemning, og det uten en dråpe alkohol. Det er ingen 
aldersgrense på musikken.

Slik beskriver keyboardist og låtskriver Ivan 
Blomqvist en konsert de hadde tidligere i Sverige. 

For tiden er Rohey aktuelle som oppvarmings-
band for en turnerende Jarle Bernhoft, som kom til 
Samfundet forrige lørdag. 

– Det er Jarle selv som har «bestilt» oss, så det er 
en hyggelig gest, fortsetter Ivan.

Vokalist Rohey Taalah supplerer:
– Det var under Scandinavian Soul Music Awards 

i Stockholm at vi først spilte for Jarle Bernhoft. Han 
trekker mange folk, så det er klart det hjelper oss. Vi 
kjenner jo òg en del mennesker i byen, i og med at vi 
har bodd her i noen år.

Tidligere NTNU-studenter
Bandmedlemmene møttes nemlig på jazzlinja ved 
NTNU i 2013, og ett år senere var Rohey et faktum. 

– Alle hadde vel hørt en del på Hiatus Kaiyote, 
Robert Glasper, Erykah Badu, osv., så vi hadde noen 
av de samme referansene, forklarer trommeslager 
Henrik Lødøen om hvordan de kom sammen for å 
lage musikk. 

Ivan beskriver musikken deres som «en blanding 
av neo-soul, jazz, RnB, og pop». Dette kan høres 

på låta «Is This All There Is?», som er den første 
singelen fra den kommende plata A Million Things, 
som skal komme i januar. Rohey Taalah sier at det 
«kommer til å komme drypp framover». 

– Vi spilte inn albumet på Ocean Sound 
Recordings på Giske, rett ved Ålesund. Der er det 
en fantastisk flink tekniker, Henning Svoren, som har 
hjulpet oss og satt sitt preg på plata. 

Det sier bassist Kristian Jacobsen, som forklarer 
at albumnavnet gjenspeiler bandets musikk.

– Ja, «a million things» er litt sånn musikken blir 
til. Ivan kommer med en idé eller et riff, så bygger vi 
på det sammen. Vi har ganske forskjellig bakgrunn, 
så ideene vi kommer med er også ganske forskjellige. 
Vi binder ideene sammen til en helhet.

De forklarer at albumet også kommer til å være 
en helhet. «Tenkt gjennom fra start til slutt», sier 
Kristian. «Som ett verk».

 
Musikk til ettertanke
– Plata blir en blanding av låter som passer live og 
låter som passer bedre på album. Vi vil at folk skal 
høre på musikken – noen ganger danse, noen ganger 
le, noen ganger gråte.

Rohey mener tekstene er spesielt viktige.
– Jeg føler de tekstene Ivan har skrevet passer så 

bra å fortelle om. Det gjenspeiler hans liv, men også 
andres. Du kan relatere deg til det, og det er ganske 
viktig. Alle låtene er på en måte til ettertanke. 

Ivan, som har skrevet det meste av tekstene selv, 
forklarer:

– Om du titter litt nøye, finner du tekster som 
handler om samhold, likestilling, miljøspørsmål og 
så videre. Helt klart dagsaktuelle tema.

Bevarer live-elementet
I tillegg til å fremme en sjanger som er under-
representert i Norge, får bandet skryt for å bevare 
live-elementet i innspillingen. 

– Ja, alt er spilt inn samtidig. Så legger vi på små-
ting etterpå. Slik bevarer vi «trøkket» som vi ville fått 
live, sier Rohey.

Ivan legger trykk på improvisasjonsmomentet ved 
å spille inn slik.

– Det blir jo sånn at en låt aldri høres lik ut. Den 
blir litt forskjellig fra gang til gang.

Før bandet må videre til lydsjekk, blir de spurt 
hvilken artist eller hvilket band de aller helst ville 
delt scenen med. 

Rohey: Erykah Badu, det hadde vært helt sykt!
Ivan: Det hadde vært kult å få med Jarle Bernhoft 

på en låt.
Henrik: Det må bli Louis Cole fra Knower.
Kristian: Helt klart Kamasi Washington. UD

   Anmeldelsen av konserten i Storsalen kan leses 
   på dusken.no. 

Bestilt av Bernhoft
Soulmusikk i en balansegang mellom introvert og ekstrovert – møt Rohey.
TEKST: Mathias Karlsen      FOTO: Aksel-Dev Dhunsi

LEDENDE I NORGE: Ivan, Rohey, Kristian, og Henrik spiller musikk man sjelden hører her til lands.

Siden brak-debuten Heidersmenn i 2009 har Stein 
Torleif Bjella utviklet seg til å bli en svært habil vise-
sanger. Med den melankolske blues-rock plata Heim 
For å Døy i 2013 viste han også at han mestrer andre 
sjangre enn bare visesangen. Derfor er det spennende 
å se hva han velger å gjøre på sitt fjerde album, 
Gode Liv.

Bjella har alltid latt tekstene og den særegne 
melankolske stemmen stå i sentrum, og at han fort-
setter å gjøre dette på Gode Liv er ingen overraskelse. 
Den forrige plata Heim For å Døy omhandlet motgang 
og motbakker, hvor Bjella av og til stirret ned i den 
musikalske avgrunnen. Gode Liv er en lysere utgivelse, 
hvor tekstene kretser rundt kjærlighetsforhold, små 
kriser i hverdagen og livet på Ål i Gudbrandsdalen.

Låta «Alt Rundt Er Det Samma» er kanskje 
den fineste kjærlighetsvisa Bjella noensinne har 
skrevet. Det at refrenget også er utrolig fengende gjør 
denne låta til et av albumets definitive høydepunkter. 
Låter som «Etableringsfasen» og «Utover Øvre-Ål» er 
derimot mer jordnære, og som Bjella selv gir utrykk 
for i låta «Blomen», så liker han ikke å bruke store 
ord. Dette er noe av styrken til Bjella, at han gjennom 
tekstene klarer å skildre et dagligliv fullt av følelser 
hvor man ofte kjenner seg igjen.

Musikalsk beveger Bjella seg også inn i nytt 
terreng. Gode Liv er en herlig blanding av rolig pop, 
country og visesang som kler mannen bak musikken 
ut merket. Lydbildet er variert, både banjo, steel 
guitar, og orgel blir flittig brukt. 

Stein Torleif Bjella er på god vei til å bli en slags 
norsk Bob Dylan. Med Gode Liv fortsetter han å ut-
vikle seg selv musikalsk, selv om han ikke gir slipp på 
den tradisjonelle visesang-stilen. Gode Liv er en sjel-
fullt og sterk utgivelse, en bekreftelse på at han er en 
av Norges beste låtskrivere. 

Det har gått litt over to år siden bergenstrioen 
Chain Wallet slapp de første smakebitene fra det selv-
titulerte debutalbumet Chain Wallet. Bandet, som be-
står av Stian Iversen, Christian Line, og Frode Boris 
har pint oss med en lang ventetid, men det ser ut til 
at gutta har brukt tiden godt. Etter å ha sett de et par 
ganger live, blant annet på Trondheim Calling, har 
forventningene vært store. Tross store forventninger 
innfrir likevel gutta til de grader.

Låtene holder seg tro til lydbildet og produksjon-
en vi fikk servert på førstesinglene «Stuck in a Fall» 
og «Faded». Dette betyr at vi får et album full spekket 
av synthbaserte indiepoplåter med nostalgisk 80-talls-
preg fra A-ha, samt det mørke lydbildet til band som 
Joy Division og New Order. 

Nevnte «Stuck in a Fall» er blant de beste låtene 
på skiva, og de fleste av låtene fortsetter i det samme 
drømmende landskapet. Låter som åpningssporet 
«Abroad», samt «Pale Memories» skiller seg ekstra 
ut, med knallgode tekster framført av vokalist Stian 
Iversen. «Running in my Dreams» er for øvrig en av 
de mest catchy låtene som har blitt utgitt i høst, og 
man kan undre seg over hvorfor denne ikke har blitt 
sluppet som singel ennå. Den blir stående igjen som 
den sterkeste låta på plata.

Man må virkelig rose gutta i bandet, og produsent 
Matias Tellez, for å ha laget en rekke minneverdige 
indiepoplåter, og det som for min del kommer til å 
stå igjen som et av årets mest imponerende debut-
album. For mange musikkfrelste nordmenn vil nok 
dette bli høstens soundtrack, på lik linje med Bon 
Iver sin siste plate 22, a million. For så bra er Chain 
Wallet. La oss håpe at vi får se disse gutta på en scene 
i Trondheim igjen så fort som mulig. Kanskje blir 
dette høstens vakreste indiepopeventyr?

Den svenske septetten Goat er angivelig fra 
voodoo-miljøet i Korpilombolo, nord i Sverige. De 
spiller en særegen blanding av psykedelisk rock, 
afrobeat, world music, og fusion, og deres helt 
spesielle lydbilde preges av en flytende, studiobasert 
låt skrivingsprosess. The Guardian plasserte i 2012 
debut al bumet World Music på lista over årets 100 
beste album. Requiem er deres tredje studioutgivelse, 
og de har holdt seg til sine røtter.

Plata starter dessverre svakt med en dobbel-låt. 
Først kommer «Djorolen»: fuglekvitter og stillhet, 
før et lite kvinnekor synger med mot slutten. Det er 
til å gjespe av. Deretter kommer heldigvis singelen 
«Union of Sun and Moon». En intens låt med mye 
trøkk og god struktur, som høres ut som om den er 
hentet rett ut fra 60-tallet. Ekstrapoeng utdeles for 
fløytebruk.

Variasjonen i instrumentbruk må virkelig trek-
kes fram i anmeldelsen. Requiem er et prakt eksempel 
på hvordan man kan slå sammen «vestlige» og mer 
«eksentriske» instrumenter på en slik måte at det fort-
satt høres bra ut. «Temple Drums», «Try My Robe», 
og «It’s Not Me» inneholder alle spesielle instrumen-
ter som utgjør låtas hoved elementer. Drivende conga-
trommer, en mandolin, og et kalimba-klingende 
instrument, med mer. Det fins òg mer snor-rette låter 
på denne plata, som alle kunne vært låter til et folk/
prog-band fra 70-tallet.

Jeg er veldig delt når det kommer til denne plata. 
Noen låter fenger skikkelig («I Sing in Silence» er 
min personlige favoritt), mens andre kan bli for sære 
og langdryge. Dette er sikkert en konsekvens av den 
litt lite definerte låtskrivingen til Goat. Alt i alt er 
Requiem et interessant album, men jeg tror ikke The 
Guardian kommer til å referere til det i nærmeste 
framtid.
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1. Tarjei Sandvik Moe 2. Nidar 3. Mannegruppa Ottar 4. Juan Manuel Santos 5. Nordisk Film (Gau-
mont, som startet før, har tidligere gått konkurs og stoppet produksjonen) 6. 1977 7. Tautrekking 
 8. Jon Almaas 9. Amstetten 10. Solformørkelse 11. Estland 12. Nord Dakota 13. Café Society 14. Ayds 
15. NRK2 16. At man river ut håret sitt på grunn av tvangstanker 17. Nederland 18. Joanne 19. Ekspre-
sjonisme 20. Hva heter programmet hvor du må svare med spørsmålet?

TELL POENGENE DINE OG FINN UT 
HVA DIN NESTE PRIS ER:

KVISS 

SVAR:

SPØRSMÅL:

ILLUSTRASJON: Christian Høkaas

  1. Sesong 3 av Skam startet plutselig opp 2. oktober. Hva heter skuespilleren som har rollen 
  som Isak, denne sesongens hovedfigur?

  2. Hvilken stor godteriprodusent har sin sjokoladefabrikk her i Trondheim?

  3. Hva heter gruppa som har skapt blest rundt seg for blant annet å legge ut nakenbilder av 
  Sophie Elise?

  4. Hva heter den colombianske presidenten som nå blir tildelt Nobels fredspris?

  5. Verdens eldste filmselskap med kontinuerlig drift feirer 110 år i år. Hva heter det?

  6. Når ble giljotinen sist brukt i Frankrike?

  7. Hvilken gammel idrettsgren var med i de olympiske leker fra 1900 til 1920?

  8. Hvem trakk seg nylig som leder for Nytt på Nytt?

  9. Hvilken by i Østerrike var i medienes søkelys i 2008 under Josef Fritzl-saken?

10. Hva kunne man se i store deler av landet den 20. mars 2015?

11. Kersti Kaljulaid ble 3. oktober valgt som den første kvinnelige presidenten i hvilket land?

12. Hvilken amerikansk stat har forkortelsen ND?

13. Hva heter den nyeste filmen til Woody Allen?

14. Hva er navnet på den amerikanske sjokoladen som gikk konkurs på 80-tallet, fordi den hadde 
  fonetisk likt navn med en sykdom?

15. Hvilken norsk tv-kanal fylte nylig tjue år?

16. Hva kjennetegner sykdommen Trichotillomania?

17. Hvilket land kommer elektronikkprodusenten Philips fra?

18. Hva heter Lady Gagas kommende album?

19. Hvilken stilretning tilhører Edvard Munchs Skrik?

20. Jeopardy!

0 - 3 POENG: 
Deltakelsesbevis på 
Traktorbanen i Hunder-
fossen familiepark.

4 - 7 POENG: 
Korpsmedalje under 
Mjøsfestivalen i Gjøvik.

8 - 11 POENG:
Razzie Award.

12 - 15 POENG: 
OL-gull.

16 - 19 POENG: 
Nobels fredspris.

20 POENG: 
Ridder av De Sorte 
Faars Ridderskab.

KVISSMESTRE: 
Live Skartveit og Christian Høkaas

Spørsmål og kommentarer kan sendes til 
kviss@studentmediene.no

For mange er pop-musikken noe som kun 
eksisterer langt der borte, på den andre siden av  
tåken av ironisk distanse. En del av meg savner 
den genuine nysgjerrigheten ved annonseringen av 
en ny Britney-video og den uironiske dyrkingen av 
Destiny´s Child og Spice Girls. 

Landskapet har endret seg. Festivalbånd  
pryder samtlige håndledd etter sesongen og fungerer  
som et illeluktende statussymbol. God smak og  
kulturell kapital er forbeholdt de som var først ute med 
å høre på et band, så om du synes det er irriterende  
å måtte kunne fødselsdatoene til alle medlemmene 
i Uriah Heep, eller hele livshistorien til Jay-Z for å 
kunne kalle deg selv fan, er du nok ikke alene. Å sette 
på en låt på vorspiel er som å blottlegge en del av 
sjelen sin, og det er like hjerteskjærende hver gang 
noens låter blir buet ut – eller gud forby, noen tuller 
med køen.  

Det ligger i uttrykket «guilty pleasure» at man 
ønsker å holde noe skjult, gjerne noe sært. Personlig 
skammer jeg meg over hvor mainstream min egen 
musikksmak er, noe jeg sannsynligvis ikke er alene 
om.  Favorittartistene mine inkluderer Florence 
Welch og Lykke Li (selv om jeg selvfølgelig hørte på 
Lykke Li før hun ble kjent). Men hvor kommer 
egentlig denne skammen fra? Har individualismen 
gått en smule for langt? Er ikke guilty pleasure tross 
alt pleasure? 

I så fall er en av mine største pleasures definitivt 
den klassiske «girl power»-popen, gjerne led saget 
av sukkersøte synther og vokaler der alt står på 
refrenget. I den sammenheng må Carly Rae Jepsens 
EMOTION SIDE B nevnes. Etter hypergeneriske 
«Call Me Maybe» og «I Really Like You» har det til-
synelatende vært rimelig stille. Denne dama har gitt 
ut massevis av musikk, og selv om jeg må innrømme 
at det tok noen gjennomlytninger før den ironiske 
tåken lettet, er mye av det undervurdert.  Eksempel-
vis låtene «Higher» og «Roses», som gjør opp for det 
de mangler i lyrisk dybde med rytme og kraft. 

Mindre sukkersøtt og enda nærmere hjertet 
står søsterduoen Say Lou Lou. Drømmepop er enda 
en pleasure og en sjanger som virker å være domi-
nert av de største navnene i bransjen, og kan med 
det fort bli kjedelig og utvannet. Say Lou Lou ga i 
fjor ut sitt debutalbum Lucid Dreaming, et liten perle 
som til tross for at det ikke gjorde så mye ut av seg er 
en gjenganger i mine spillelister. Låtene «Julian» og  

Carly Rae Jepsen – «Higher»
Carly Rae Jepsen  – «Roses»

Kate Boy – «Northern Lights»
Kate Boy – «When I Was Young» 

Santigold – «Banshee»
Say Lou Lou – «Everything We Touch»

Say Lou Lou – «Julian»
Sky Ferreira – «Everything Is Embarrassing»

Tinashe – «All Hands on Deck»
Tove Styrke – «Samurai Boy»

Guilty pleasures
Er det egentlig en ekte greie?
TEKST: Emilie Pedersen
ILLUSTRASJON: Eirin Mari Fossøy

Spillelisten:«Everything We Touch» har en nydelig, beroligende 
atmosfære som er skreddersydd for sene gåturer. 
I samme kategori, dog noe røffere, er også Kate 
Boy. Denne svenske gjengen lager rotete og bråkete 
elektro pop. Låtene «Northern Lights» og «When I 
Was Young» er nedstrippede og skranglete, og har 
med det et av tronesetene på min pleasure-liste. 

Enten du er en friker med en skjult kjærlighet 
for Kygo, eller en blodpessimist som hører på lykke-
pop på speed, bak lukkede dører – er det egentlig så 
farlig? Og er gleden egentlig «guilty»? Noe til etter-
tanke neste gang noen smeller opp sjelen sin på vors.  



REF: ”I moved on her like a bitch, but I 
couldn’t get there, and she was married. 
Then all of a sudden I see her, she’s now 
got the big phony tits and everything.” 
(It’s not clear who Trump was talking 
about.)

”I’m automatically attracted to beautiful 
[women]—I just start kissing them. It’s 
like a magnet. Just kiss. I don’t even wait. 
And when you’re a star they let you do it. 
You can do anything ... Grab them by the 
pussy. You can do anything.”

—Bill Clinton sa mye verre ting til meg på 
golfbanen —ting som ikke er i nærheten 
en gang. Jeg ber om unnskyldning hvis 
noen er fornærmet, sier Trump.

I det teppet går ned etter innstillingen 
17. mai kan vi høre en oppgitt Qvigstad 
lufte sine frustrasjoner for kveldens 
æresgjester. Det er en av disse som har 
lagt ut filmen som nå skaper massiv de-
batt om integriteten til samfundetlede-
rens engasjement for Huset. 

—Fy faen, så mange motbydelige frivil-
lige, sier Qvigstad.

—Har ikke folk en utdanning å ta? NEI 
VENT DA, alle tar jo sånne besteborger-
lige dritutdanninger som ingen arbeids-
givere vil ha. Jeg spyr om jeg møter enda 
en taper som har gått afrikastudier og 
later som om han ikke tenker på andre 
enn seg selv.

—M-m-en jeg går afrikastudier, sier Hans 
Jacob, før Cwuigstaad tar til å demon-
strativt spy over førstnevnte. «Assert 
dominance...» lyder fra en tydelig be-
geistret Per-Fridtjof Larssen. Imens står 
en ivrig Øyvind Bentås på sidelinjen og 
sjekker klumpene for rester av importert 
soja.

Qvigstad sjokkerer absolutt alle i 
videolekkasje
I en nylig publisert langer samfundetlederen ut mot alt fra kvinner til høg-
skoleparasitter. Nå bes han trekke seg av flere prominente medlemmer av 
Rådet.

Spitposten registerer at... 
… at hva er greia med at det ikke 
er greit å hate kvinner?
… at forfatteryrket ikke er fitte-
magneten vi trodde det var
… at mer høne i krimlitteraturen
… at grip dem i høna!!
… at double denim
… at all the way
… at ekte studentpolitikere har 
former
… at fin i formen, gitt
… at nasjonalist-lørdag med 
redaksjonen
… at selv fitteredaktørene jazzer
… at hele redaksjonen 
… at deltakelse under gladiator-
turneringen
… at vinnerne var de som ikke 
møtte opp
… at kritikk mot Studenttingets 
“synlighet”
… at har dere SETT Trovåg på 
Face, DERA?
… at hud = likes
… at de vil faen meg ha listevalg
… at “opposisjon” 
… at vi finner ingen som er finere i 
formen enn Jone uansett
… at The struggle Israel
...  at טנדוטס טלשב ןטק יצאנ איה לארשיש
… at Israel vil ikke ha kvinns
… at vil ha sitt eget mannsjåvinis-
tiske fristed
… at grip dem i skrittet, da vel
… at l’chaim
… at Bovim har skaffet seg baller
… at “uakseptabelt”
… at endelig nye Skam-kronikker
… at høstens høydepunkt
… at høstmoten er striper
… at vintage er tilbake
… at #leirmote
… at #tbt 1943
… at hvor var du på krystallnatt?
… at hvor var du da de lynsja 
Shlomo?
… at vi vet hvor Qvigsling var
… at mannegruppa spitposten
… at post jaktbilde for å vise at du 
ikke er homse
… at kan man være mann og 
homse?
… at bare ikke vær sånn der Jan 
Thomas-homse
… at Nobels fredspris til Ottar
… at ny tråd: Når er sist du pulte?
… at Samfundetstyret vil sloss 
med hele ISFiT
… at jævla fitter
… at må da være klar på reglene
… at er ISFiT den derre  
diskogreia?

—Hva tror du at du er? En slags forbanna Gd?
—Vet du hva? Ja. Visst faen. Du kan gjøre hva du vil 
når du har kontrollørkortet. Som den ene gangen, 
med hu småtøtta i Strossa. Jeg prøvde, men så var 
hun faen meg fra Profil. Så ser jeg henne plutselig en 
dag, hun har pusset opp Edgar og alt. Du kan gjøre 
hva du vil. Grip henne etter kusa. Trekk drittkjerringa 
etter blodbarten og gjør hva du vil.

Fra videoen er det tydelig at den siste kommentaren 
gjør flere av det nye og tidligere styrets kvinner ukom-
fortable.

—Men faen da Kviiigstät, nå jeg har latt som jeg kan-
skje på en måte vil ligge med deg eller noe i løpet 
av semesteret i nesten tre måneder, men nå er det 
nok. Nå vil jeg ikke lenger. Du kan se langt etter noen 
som later som de på en måte kanskje vil ligge med 

deg eller noe i løpet av semesteret, sier styrets mest 
vertikalt underdimensjonerte tilheng.

Redde bachelorstudenter
Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Det tidligere 
regimet hadde åpnet Samfundets hjerterom og dører 
mot utsatte bachelorstudenter ved HiST. Likevel er 
det mange som fortsatt har sterke fordommer mot 
gruppen og ønsker dem ut av den velutviklede Øst-
byen og tilbake til byggesonen på Kalvskinnet.

Blant tiltakene som har blitt foreslått er å innføre en 
differensiert aldersgrense i Bodegaen for NTNU-stu-
denter og ikke-helt-NTNU-studenter. Anslagsvis bur-
de denne ligge på 20 og 26 år, dette for å kompensere 
for forskjell i mental utvikling. Slike tiltak vitner om en 
stadig mer aggressiv retorikk mot minoriteter i NTNU.

—Vi skal bygge en Bodega, og HiST skal grave den.

Studenttinget: —Uttaler oss ikke utover vårt mandat
Spitposten har prøvd å få Trondheims studentpoli-
tikerne til å uttale seg om de polariserende uttalel-
sene til Qvigstad. Det vil de derimot ikke. I en e-post 
til Spitposten skriver Jone Trovåg at «å uttale oss om 
andre deler av frivilligheten er ikke vår jobb, vår jobb 
er å ta for oss hva som skjer i Studenttinget og på 
NTNU».

I mangel av et tydeligere tilsvar har Spitposten derfor 
valgt å trykke et bilde av Trovåg som i det minste viser 
at Studenttinget har utvidet sitt mandat til å gjelde 
representasjon i underdimensjonert undertøy og al-
koholisert tilstand. Det må da væra lov.

Raljeringen får fortsette dryge ti minut-
ter, og Gabriel deler på sine tvilsmål 
rundt alt fra studentfestivalene i Trond-
heim til rollen studentpolitikerne utøver.

—QUAK, hva er det liksom? Vet du 
hva, jeg skal si deg nøyaktig hva det er. 
Du husker på ungdomsskolen da noen 
drittunger i C-klassen begynte å kle seg i 
mørke hettegensere og gå rundt og kalle 
seg for Crips? Skikkelig gangster liksom. 
Skikkelig festival liksom. Faen.

Kommentaren provoserer Bentås. Igjen.
—Men høyskolene er og har jo også vært 
en del av studentlivet i Trondheim, Ga-
briel. Hvorfor er du så jævlig sneversynt?

—Herregud, du er jo en av dem selv. Du 
veit jo at det hele er en narr, en strindt. 
Dere spiller jo bare kjapt fordi det dek-
ker over at ingen kan spille. Men i det 
minste er det fort over, så publikum ikke 
utkleines for jævlig. Kunne vært Candiss 
liksom.
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TIRSDAG 11. OKTOBER
Høstferie på NTNU Vitenskapsmuseet
Klokken 10.00, Vitenskapsmuseet: 
Det er høstferie i byen, og NTNU 
vitenskapsmuseet har eget høstferie-
program. Utstillingen om det store 
dypet i Svalbard er åpen, du kan 
lage dine egne havdyr og dra på 
fisketur i tørrakvariet. Massevis av 
kule ting å se!

ONSDAG 12. OKTOBER
Det flytende fjellet
Klokken 12.00, Trondheim kunst-
museum: Maja Nilsen har laget en 
utstilling i samarbeid med geologer, 
hvor hun blant annet har tatt bilde 
av bergarter gjennom et mikroskop. 
Utstillingen er inspirert av geologi, 
havet og naturvitenskapelige bøker.

TORSDAG 13. OKTOBER
Ridder Blåskjeggs borg
Klokken 19.30, Olavshallen: Har 
du lyst til å dra på opera? Her er  
muligheten! Stykket er i én akt, med 
mye symbolsk betydning som fører 
oss inn i dype følelser ved hjelp av 
musikken.

Kvelertak
Klokken 21.00, Byscenen: Jaggu 
meg er det ekstrakonsert med 
Kvelertak! Dette er altså din  
mulighet til å få sett det kule bandet  
live. De har kommet med ny plate  
og kommer til å sørge for en  
fantastisk kveld.

FREDAG 14. OKTOBER
Musikkforedraget: Bowie og Berlin
Klokken 19.00, Rockheim: I år 
døde både Bowie og Prince, og på 
Rockheim har de bestemt seg for å 
vie dem litt ekstra oppmerksomhet. 
Tre forskjellige foredragsholdere 
kommer til å fortelle om deres liv 
og leven.

LØRDAG 15. OKTOBER
Kostholdskonferansen
Klokken  09.00, Scandic Lerkendal: 
Interessert i mental helse og tarm-
helse? Dette er temaene på årets 
kostholdskonferanse. Kom hit og 
lær mer om kroppen din.

Ølsmaking for to
Klokken 18.00, Diskoteket: Lyst 
til å dele ølsmakeopplevelsen med 
noen? Ta med kjæresten eller din 
gode venn på Diskoteket og nyt øl 
sammen!

SØNDAG 16. OKTOBER
Søndagsjazz
Klokken 14.00, Ila Brainnstasjon: 
En ny søndag, en ny søndagsjazz! 
Som vanlig er det kaffe og vafler, 
og masse moro. Hva er vel bedre å 
bruke en formiddag på?

MANDAG 17. OKTOBER
Trondheim litteraturfest
Hele dagen, Trondheim folke- 
bibliotek: Litteraturfesten er i gang! 
For femte år på rad skjer det, og  
europeiske stemmer med ulik klang 
kommer til å bli presentert. Topp 
for deg som liker litteratur.

Havet brenner
Klokken 18.00, Nova kinosenter: 
Det er duket for filmvisning! Årets 
viktigste og mest aktuelle film,  
Havet brenner, skal vises på Nova  
kinosenter. Filmen handler om en 
øy av håp i et hav av flykninger, og 
viser dramaet som utspiller seg.

Shirin Ebadi
Klokken 19.00, Trondheim folke-
bibliotek: Gira på å høre en nobel-
prisvinner snakke om Europa i dag?  
Shiri Ebadi vant fredsprisen i 
2003, og kommer til å Trondheim  
litteraturfest for å forelese for  
interesserte.

TIRSDAG 18. OKTOBER
Hvem planlegger vi byen for?
Klokken 11.00, Trondheim folke-
bibliotek: Vi har en fantastisk by, 
men hvem planlegger vi den for? 
Hvordan skal vi få plass til alle  
menneskene, og hvordan skal vi 
skape en god by for alle? Foredraget 
skal kaste lys over dette.

Maria Mena
Klokken 20.00, Olavshallen: Maria 
Mena kommer til byen! Hun har 
holdt på i 15 år nå, og har en haug 

fine låter å framføre denne kvelden. 
Vi spår høy allsangfaktor og god 
stemning, om enn noe melankolsk.

ONSDAG 19. OKTOBER
Tore Renberg
Klokken 20.00, Byscenen: Det er 
klart for en kveld med bøker og 
musikk! Tore Renberg har nettopp 
gitt ut boka Du er så lys. Dette blir 
en kveld hvor han snakker om sitt  
forfatterskap og framfører noen 
flotte musikkstykker.

TORSDAG 20. OKTOBER
Blåsernes inntogsmarsj
Klokken 12.00, Byscenen: Herre 
min hatt, tid for militærmusikk! 
Denne dagen kan du få oppleve 
litt av hva Norges beste militær- 
musikere har å tilby. Velkommen til 
en kvalitetskonsert!

CC Cowboys
Klokken 21.00, Byscenen: Fikk du 
ikke billetter til fredagens konsert? 
Frykt ikke, for her er det klart for 
en ekstrakonsert! CC Cowboys er 
kjente og kjære, og kommer til å gi 
deg en super kveld med bra musikk.

FREDAG 21. OKTOBER
Brit Floyd
Klokken 19.00, Olavshallen: Pink 
Floyd har fem tiår med musikk bak 
seg, og denne kvelden blir du tatt 
med gjennom dem! Brit Floyd er et 
Pink Floyd show, med spektakulært 
lysshow og en hefitg sceneproduk-
sjon. Dette blir saker!

LØRDAG 22. OKTOBER
The Golden Age of Russian Ballet
Klokken 19.00, Olavshallen: Har 
du sett ballett før? Her er i alle fall  
muligheten din! Dette er en unik 
forestilling med høydepunkter fra 
flere andre stykker, så her er det 
mye bra å se. St. Petersburg State 
Ballet byr på en fantastisk kveld i 
Olavshallen!

Valkyrien Allstars
Klokken 22.00, Byscenen: Bandet 
har sluppet sitt femte album i år, 
og er klare for å innta Trondheim.  

Valkyrien Allstars er noe helt for 
seg selv, og må oppleves, så du  
burde gripe sjansen! Ingen  
konserter er like, så dette blir nok 
megagøy!

SØNDAG 23. OKTOBER
Mønster i strikk - strikk i mønster
Klokken 14.00, Trondheim folke- 
bibliotek: Her skal vi gå inn i strikke- 
mønstrenes verden! Selburosa skal 
undersøkes, og hva er greia med 
mønsteret til mariusgenseren? 
Mønster og geometri i strikking er 
dagens kule tema.

MANDAG 24. OKTOBER
Paryoga i det fri
Klokken 14.30, Marinen: Nina og 
Stine har lyst til å ta yoga seriøst, 
og ønsker å ha med deg! Nå skal 
de lære seg å gjøre yoga sammen, 
på vakre marinen. Ta med en venn 
og gjør klar til kroppskontakt!  
Avkjøling etter yogaen vil skje i 
Nidelva. Nina og Stine stiller med 
ekstra håndklær, men dropper  
badetøyet.

TIRSDAG 25. OKTOBER
NY DUSK! Hoi som det går, det 
har visst gått to uker igjen, så nå må 
du løpe og skaffe neste nummer av  
Under Dusken!
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