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Jævla streiting

En utveksling til besvær

LASSE GEORG TØNNESSEN
Nestleder, Under Dusken

Journalist
MARIA NORUM
KOMMENTAR

Jævla homo er den perfekte serien for heterofile og skeive som ikke liker andre skeive. 
ILLUSTRASJON: Mia Edvardsen

«En studenterrevy skrevet og 
opsatt paa en maaned! Det 
høres utrolig ut, men «Baccarat!»  
viser hvilke hidsige djævler de 
fire herrer har været»

FRA ARKIVET  

Under Dusken #7 1917

Da jeg så reklamekampanjen for P3-serien 
«Jævla homo» ble jeg veldig spent. Hele kjendis-Norge 
ikledde seg gensere med skjellsordet på, og klinte til 
med en kjendisvenn av samme kjønn. Serien ble en 
massiv skuffelse. 

Programlederen er en vanlig type som liker 
playstation, pizza og sånne gutteting, men så har han 
tilfeldigvis guttekjæreste, og det skitner til «normal 
fyr»-bildet litt. Han liker ikke å identifisere seg med 
spjåkete homser som danser i undertøyet i paraden, 
men synes også det er litt ubehagelig å leie kjæresten 
på offentlig steder. I Jævla homo skal Gisle utforske 
den store og skumle homoverdenen.

Det blir fort klart at programlederen selv sitter 
på mange fordommer. Det er prisverdig at han selv 
er bevisst dette, men det er likevel hårreisende når 
han sier at han ikke ser poenget med å ha skeive 
utesteder, «for man har jo ikke egne utesteder for folk 

med krøllete hår?». Etter å ha dansa litt og sett på folk 
som kliner blir det for mye, og han innrømmer at han 
egentlig ikke vil bli sett på et «slikt sted», med slike 
folk. Når han senere blir sjokkert over at det finnes 
fordomsfulle folk i det skeive miljøet, er det ironisk 
at han selv synes det er kleint å bli sett på et skeivt 
utested.

Det som likevel er mest provoserende er hvordan 
serien fra første episode lager et skille mellom 
«vanlige homser» og «skruller». Når programlederen 
sitter i vinduet og ber folk skrive opp hva de tror om 
ham, hagler stereotypene. Han nikker anerkjennende 
når folk tror han er heterofil og liker Playstation 
og fredagstaco, men blir fornærmet når folk tror 
han er homofil og liker reality-tv og følelsesprat. 
NRK etablerer allerede i første episode at det er 
de konforme verdiene som er ønskelige, mens de 
ukonvensjonelle uttrykkene er ekstreme og fjasete.  

Skillelinja blir enda tydeligere i episoden 
«Fistefest», der programleder synes det er morsomt å 
ikle seg en astronaut-drakt når han skal på en klubb 
for skeive menn som liker lakk og lær, for der er det jo 
bare freaks. Først får vi servert litt statistikk om skeive 
menns sexvaner. Folk som liker gruppesex eller har 
flere partnere blir omtalt som ekstreme. Astronauten 
blir guidet gjennom utestedet av en klubbgjenger, 

som blant annet tar opp samfunnets seksualisering 
av skeive. Dette er et spennende og viktig tema, men 
det drukner i fnising og nærbilder av urinbadekar og 
sexhusker.  Scenene fra klubben står i sterk kontrast 
til scenene fra småbarnsfamilien der alt er fryd og 
gammen. Det er greit at programleder uttrykker at 
han selv ønsker dette, men at utfordringene knyttet 
til å stifte familie som skeiv ikke diskuteres er feigt.

Jævla homo legger gjennom hele serien tydelige 
premisser for hva slags legningsuttrykk som er 
akseptabelt. De som faller utenfor båsen blir 
seksualisert og fnist bort. Det kan være fint å få 
bekreftet at du ikke trenger å løpe rundt i glitterbikini 
fordi du er skeiv. Men det er nok ikke denne gruppen 
som trenger denne serien mest. 

Flere har skrevet at Jævla Homo var serien vi ikke 
visste vi trengte. Hvis man trenger å få bekreftet at du 
kan være homofil og likevel være glad i Playstation 
og ostesmørbrød, så for all del. Hvis målet er å 
kjempe for skeives rett til å ha hund og surrogatmor 
i et u-land, kjør på. Men hvis man trenger å sette 
søkelys på en gruppe som er overrepresentert på 
selvmords-, og voldsofferstatistikken, og som alltid 
blir usynliggjort i media, så er ikke Jævla homo serien 
vi trenger. 

I 2015 gikk kunnskapsminister Torbjørn Røe 
Isaksen hardt ut med en målsetning: Studenter skulle ut på 
utveksling. I lederen til utgave nummer 14 av Under Dusken 
i 2015, advarte daværende redaktør Martin Gundersen 
at problemet ikke var studentenes vilje til å reise, men 
at byråkratiet som behandlet utvekslingsøknadene var 
for tungvint. Innviklede søknadsprosesser, tunggrodde 
behandlingsrutiner og ikke minst et større krav til at 
studentene må fullføre på normert tid ville gjøre det 
vanskelig å dra på utveksling.

Så hvordan gikk det med kunnskapsministerens 
utvekslingsvisjon? I denne utgaven av Under Dusken kan 
du lese om at studentene slår tilbake. Studenter som er 
motivert for å reise blir kasteballer i byråkratiske systemer. 

Treg respons, uklarhet om status på søknad og dårlig 
oppfølging er konklusjonen fra studentene. Hvor ble det 
av utvekslingsrevolusjonen vi ble forespeilet?

La oss derfor gjenta, det hjelper ikke å skyve ansvaret 
over på studentene hvis målet er at flere skal dra på 
utveksling. Søke tidlig og ha klare planer hjelper lite hvis 
prosessen skal bli så uforutsigbar at man ikke engang 
vet om søknaden behandles. Det finnes mange studenter 
som ønsker å reise, og ja de er motiverte til å legge inn 
en egeninnsats. Men i dagens skolesystem ønsker man 
først og fremst å fullføre utdanningsløpet, gjerne med et 
godt resultat. At man da skal bruke unødvendig mye tid 
og ressurser på å i det hele tatt få lov til å reise utenlands 
faller på sin egen urimelighet. 

Under Dusken har oppdaget tilfeller av plagiat i 
et utvalg publiserte artikler. Sakene er produsert 
av en av våre tidligere frivillige. De plagierte 
kildene er kontaktet. Under Dusken og  
Studentmediene beklager hendelsen  
ovenfor de opprinnelinge skribentene og leserne.
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Møt våren med et smil. Hos ORIS Dental 
Trondheim får alle studenter tilbud på un-
dersøkelse med røntgen og tannrens til 
kun 450 kroner (normalpris: 1240,- kr). 

En liten hvit fylling koster kr. 300,- (førpris 
700 kroner). I tillegg gis det 10 prosent 
rabatt på alle andre tjenester for student-
er. Det er en god smildeal!

Bestill time på Telefon: 
73 99 19 99 eller oris-trondheim.no 

ORIS Dental Trondheim er en av Trond-
heims største tannklinikker, og er Norges 
eneste tannlege med 3 ISO-sertifikater. 
Hos oss får du høy faglige kompetanse, 
og moderne behandlingsmetoder som 
benytter nytt utstyr som er dokumentert å 
kunne bedre kvaliteten på behandlingen. 

Vi holder til på Trondheim Torg,  
i Kongens gate 11.

www.oris-trondheim.no  
Følg oss på Facebook

VÅRRENGJØRING 
FOR TENNENE

www.orisdental.no 

Studentene Nina Fridtun (21) og Eline Berge Rathe 
(19) opplevde prosessen med å søke utveksling som 
vanskelig. De går begge på lektorutdanning ved 
NTNU. De valgte å studere spansk på andreåret sitt, 
og har planlagt å dra på utveksling til Buenos Aires 
til våren. Allerede i mai hadde jentene søkt, da de ble 
oppfordret til å søke tidlig.

Søknaden rotet vekk
– Da vi ikke fikk tilbakemelding på søknaden i 
løpet av sommeren, begynte vi å lure på hva som 
hadde skjedd. Vi begynte å mase for fullt i starten av 
august. Etter hvert kom det fram at søknaden hadde 
blitt borte, forklarer Rathe.

De sier de har hørt at dette også har skjedd med 
studenter på andre linjer.

– Vi visste ikke hvor søknaden var i systemet. Da 
vi til slutt fikk tak i saksbehandler for å få svar, fikk 
vi høre at vi hadde søkt for tidlig. Dette til tross for at 
det ble oppfordret til å søke tidlig, og gjerne begynne 
et år i forveien av utvekslingen, fortsetter Fridtun. 

Studentene synes det er en innviklet 
søknadsprosess.

– Søknaden må gjennom seks ledd før studenten 

kan gå videre til Internasjonal seksjon. Først må man 
søke på Søknadsweb. Så går saken til en saksbehandler, 
inn i et arkiv, tilbake til saksbehandler og videre til 
instituttleder før den kan godkjennes. Deretter må 
den via saksbehandler enda en gang, før studenten 
kan få tilbakemelding, og gå videre til Internasjonal 
seksjon, forklarer de.

– Jeg tror jeg hadde gitt opp hele prosessen om 
jeg ikke virkelig hadde hatt lyst. Alt har blitt veldig 
stressende, poengterer Rathe.

– Folk var ikke interessert i å hjelpe
Rathe opplevde også andre utfordringer med sen 

tilbakemelding. 
– Å få sene beskjeder er vanskelig i forbindelse med 

for eksempel lån og stipend, da man må fylle ut om 
man skal på utveksling når man søker. Jeg levde en 
lang stund på penger fra tidligere jobb, i avvente av 
bekreftelse av utvekslingen. Jeg måtte krype til korset 
og søke stipend til slutt uten tilbakemelding, da det 
tok for lang tid.

Generelt sett mener de at kommunikasjonen i 
prosessen burde forbedres. Dette gjelder både mellom 
de ulike seksjonene og tilbakemeldingene de fikk.

– Vi ble ofte møtt av folk som ikke var så 
interessert i å hjelpe, men heller å skyve problemet 
videre. Det var mer ansvarsfraskrivelse enn hjelp, 
forteller studentene.

Begge er enige om at Internasjonal seksjon var de 
mest imøtekommende. Det var kommunikasjonen 
mellom de ulike leddene i prosessen som var 
frustrerende. 

Krever egeninnsats
Leder Trond Singsaas ved Internasjonal seksjon på-
peker at det kreves en del egeninnsats fra studenter 
som ønsker å reise på utveksling. 

– Det er viktig at studentene tenker gjennom 
hvor de ønsker å dra, setter seg godt inn i  

informasjonen på Innsida og selv starter å under-
søke hvilke muligheter de har før de kontakter 
Internasjonal seksjon. På den måten kan vi gi bedre 
veiledning og det frigjør også ressurser til å hjelpe 
de studentene som har størst behov for oppfølging. 
Videre påpeker han at det er beklagelig hvis noen 
studenter føler at de ikke har fått nok assistanse. 
Samtidig gjør han også oppmerksom på at saks-
behandlerne har det hektisk i dagene før fristen. 

Systemet var nede dagen før fristen 
– Egentlig er fristen for å søke utveksling 15. 

september, men den ble forlenget til 20. september. 
Dette ble forsåvidt formidlet greit, men det kan ha 
vært vanskelig for alle å få med, sier Rathe. 

Hun understreker at det burde ha blitt formidlet 
tidligere, og på en måte slik at man hadde vært sikker 
på at alle hadde fått det med seg.

Singsaas ved Internasjonal seksjon innrømmer 
problemer ved Søknadsweb. Portalen ble stengt én 
dag før søknadsfristen 15. september.  Dette førte til 
at flere studenter ikke fikk lagt inn søknad, noe som 
også betydde at flere ikke fikk lastet opp eller endret 
nødvendige dokumenter. Ifølge Singsaas ble dette 
kommunisert bredt i ulike kanaler. 

Fridtun og Rathe mener at denne 
kommunikasjonen ikke kom tydelig nok fram. De 
ble informert via en lukket Facebook-gruppe 18. 
september, og påpeker at det ikke er alle studenter 
som er på Facebook. Generelt sett mener de at 
kommunikasjonen kunne vært bedre.

Innrømmer problemer med systemet 
– Vi er klar over at dagens Søknadsweb ikke er 
optimalisert for å ta imot utvekslingssøknader, 
innrømmer Singsaas.

De jobber stadig for å forbedre og utvikle IT-
systemene som brukes. Målet er ifølge Singsaas at 
de skal forenkle den interne saksbehandlingen og 
søknadsprosessen for studentene.

– Overgangen til å bruke Søknadsweb for 
utveksling har for det meste vært positiv, og vi får 
færre spørsmål om søknadsskjemaet nå enn tidligere.

Også seksjonssjef Anne Marit Skancke ved 
HF fakultetsadministrasjon innrømmer at den 
elektroniske søknadsprosedyren kan forbedres. 

– NTNU har fra høsten 2016 gått over til en 
elektronisk søknadsprosedyre som fortsatt er under 
utvikling og hvor det stadig gjøres forbedringer. 

Hun forteller videre at søknadsprosessen er 
todelt. Først skal studentene søke inn på Søknadsweb 
om utvekslingsopphold og stipend, så skal man søke 
om forhåndsgodkjenning av fagplan. 

Videre beskriver Skancke prosessen slik: 
– Generelt skal studenter ved Det humanistiske 

fakultet (HF) følge de ordinære prosedyrene, men de 
skal også sende søknaden om forhåndsgodkjenning 
til Dokumentforvaltning for at søknaden om 
forhåndsgodkjenning av fagplan skal komme inn i 
arkiv- og saksbehandlingssystemet ved NTNU, og 
fordelt til saksbehandler ved riktig institutt. 

– Et kapasitetsproblem
Hun forklarer at svar og oppfølging når det gjelder 
utvekslingsopphold og stipend gis av Internasjonal 
seksjon, mens svar når det gjelder søknad om 
forhåndsgodkjenning av fagplan gis av fakultet eller 
institutt. 

Skancke påpeker også at dokumentforvaltningen 
har hatt noe kapasitetsproblemer denne høsten. 

Søknaden må gjennom seks ledd før vi kan gå videre til Internasjonal 
seksjon, forteller NTNU-studenter. NTNU sier det skal bli bedre.

Lang ventetid og rot skaper  
utvekslingsproblemer

TEKST: Peter-André Hegg, Jesper Nohr  |  FOTO: Mari Haugan

FO
TO

: Privat

– Jeg tror jeg hadde gitt opp 
hele prosessen om jeg ikke  

virkelig hadde hatt lyst.
Eline Berge Rathe, NTNU-student

Dette har ført til at det har tatt tid å få registrert 
søknadene i arkivsystemet.

–  Som en konsekvens av dette har fakultetet 
derfor sendt ut e-post til alle søkere om at de også må 
sende søknad om forhåndsgodkjenning av fagplan til 
postmottak HF og at de som allerede har gjort det, 
må se bort fra vår henvendelse.

ANSA: - Trist hvis prosessen er vanskelig 
– Det er svært uheldig at prosessen for å søke 
utveksling oppleves byråkratisk og krevende for 
studenter. Det kan ikke være sånn at noen unnlater å 
reise på utveksling på grunn av byråkratiske hinder, 
mener presidenten Ole Kristian Bratset i ANSA 
(Association of Norwegian Students Abroad).

ANSA jobber for at regjeringen skal legge 
best mulig til rette for studenter som ønsker å dra 
på utveksling. De ønsker at rammeverket rundt 
utveksling blir bedre tilrettelagt og at prosessen blir 
mindre byråkratisk. 

– Universitetene og høgskolene må sørge for at 
det er enkelt og forutsigbart å søke utveksling. De 
må også oppfordres til å skape et miljø der det å ta 
delstudier i utlandet er en selvfølge. Vi jobber for 
at dette styrkes fra politisk hold, men en stor del av 
jobben må gjøres på campus rundt omkring i landet.

Jentene står på sitt om at de skal på utveksling til 
våren. Per nå har de fått godkjent to av tre fag de skal 
ta i vårsemesteret i Buenos Aires.

– Hvis vi må ta opp et fag i Norge, så gjør vi det. Vi 
drar uansett, og gleder oss til utvekslingen, avslutter 
Fridtun. UD

– Det kan ikke være sånn at 
noen unnlater å reise på  
utveksling på grunn av  

byråkratiske hinder
Ole Kristian Bratset, president i ANSA

NYHET
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En del av oss har vært på konsert i Dødens 
dal. En del av oss har møtt denne djevelpakten før. 
Cashless er intet mindre enn et kynisk pyramidespill. 
For ikke å nevne en prinsipielt motbydelig ting. Et 
eget kort designet for å kjøpe overpriset øl på festival? 
Nei takk. 

Jeg er ingen festivalhund. Festival er dyrt og jeg 
er gjerrig, så jeg har ikke hatt veldig mange erfaringer 
med denne betalingsmetoden skitnere enn den 
rødeste bloddiamant, og trengte dermed et nytt da 
UKA kom rullende. 50 kroner, takk. 50 kroner for 
PRIVILEGIET å ha muligheten til å kjøpe øl. Det er 

litt som om du måtte ha Rema 1000 sin forhatte 

Jeg                 Cashless
Jesus kastet pengevekslerne ut av tempelet. Vi må gjøre det samme med Cashless-teltet.

Æ-app for å handle der, og den kostet 50 kroner 
på app-store. Da hadde vi brent Reitan-dukker på 
Trondheim Torg, men dette regelrette bruddet på alt 
som er hellig kalt Cashless, aksepterer vi. Hadde jo 
vært for dumt om festivalene skulle dekket kostnaden 
for å produsere plastikkdritten vi må ha for å handle 
der. Men nå har jeg det, ikke sant? Trenger aldri 
kjøpe nytt. Å neei da. Fordi det går ut på slutten av 
året, om to måneder. Vi vet jo at plastkort ikke kan 
vare lenger enn det, det er jo derfor vi må bytte ut alle 
bankkortene og kredittkortene hver gang ved nyttår. 

Ifølge Cashless’ nettside er det et eller annet 
med sikkerhet som er grunnen til at kortene går ut 
like raskt som en åpnet kartong med fløte. Ja, og alle 
er sjokkerte over at dette kortet uten en kode, ikke 
er sikkert. Det er jo egentlig ikke annerledes enn å 
gå rundt med kontanter. Når jeg er på festival har 
jeg problemer nok med å ikke miste husnøklene og 
verdigheten. Jeg trenger ikke enda et kort å holde 
styr på. Et kort som, hvis jeg mister det, kan brukes 
fritt av hvem som helst. Derfor tør jeg ikke sette 
inn mye penger, og derfor må jeg gå til den jævla 
påfyllingskiosken hele tiden og bruke enda mer tid. 
Kanskje er dette like mye et problem som skyldes 

min egen nevrose, men kapitalismen skal liksom 
være til sånn at jeg ikke trenger den slags 

introspeksjon. Og en ting til: Hvis de 
er så redde for at det skal bli så 

utrolig mye kø hvis man ikke bruker Cashless, så sett 
opp en ekstra bar isteden for det jævla teltet. Som 
Jesus gjorde med pengevekslerne i guds tempel i sin 
tid, bør også vi gjøre med Cashless-teltet.

Jeg ser for meg at noen vil forsvare det med at 
det er praktisk og gir mindre kø. Vet du hva jeg 
synes er praktisk? Å bruke universelt aksepterte 
betalingsmidler som er gyldig alle steder i samfunnet. 
Beklager, kjære festival som jeg bruker flere tusen 
kroner på: Er det upraktisk for deg å ta imot mine 
penger? Selger du bare såå utrolig mye øl, og tjener 
bare så mye penger, at jeg er nødt til å tilpasse meg 
deg? Mens dere uansett holder på, hvorfor ikke bare 
gå skikkelig inn for dette lille parallellsamfunnet 
dere har etablert inne på festivalområdet. Innfør en 
egen myntenhet, kall den UKAsh eller Psetas. Hvis 
det ikke var for et litt usunt forhold til alkohol jeg 
helst ikke vil diskutere akkurat her, så hadde jeg 
droppet øl i Dødens dal fullstendig.

Til slutt vet vi jo hva det er som egentlig er så 
praktisk med Cashless. Den samme motbydelige, 
kyniske dritten som man har i gavekort-industrien. 
Nordmenn har flere milliarder i ubrukte gavekort 
liggende. På samme måte satser Cashless på alle 
de beløpene som folk ikke gidder å hente ut.  Det 
er sikkert mest småbeløp, men mange, mange 
tusen småbeløp. Bare se hvor utrolig vanskelig det 
er å få pengene refundert. Ta med kortet ditt til 
pengevekslernes telt, få en refusjonskvittering, viktig 
å passe på den, og gå inn på nettsida og registrer 
både kortnummeret og refunderingsnummeret. Før 
du kan gjøre noe av dette må du selvsagt også være 
registrert på nettsida, finne tre identiske cashewnøtter 

og ofre en jomfru på et alter velsignet av en prest. 
Og det er få prester som vil hjelpe deg 

med noe så gudsforlatt som 
Cashless. 

7

Skeptiker
BENEDIKT E. JAVOROVIC

ILLUSTRASJON: Astrid Bøhler



8 FORBRUKER 9

alen ble født i Oslo, men flyttet til Trondheim med 
familien da han var seks år. Det er lett å høre, selv 

om Valen innrømmer at dialekten hans er litt spesiell.
– Jeg vokste opp på Tyholt, og der snakker mange 

veldig pent.
Han har alltid vært SVer, og ble med i Sosialistisk 

Ungdom allerede som 14-åring. Valen sier at han 
alltid har vært opptatt av rettferdig fordeling.

– Jeg gikk på Berg barneskole. Der gikk noen av 
Trondheims rikeste, men også noen av de fattigste. 
Alle i oppveksten min ble veldig bevisst på forskjeller 
i økonomi, muligheter og status. Så jeg følte meg 
hjemme i SU med en gang.

– EN RAR MÅTE Å LEVE PÅ.
Valen var stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag 
i 2009-2013, og igjen i 2013-2017. Han stilte ikke til 
gjenvalg nå, noe Stortingets intense livsstil har mye 
av skylden for.

– Jeg er utrolig privilegert som har fått være en 
del av Stortinget, men det er også en rar måte å leve 
på. Stortinget er en ekstrem boble, der folk jobber 
døgnet rundt og alle helger. Det er ikke alle som har 
godt av det over lenger tid, og jeg er nok en av dem. 
Nå følte jeg at jeg trengte et vanlig liv.

Valen var 24 år da han kom inn på Stortinget. Nå 
er han 33.

– Jeg har vært stortingspolitiker gjennom 
mesteparten av mitt voksne liv. Da blir man fort litt 
rar, tror jeg.

Valen er usikker på om han kommer til å savne 
Stortinget. Han sier det har vært noen hektiske uker 
siden valget, og at han ikke har hatt mye tid til å 
gruble på overgangen.

– Jeg vet ikke enda om jeg kommer til å savne det. 
Spør meg igjen om et år. Akkurat nå er det bare godt 
å ikke tenke så mye på politikk.

Han er dog ikke helt ferdig som topp-politiker.
– Jeg fortsetter som nestleder i SV til 2019, så der 

får jeg nok slått fra meg litt.

BLIR STUDENT IGJEN.
Valen studerte statsvitenskap på NTNU i 2003 og 
2004. Selv om han bare gikk ett år, rakk han å bli 
kjent med studentlivet. Som trønder var han i tillegg 
godt kjent med Trondheimslivet fra før.

– Trondheim er utvilsomt Norges beste studentby. 
Det sier jeg ikke fordi jeg er fra Trondheim eller 
fordi jeg er politiker, men fordi befolkningen har 
den laveste gjennomsnittsalderen blant storbyene, 
og et vanvittig bra kulturtilbud med tanke på byens 
størrelse. I tillegg har universitetet vært dominerende 
i såpass lang tid at det har fått legge mye føringer for 
Trondheims byliv.

Hans positive syn på Trondheims studiemiljø 
smitter imidlertid ikke over på hans standpunkter i 
studentpolitikken.

– I de debattene som er viktige i studentpolitikken 
er problemstillingene de samme som ellers i 
politikken.

Til neste år skal han begynne å studere ved 
NTNU igjen. Valget står mellom samfunnsøkonomi 
og kunsthistorie.

– Det blir uansett veldig artig.

STUDENTENE BURDE TA MER PLASS.
Valen tror det er svært negativt at studentpolitikken 
gis mindre tyngde på grunn av at unge i mindre grad 
bruker stemmeretten.

– Mange politikere er ikke så opptatt av 
studentene, tror jeg. Studenters levekår er aldri 
på toppen av dagsordenen fordi det koster lite for 
politikerne å se en annen vei.

Han synes det er viktig å huske at studenter 
ikke lever i et vakuum fristilt fra andre konflikter 
og interessemotsetninger. Han savner tydeligere 
skillelinjer og motsetninger i studentpolitikken.

– Hvis jeg besøkte en fagforening i en valgkamp, 
forventet de ikke at jeg kun skulle snakke om 
arbeidet deres. De vil høre om hva SV ønsker å gjøre 
for samfunnet, miljøet, og arbeidslivet generelt.

Studentene burde ta mer plass i den offentlige 
debatten, mener Valen. Han påpeker at 
Studentersamfundet, som er en av Nordens viktigste 
talerstoler for studenter, kunne hatt mye større makt 
og politisk innflytelse i Trondheim og i Norge hvis de 
hadde hatt et enda bredere perspektiv.

– Det er viktig å huske på at studentpolitikk ikke 
bare er ren studentpolitikk. Man skal ikke bare 
lytte til studentenes meninger om studentene selv. 
En av de viktigste og stolteste tradisjonene ved det 
akademiske miljøet er at studentene har vært veldig 
samfunnspolitisk aktive. Det håper jeg er på vei 
tilbake. 

– HATTEN AV FOR RØE ISAKSEN.
Regjeringspartiene, i tillegg til Venstre og KrF, har 
i løpet av de siste fire årene bygget flere tusen nye 
studentboliger.

– For å være helt ærlig synes jeg det er gjort mye 
bra under borgerlig flertall, forteller Valen.

Han erkjenner at den rødgrønne regjeringen 
kunne gjort mer for å bedre studentenes levekår, og 
at de burde startet tidligere.

– Da vi tok over i 2005 ble det bygd noen hundre ► 

Snorre Valen mener studentene kunne fått mer politisk makt og innflytelse med et 
bredere perspektiv. Nå slutter han som stortingsrepresentant, og skal bli student.

Fra Stortinget til skolebenken

TEKST: Øystein Soknes Christie  |  FOTO: Mari Haugan

Alder: 
33 år

Bosted: 
Trondheim

Stilling:
Nestleder i Sosialistisk Venstreparti

Stortingsrepresentant:
2009-2013 og 2013-2017

SNORRE VALENV
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“Crowding” i kombinasjon med musikk i 
dagligvarebutikker er et forskningsprosjekt 
førsteamanuensis Klemens Knöferle ved Institutt for 
markedsføring på BI Oslo nettopp har gjennomført. 
Trengselen, slik han målte den, er antallet 
transaksjoner per time, fordelt på butikkens areal.

– Resultatene var overraskende: Du handler mer 
når du hører på rask musikk, men bare når det er 
mange folk i butikken, forteller Knöferle.

MICHAEL JACKSON OG ADELE.
Musikk og trengsel ble testet kombinert, hvor 
hastigheten på musikken varierte. Artister som 
Adele, ofte ballader, ble valgt som rolig musikk, mens 
valget av rask musikk falt på sanger som Michael 
Jacksons «Billie Jean». Sangene ble alle tatt fra de 
topp 100 mest spilte låtene i 2014, og ble kategorisert 
etter beats per minute.

Forventningen var at rolig musikk i situasjoner 
med høy trengsel ville resultere i høyere forbruk. 
Forklaringen på hvorfor det motsatte skjedde har to 
mulige forklaringer. Den første går ut på koblinger en 
lager når en mottar visse stimuli.

– Folksomme områder med rask musikk kobles 

fort til andre, mer behagelige miljø, som for eksempel 
en kafé eller bar. Dette er typiske miljø hvor en pleier 
å bruke en del penger, sier Knöferle. 

Koblingen gjør at forbrukere muligens kjøper litt 
mer enn de ellers ville gjort.

– Overraskende nok hadde rolig musikk ingen 
påvirkning i det hele tatt. Resultatet av forbruket 
ble det samme som med ingen musikk, konstaterer 
Knöferle.

Den andre mulige forklaringen tar utgangspunkt 
i en teori om trengsel fra 70-tallet. Ideen, satt i en 
butikk-kontekst, er at når butikken er veldig full, så 
handler en mindre da en blir mer stresset og vil bruke 
minst mulig tid i butikken. Knöferle tror rask musikk 
virker distraherende på denne effekten, slik at din 
subjektive oppfatning av trengselen blir mindre enn 
tidligere. Dette gjør at du blir mindre stresset, og 
bruker dermed mer tid i butikken. Overraskelsen var 
at rolig musikk ikke hadde en slik beroligende eller 
distraherende effekt. 

FOLKSOM BUTIKK GIR HØYERE FORBRUK.
Få mennesker i en butikk ser ut til å virke like 
avskrekkende på forbrukere som det en stappfull 

butikk er. For mye trengsel gjorde at kunder la 
igjen mindre penger, på samme måte som svært lav 
trengsel gjorde. 

– En tom butikk kobles ofte ubevisst til en viss 
skepsis til butikkens utvalg og varer, forklarer 
Knöferle, før han legger til at dette skjer mest dersom 
det er innenfor en tid da mange mennesker vanligvis 
går og handler. Velger man spesifikt en tid på dagen 
hvor det er få folk, så vil en kanskje ikke påvirkes av 
dette i det hele tatt. 

Forbruket er størst når butikken er folksom, fordi 
kjøperen blir stimulert av de andre menneskene i 
butikken uten at situasjonen oppleves som ubehagelig. 
Vendepunktet hvor stimuli fra folkemengden blir 
mindre enn stresspåvirkningen av trengselen er 
subjektivt. Hvor mange folk og hvor mye trengsel 
det faktisk er, er uviktig når det gjelder hvordan den 
enkelte opplever det. Noen opplever stress av mye 
lavere trengsel enn andre. 

Trengsel og butikkmiljøet er virkemidler som 
butikker aktivt kan bruke for å få kunder til å legge 
igjen mer, og forskning som Knöferles har derfor fått 
økt oppmerksomhet de siste årene. UD 

Er du en av dem som liker å høre på rask musikk når 
du er ute på handletur? Er du på studentbudsjett 

bør du kanskje tenke deg om to ganger.

Billie Jean  
får deg til å kjøpe mer

TEKST: Britta Benz  |  ILLUSTRASJON: Renate Sørgård
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studentboliger i året. Den borgerlige regjeringen har 
vært flinkere her. Jeg tar av meg hatten for Torbjørn 
Røe Isaksen for jobben hans med studentboliger.

Likevel mener Valen at det ikke lenger er et klart 
høyre/venstre-skille på mange av studentpolitikkens 
symbolsaker, og at det ikke først og fremst er her vi 
vil se forskjeller framover.

– Forskjellene i studentpolitikken framover 
vil være i syn på høyere utdanning. Skal 
utdanningsinstitusjonene telles og styres, skal vi ha 
New Public Management, skal høyere utdanning 
være gratis for alle eller ikke?

Hvilke endringer hadde vi merket med for eksempel 
Audun Lysbakken som utdanningsminister?

– Den første, og kanskje viktigste endringen 
studentene hadde merket, hadde vært en dramatisk 
endret boligpolitikk. En hardere skattlegging av 
boligspekulanter, og en mye kraftigere regulering av 
det private leiemarkedet. 

LETT Å KALLE SEG STUDENTPARTI.
Før valget spurte Under Dusken de største norske 
partiene om hva de ville gjøre for studentene. Alle 
lovet gull, grønne skoger, mer studiestøtte og flere 
studentboliger.

– Alle partier kaller seg for studentpartiet, sier Valen.

Valen tror det skyldes at mange norske politikere 
har i overkant forutinntatte meninger når det 
kommer til studentlivet. Politikerne er naturlig nok 
formet av egne erfaringer, og derfor savner Valen 
en mer lyttende holdning og mer ydmykhet fra 
politikernes side.

– Mange av de nasjonale politikerne har vært 
studenter selv. De tenker på sin egen hybel, sine 
egne nudler, og sine egne hverdager på lesesalene. 
Så tenker de at sånn er studentlivet fortsatt. De tror 
de forstår studentene best av alle, og tenker derfor  
at deres løsninger fungerer.

Han mener at det er altfor enkelt å komme med 
storslagne løfter til studentene, men at ting ofte er 
mer komplekse enn det kan virke som. For eksempel 
lover nær sagt alle partiene 1.5G i studiestøtte.

– La oss heller ta debatten om hvordan partiene 
har tenkt å betale for det. Tida da vi kunne love 
mye penger til alle mulige ting er over. Fra nå av er 
politikerne nødt til å si hvordan de skal betale for alt 
de lover. Det tror jeg er sunt for politikken.

GRADVIS VEKST FOR SV.
SV gjorde et veldig godt stortingsvalg 11. september i 
år, med seks prosent oppslutning. Det er opp nesten 
to prosent fra 2013.

– Folk lo da jeg for to år siden sa at vi skulle doble 
oppslutninga – nå er vi halvveis til det målet, sier 
Valen.

Han understreker at partiet ikke er på vei tilbake 
til gamle høyder, men heller til nye.

– Forrige gang vi var et ganske stort parti gjorde 
vi nok en del feil som fikk oss til å falle fort. Derfor er 
jeg opptatt av at veksten nå må være solid og gradvis.

Ønsker SV å forbli Arbeiderpartiets lille, venstrevridde 
fetter?

– Neida. Alle partier bør ha en ambisjon om å bli 
virkelig store, men i vårt tilfelle vil det ta lang tid.

Bjørnar Moxnes kommer nå inn på Stortinget som 
Rødts første representant. Miljøpartiet de Grønne 
beholder sitt ene mandat. Senterpartiet vokste mest i 
oppslutning av alle partiene. Selv om Arbeiderpartiet 
gjorde et «dårlig valg», som Jonas Gahr Støre sa, er 
venstresiden styrket. Valen tror det blir spennende å 
se hva det vil ha å si for norsk politikk.

– Høyresiden vant valget, men siden regjeringa er 
avhengige av KrF tror jeg det blir stort handlingsrom 
for venstresiden. På saker som barnetrygd, 
barnefattigdom, miljø, og profitt på velferd er KrF 
mer enige med oss. Det er mange saker der det går an 
å lage alternative flertall. Sånn sett blir det en artig 
periode for venstresida. UD
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Når man blir angrepet 
av sine egne celler og 
opplever en indre krig i 
kroppen, er innovasjon 
og nyskapning blant de 
viktigste våpnene.

Forsker Sofie Snipstad 
ved Institutt for fysikk ved 
NTNU har sammen med 
sitt team gjennomført en studie som går på lokalisert 
cellegift. Målrettet levering av cellegift kan potensielt 
både bekjempe kreftcellene mer effektivt, og skåne 
den kreftsyke for bivirkninger av behandlingen. 
Snipstads hovedfokus har vært en aggressiv 
brystkrefttype trippel-negativ, men håper at metoden 
de utvikler skal kunne brukes på flere typer kreft. 

NORMAL CELLEGIFT TAR ALT I SIN VEI.
Snipstad forklarer at problemet med normal 
cellegiftbehandling er at den påvirker hele kroppen 
og ikke bare de syke kreftcellene. Selv om det gjerne 
er høye doser av cellegift som blir gitt til pasienten, 
er det bare 0,01 prosent av medisinen som faktisk når 
fram til de syke cellene. 

– Cellegiften påvirker spesielt celler som deler seg 
raskt, og det har vi jo også en del friske celler som 
gjør. Det er ikke slik at cellegiften tenker at «Her har 
jeg en kreftcelle, den tar jeg livet av, og her har jeg en 
normal celle, den skal jeg ikke påvirke». Den tar bare 
for seg alt den treffer på, sier Snipstad. 

Hun forklarer at det er dette alle bivirkningene 
som kreftpasienter gjerne sliter med, kommer av. 
Kvalme, nedsatt immunforsvar, hårtap, redusert 
hukommelse og redusert muskelkraft er resultat av 
at cellegiften ikke i seg selv kan skille mellom friske 
og syke celler.

– Tanken har lenge vært og kunne bruke en såkalt 
«magic bullet», altså mer målrettet cellegift. 

Hun poengterer at forskere har jobbet med dette 

i flere tiår og at det absolutt ikke er noen ny tanke. 
Dette har igjen ført til at forskningen har tatt mange 
forskjellige retninger. 

SÆDCELLER KAN KURERE KREFT. 
Tidligere i år kunne man eksempelvis lese i Illustrert 
Vitenskap at tyske forskere hadde kommet fram 
til en oppsiktsvekkende ny metode for behandling 
av underlivskreft hos kvinner. Sædceller bløtlagt i 
cellegift ble utstyrt med skreddersydde rustninger 
bestående av jern og titan. Dette lot forskerne styre 
sædcellene rundt i en petriskål ved hjelp av en magnet. 
Videre tilførte forskerne klumper av kreftceller i 
petriskålen. Når de armerte sædcellene ble styrt inn 
i kreftsvulstene, falt rustningen av, og sædcellene 
kunne svømme inn i svulsten. Der frigjorde de lasten 
av medisinene, som så drepte kreften.

Andre prosjekter har for eksempel brukt 
forskjellige molekyler som binder seg til enkelte ting 
som bare finnes på kreftceller. 

– Man kan for eksempel sette på et lite protein, 
som gjenkjenner et protein på kreftcellene slik at 
det binder seg akkurat der. Dette er et eksempel på 
strategien som kalles aktiv målsøking, sier Snipstad. 

LEKKE BLODÅRER ER INNGANGEN.
Strategien som Snipstad og forskningsteamet hun er 
en del av jobber med, kalles nanomedisin. De kapsler 
medisinen inn i nanopartikler, som kan gi flere 
fordeler. Blant annet kan man utnytte en effekt som 

ble oppdaget ganske tidlig 
i kreftforskningen. 

– Blodårene i en svulst 
har en annen struktur 
enn blodårene i resten av 
kroppen. Disse blodårene 
har vokst veldig raskt for 
at kreftcellene skal kunne 
fortsette å vokse og dele 

seg som kreftceller gjør. Blodårene vokser innover i 
svulsten, og fordi kreftcellene deler seg så fort, vokser 
også blodårene fort for å opprettholde svulstens 
behov for næring og oksygen, forteller Snipstad. 

På grunn av at blodårene vokser så raskt, får de 
også en helt annen struktur enn i det friske vevet i 
kroppen vår, og den kanskje viktigste egenskapen 
ved disse blodårene er at de utvikler masse porer i 
blodåreveggene.

– De er rett og slett det vi kaller for lekke, sier 
Snipstad. 

Hun forklarer at på grunn av størrelsen de har vil 
disse nanopartiklene kunne sprøytes inn i blodet uten 
å påvirke de fleste typer friskt vev. De vil sirkulere 
gjennom blodet fram til svulsten, der de slipper ut 
gjennom de små porene, og på den måten blir en 
målsøkende leveringsmetode av medisinen.  

NANOPARTIKLER ALENE HOLDER IKKE.
Snipstads forskning har vist at ved å levere medisinen 
på denne måten vil man kunne frakte omtrent 
hundre ganger mer cellegift til svulsten enn ved 
vanlig cellegiftbehandling. 

– Et problem med denne metoden er at selv om 
nanopartiklene kommer seg fram til svulsten og 
lekker ut gjennom de porøse veggene i svulstens 
blodårer, når de hovedsakelig bare fram til de første 
lagene av kreftceller som ligger nærmest blodåren, 
sier hun. 

En av utfordringene som Snipstad har ► 

Sofie Snipstad vant Forsker Grand Prix i 2016 med sin forskning på 
nanopartikler og ultralyd. Nå har behandlingen kurert kreft hos mus.  

Lokalisert cellegift som «magic bullet»

TEKST: Linn Victoria Brekke  |  FOTO: Jonas Halse Rygh

– Det finnes mange medisiner for hjernesykdommer, men  
problemet er at man rett og slett ikke har noen metode for å få 

levert medisinen dit den trengs. 
Sofie Snipstad, forsker NTNU

Foto: Sofie Snipstad, forsker ved institutt for fysikk, NTNU
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Kalenderen har nettopp bikket oktober, og høsten er 
for alvor i gang. Enn så lenge er himmelen blå, men 
skyene begynner å samle seg. En frisk vind blåser løv 
gjennom gatene. Ved Nidarosdomen har det samlet 
seg en stor gruppe mennesker, de fleste kledd i rosa 
treningsklær. Felles for dem alle er at de skal delta i 
Rosa sløyfe-løpet.

FOR FØRSTE GANG I TRONDHEIM.
I startområdet er oppvarmingen i full gang. På en 
scene står det et par personer og viser folkemengden 
ulike øvelser. Det er ti minutter til løpet skal starte, 
men stemningen er likevel ikke spent. De fleste smiler 
og gleder seg til å løpe. For det er ingen konkurranse. 
Det handler ikke om å komme først i mål, men om å 
delta. Slik støtter man dem som trenger det.

Det er andre året Rosa sløyfe-løpet arrangeres, og 
første gang det legges til Trondheim. I fjor var det 
kun ett løp i Oslo. Det er også første gang menn får 
delta. De er imidlertid ikke like ivrig med å kle seg 
i rosa, og forsvinner dermed litt blant de over 800 
deltakerne.

KLAR, FERDIG, GÅ!
Det er et par minutt igjen til løpet skal begynne, 
og folk samler seg foran startstreken. Arrangøren 
oppfordrer de som skal løpe fortest til å stille seg 
først. Nedtellingen begynner. Ti sekunder igjen. Med 
ett går startskuddet, og folk strømmer gjennom den 
rosa buen som både er start og mål.

De raskeste forsvinner fort ut av synet, mens de 
som har bestemt seg for å gå følger på. Fra Elgeseter 
bru kan man se de rosakledde langs hele Nidelva. 
Den drøyt sju kilometer lange løypa tar seg bortover 
mot Ila, før elva skal krysses. Deretter går løpet 

oppover Øya, hele tiden langs elva, før Bakklandet 
og Festningen skal passeres. Siste hinder er Gamle 
bybro før deltakerne igjen kommer tilbake til 
Nidarosdomen.

MEDALJE TIL ALLE.
Startområdet blir etter hvert tomt. Arrangørene 
forbereder seg på at deltakerne skal komme tilbake 
igjen, og at det blir et målområde. Medaljene pakkes 
ut, og en klirrende lyd av metall sprer seg. Selve 
båndet er selvfølgelig rosa. Det blir medalje til alle 
som deltar, uansett om man er først, eller sist i mål. 
Noen deltakere har interne konkurranser, mens 
andre ikke bryr seg i det hele tatt.

Etter omtrent 23 minutter kommer første deltaker 
i mål. Sliten og svett får han den første medaljen 
rundt halsen. Flere følger på. Blant de ti første er 
det flest menn, men også et par kvinner. I tillegg til 
medalje venter det både vann og drikkeyoghurt til 
dem som passerer målstreken.

EN GOD SAK.
Rundt en time etter at løpet begynte, trekkes det 
premier i målområdet. Her er det helt tilfeldig hvem 
som vinner, for det trekkes på startnummer. Dette 
understreker at det viktigste ikke er å vinne eller være 
først, men å delta. For hver deltaker som er med, går 
200 kroner av påmeldingsavgiften til Rosa sløyfe, 
som i år fokuserer på senskader etter behandling.

Det virker som at alle deltakerne er fornøyde 
med egen innsats. De har vært med og bidratt til 
et godt formål, alle på sin egen måte. De har gjort 
livet litt bedre for de som er og har vært rammet av 
brystkreft. De har vært med da over 800 mennesker 
farget Trondheim rosa. UD

 Oktober er måneden med økt fokus på   

Da 800 farget byen rosa

TEKST: Runar Johnsen  |  FOTO:  Sannah Lilly Lomsdalen Løvhaug• Ble arrangert for første gang i 
2016, med 1300 deltakere. 

• Åpent for alle. 

• Arrangeres i Bergen, 
Haugesund, Kristiansand, 
Oslo, Tromsø og Trondheim. 

• Inntektene går til Rosa 
sløyfe, som har som mål 
å vise solidaritet med 
brystkreftrammede. 

• I år er fokuset på senskadene 
man kan få av behandling.

ROSA SLØYFE-LØPET:

Kilde: Kreftforeningen

brystkreft og de som er rammet av det. I Trondheim ble dette 
markert med det første av totalt seks løp til inntekt for Rosa sløyfe.

jobbet med er dermed hvordan man kan få ført disse 
nanopartiklene lenger inn i svulsten. Gjennom et 
tverrfaglig samarbeid mellom NTNU, SINTEF, og 
St. Olavs Hospital har man valgt å bruke gass og 
ultralyd som en metode for å oppnå dette. 

– Nanopartiklene blir satt sammen som et skall 
med gass. Disse små boblene blir så sprøytet inn i 
blodet, og ved hjelp av ultralyd kan man få boblene 
til å vibrere og sprekke inne i svulsten. Vibrasjonene 
vil massere blodårene og vevet, danne enda flere 
porer og dytte nanopartiklene lenger inn i svulsten, 
sier Snipstad. 

BOBLENDE NANO MOT KREFT.
Den foreløpige prekliniske forskningen har blitt 
utført på mus som har fått menneskelige kreftceller 
sprøytet inn i kroppen. Snipstad forklarer at det er 
veldig strenge regler når det gjelder slike forsøk, men 
at før de kan teste behandlingen på mennesker ligger 
det et krav om at det må testes på dyr. 

– Mus er ikke så forskjellige fra mennesker. Selv 
om de er gnagere er det en ganske stor andel av 
genene som de faktisk deler med mennesker, sier 
Snipstad. 

Hun forklarer at ved å bruke mus som forsøksdyr 
kan man for eksempel ta humane kreftceller og 
implantere dette i musene, og etter en stund vil 
cellene danne en liten svulst. 

– Det er veldig strenge krav til hvordan slike forsøk 
skal utføres. Musene overvåkes og blir tatt godt vare 
på, og de skal ikke føle noe smerte, sier Snipstad. 

KREFTFRIE MUS. 
Resultatene av forsøket som ble utført på musene, 
viste at ved kombinasjonen av gassfylte bobler med 
nanopartikler og ultralyd kunne de konkludere 
med at svulstene forsvant helt. 100 dager etter endt 
behandling var musene fortsatt kreftfrie, noe som er 
svært lovende for forskningens framtid. På grunn av 
den store forskjellen i levetid vil 100 dager for en mus 
utgjøre ganske mange år for et voksent menneske. 

På tross av lovende resultater forteller Snipstad at 

løpet fra ideen oppstår i en lab til en metode kan taes 
i bruk er veldig lang, og gjerne tar 10-20 år. Det er en 
lang og tidkrevende prosess hvor man må innfinne 
seg med å se ting over et lengre perspektiv.  

– Det viktigste med slike forskningsprosjekter er 
å være tålmodig. Det er en lang prosess over flere 
stadier som tar mye tid, og aller helst skulle man sett 
resultatene i går, men slik er det ikke innen medisinsk 
forskning, sier hun. 

INGEN UNIVERSALKUR.
Tanken er at dette skal være en behandling som kan 
brukes på flere typer kreft.

– Tanken er å kunne kapsle inn ulike typer 
cellegift. Ulike typer cellegift fungerer bedre på ulike 
typer kreft, men det er også sånn at vi har noen 
begrensninger. Vi trenger blant annet blodårer som 
vi kan sprøyte disse boblene eller partiklene inn i, og 
vi trenger også å vite hvor svulsten ligger for å kunne 
bruke ultralyden, sier Snipstad. 

Har man for eksempel leukemi, og kreften er 
overalt i blodet, er ikke boblene og ultralyden 
nødvendigvis en hensiktsmessig behandling. 
Snipstad poengterer at det viktigste med forskjellige 
typer behandlinger er å karakterisere systemene 
sine godt, slik at man vet hvilke typer kreft metoden 
fungerer på. 

Metoden med nanopartikler og ultralyd kan 
forhåpentligvis også tas i bruk på diverse 
hjernesykdommer, slik som hjernesvulster. Snipstad 
forteller at hovedutfordringen her er at blodårer i 
hjernen ikke har disse porene i blodårene som man 
finner i svulster i resten av kroppen.  

– Det finnes flere medisiner for ulike 
hjernesykdommer, men problemet er at man rett og 
slett ikke har noen metode for å få levert medisinen 
dit den trengs. Det er flere forskjellige strategier som 
har blitt testet ut opp gjennom årene, men en av de 
strategiene som ser spesielt lovende ut er ultralyd, 
sier Snipstad. Forskningsgruppen har allerede vist 
i forsøksdyr at boblene sammen med ultralyd også 

kan brukes for å levere nanopartikler med medisin 
til hjernen.

Det skjer mye spennende og lovende innenfor 
kreftforskning, og Norges forskere står bak mange 
spennende studier og forsøk. Det er fortsatt en veldig 
lang vei å gå før man kan se blant annet Snipstads 
behandling tatt i bruk i pasienter. 

Hva er det største håpet ditt for framtiden til din 
behandling?

– Det må jo være at den kan taes i bruk i klinikken. 
Vi er en stor gruppe, og alle som er involvert i 
forskningen håper nok på det samme, avslutter 
Snipstad. UD

Snipstads studie ble nylig publisert i Ultrasound 
in Medicine and Biology. Hvis man ønsker å vite 

mer om metodene brukt, eller resultatene som er 
funnet, finner man svar på alt dette der. 

Musene i forsøket ble delt inn  
i tre grupper:

• Gruppe 1: Ingen behandling. 
Kreftsvulsten vokste raskere 
og raskere. 

• Gruppe 2: Behandling med 
nanopartikler med medisin. 
Veksten til svulsten stagnerte, 
men forsvant ikke.  

• Gruppe 3: Behandling med 
nanopartikler med medisin, 
bobler og ultralyd. Svulsten 
krympet til den forsvant. 100 
dager etter behandling var 
musene fortsatt kreftfrie. 

TRE GRUPPER - TRE RESULTATER

Kilde: Gemini

NANOMEDISIN: Sofie Snipstad forklarer hvordan nanopartiklene trenger inn i kreftsvulsten og sparer friske celler.
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I en tid hvor stadig nye treningstrender vokser 
fram, kan det være utfordrende for en organisasjon 
som Sit å tilpasse seg. Når det nå er en tendens til 
mindre lagidrett og mer individuelt rettet trening for 
studentene, forteller velferdsdirektør Espen Munkvik 
at de gjør det de kan for å bruke ressursene sine på 
best måte. 

– På Portalen og Moholt har vi ikke areal som er 
egnet for grupper eller lag. Der kan man drive med 
spinning, vektløfting, og løping på mølla, poengterer 
Munkvik. 

I 2021 skal Sits nye flaggskip stå ferdig 
i Elgesetergate 10. Dette blir et moderne 
flerbruksanlegg som i tillegg skal huse helse- og 
sosialfagutdanningene på NTNU. I den anledning 
forsøker Sit gjennom studentpolitikere å fange 
opp hva studentene vil ha, slik at arealene i nye 
Elgesetergate 10 blir brukt på best mulig måte.

– I Velferdstinget har de en egen idrettsansvarlig 
studentpolitiker, som har en gruppe frivillige studenter 
rundt seg. De bruker vi som sparringspartnere 
med tanke på trender. I tillegg samarbeider vi med 
NTNUI og de andre studentidrettslagene, og hører 
hva de tenker rundt nye former for aktivitet. 

I tillegg til samarbeid lokalt og nasjonalt, forteller 
Munkvik at Sit er med på fagfora for nye trender 
innen bransjen. Velferdsdirektøren innrømmer dog 
at det er utfordrende å henge med.

– Det er åpenbart vanskelig å treffe på alle trender. 
Man må se det ganske mange år i forveien for at man 
skal treffe på hot yoga-trening. Da må man nesten 
bygge seg et badstuerom.

Bygd opp rundt NTNUI
Da idrettsavdelingen til samskipnaden ble dannet i 
1996, var det på bakgrunn av et ønske om å ha et 
samlet idrettstilbud for alle studenter i Trondheim. 
HiST var nettopp opprettet, men idrettsbygget på 
Gløshaugen ble først og fremst brukt av Gløshaugen-
studenter fra det ble bygd av gamle NTH i 1966.

– Målet er å stimulere studentens trenigsaktivitet. 
Strategien vår er å støtte opp under studentdreven 
idrett. Vi prøver å være tettest mulig på 
studentidrettslagene, utdyper velferdsdirektøren. 

Den største utfordringen Sit har, er å få 
gjennomsnittsstudenten til å bevege seg mer. De som 
har drevet med idrett før de begynte å studere, vil 
ofte fortsette med det også i studentlivet. Enten ved å 

melde seg inn i et idrettslag, eller begynne på studio.
– Det vanskelige er å engasjere de som sluttet 

med idrett da de var 14 og ikke har fått pulsen over 
120 siden. Vi lurer på hvordan vi kan få tak i de og 
hva slags utstyr de vil ha. NTNUI Rumpeldunk er et 
supert initiativ, der mange kan bli engasjert av noe 
helt nytt, og hvor alle stiller på bar bakke, forteller 
Munkvik engasjert.

Idrettslagene har tradisjonelt en viktig posisjon i 
Norge med tanke på å få folk i aktivitet. Trenden på 
nasjonalt nivå er dog at færre driver med lagidrett. 
Måtene man trener på individuelt, skifter også 
hyppig.

– Så lenge det er takhøyde og bjelker i taket, 
kan man borre inn og bytte etter hvert. Mye av de 
individuelle treningsapparatene er på hjul, så de kan 
man trille inn og ut. Fleksible areal der man kan 
henge opp slynger og fylle inn nye apparater, blir 
viktig framover. 

Mekanismene bak treningsavgiften
Fram til 2011 holdt treningsavgiften seg rundt 600 
kroner i året. Etter Sit begynte å leie privat hos 
Portalen, økte prisen gradvis fram til den stabiliserte 

Når de nye treningslokalene i Elgesetergate 10 står klare, vil treningsavgiften sannsynligvis 
øke. Sits velferdsdirektør forteller om mekanismene bak treningsavgiften og -tilbudet. 

TEKST: Andreas Alstad, Audun Fegran Kopperud  |  ARKIVFOTO: Eirik Åsheim

Slik leser Sit hvordan du vil trene
Treningsavgifter for andre 

treningssenter (årlig medlemskap): 

•  3T Studentpris: 5 588 kr  

• Fresh Fitness: Fra 3 297 kr  

• Impulse Treningssenter: 3 588 kr  

•  Easyfit: 1 980 kr 

• Sit: 1 700 kr

Treningspriser:

Kilde: 3t.no, freshfitness.no, 
impulse.no, easyfit.no, sit.no

• Fristasjon innebærer at 
utdanningsinstitusjonen 
stiller egnede lokaler/
arealer med nødvendig 
basisutstyr til rådighet for 
studentsamskipnadens 
studentvelferdsvirksomhet 
ved institusjonen.  

• Studentvelferdstjenester 
er tjenester til studenter 
hvor formålet er å støtte 
opp om de særskilte behov 
studentene har i kraft av sin 
livssituasjon som studenter.  

• Utdanningsinstitusjonen har 
den endelige myndighet til 
å bestemme hvilke lokaler 
som skal stilles til disposisjon 
for studentsamskipnaden.

Fristasjon:

Kilde: Lovdata.no

seg på 1 700 kroner i 2015. I matrisene for prosjektet 
Elgesetergate 10, opererer Sit med at treningsavgiften 
mest sannsynlig vil stige.

–Nå skal man etter planen erstatte Portalen med 
Elgesetergate 10 som dere leier av NTNU. Studenter vil 
kanskje lure på hvorfor prisen går opp, når man kutter 
Portalen og går til NTNU igjen?

– Det er ikke avtale om fristasjon i Elgesetergate 10. 
Intensjonen vår er å holde prisen lavest mulig, men 
vi er avhengig av å ha et kvalitetsmessig bra tilbud. 
Vi snakker jevnlig med NTNU om hva slags areal det 
er på fristasjonene. Vi er avhengig av at NTNU synes 
tilbudet er bra, for at de skal betale leien. NTNU 
er igjen under press fra utdanningsdepartement, 
forklarer Munkvik. 

Det kommende idrettsarealet i Elgestergate 10 
er mellom 4 500 og 5 000 kvadratmeter. Det er mer 
enn dobbelt så stort som Portalen. Areal er det man 
betaler for, derfor er haller og saler noe som presser 
på treningsavgiften.

– Grunnen til det er at de legger beslag på veldig 
stort areal og volum. Det er kvadratmeter og fort tre 
etasjer som trengs for en hall. Skulle vi tenkt kun 
økonomi, ville vi prioritert å flytte apparater inn i 
disse arealene. Det hadde tatt liv av idrettslagene, 
så det er ikke aktuelt. Hvis man skal tjene penger 
på det, som de kommersielle gjør, satser man på de 
individuelle trendene. 

NTNUs initiativ
Sit har gitt Velferdstinget ansvaret for å jobbe med å 
gjøre Elgesetergate 10 til fristasjon. Kjedereaksjonen 
starter med NTNU. Høyere leiepris for Sit, gir utslag 
i høyere treningsavgift for studentene. Leder Thomas 
Eriksen for Velferdstinget forklarer en komplisert 
situasjon. 

– Elgesetergate 10 er et prosjekt som ble startet 
ved HiST. Det hadde vært kjempeflott med en avtale 
om fristasjon, men det som ligger til grunn er en 
avtale mellom HiST og Sit. I den avtalen ble det ikke 
spesifisert at idrettsarealene skulle være fristasjon. 
Velferdstinget snakker om fristasjon i alle fora vi har 
mulighet, men initiativet må komme fra NTNU. 

Eriksen forteller at det koster NTNU mye å gi 

fristasjon, og handler om deres prioriteringer. Sit 
har også mulighet til å påvirke treningsavgiften, ved 
hvordan de bruker semesteravgiften. Det handler 
bare om prioriteringer.

Ser man bort fra leieprisen, har Sit mange 
andre kostnader ved å drive et treningstilbud. Sit 
deler inn i personalkostnader og utstyrskostnader. 
Resepsjonister, treningsveiledere, gruppetimeledere, 
og vakthold får betalt, i tillegg til de som setter opp 
turnus for nevnte roller.

– Vi har et resultatkrav på to prosent. Vi sparer 
penger til fremtidig innkjøp av utstyr. Når man åpner 
et nytt senter, kjøper man alt nytt der. Alt utstyr 
som står i sentrene er betalt av Sit. Der man får en 
tredemølle på XXL for mellom ti og tyve tusen, 
koster en sentermølle fort opp mot hundre tusen. 
En sentermølle må tåle mye mer belastning, utdyper 
velferdsdirektøren. 

Munkvik forklarer at de møllene som går mest på 
Sit sine sentre, går stort sett fra åtte om morgenen til 
åtte på kvelden. Det gir fort lignende turtall som en 
personbil i løpet av et år. 

– Når man begynner å telle opp antall møller på 
sentrene og at levetiden er på drøye fem år, kan man 
tenke regningen i de bølgene når mange må byttes 
ut samtidig.

– Man skal bli møtt av folk
– Flere av billigkjedene blir helautomatisert. Mindre 
resepsjoner og derav mindre personalkostnader. Er det aktuelt 
for Sit å nedbemanne noe?

– Vi har tatt et valg om at det er viktig at man 
treffer folk. Det rapporteres om større ensomhet og 
psykiske lidelser blant studenter. Vi tenker at det er 
bra at man blir møtt av noen. Det er et valg vi har tatt 
at det er et menneske som sier «Hei» og som man kan 
spørre om man lurer på noe, og ikke en algoritme 
som sier når neste time er. 

Munkvik mener det er en verdi i seg selv at det er 
personer som beveger seg i treningsarealene, og at 
man kan spørre om hvordan man bruker en maskin, 
løfter vekter eller hva det skulle være for noe. 

– Det handler litt om den kvaliteten vi mener 
studenter fortjener, avslutter Velferdsdirektøren. UD
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Anja Rosvold From, 
21, Datateknologi
– Fordi det er nært skolen og billig å 
trene her.
– Jeg synes det er veldig bra. Kanskje 
litt mange folk, men de har mange 
gruppetimer og bra utstyr, så jeg er 
fornøyd.
– Det er helt innafor. Jeg synes det 
er ganske lavt i forhold til andre 
treningssenter egentlig.  

Fem på mølla
Hvorfor velger du Sit framfor 

andre treningssenter?

Hva synes du om tilbudet til Sit?

Hva synes du om prisnivået på treningsavgiften?

Sindre Bakke Øyen, 
23 år, Industriell kjemi 
og bioteknologi
– Det ligger rett ved Gløshaugen, så for 
meg er det omtrent på vei hjem. 
– Jeg synes det er gode apparater. De 
er ganske up to date sammenlignet 
med det jeg har sett tidligere rundt om 
kring. Det synes jeg er bra. 
– Prisen er ganske stødig lav. Ligger vel 
på rundt 170 kr i måneden. Det synes 
jeg er en ganske god pris.

Erik Hjertnes Nygaard, 
21 år, Bygg og miljø
– Jeg velger Sit i tillegg til andre 
treningssenter. Ved siden av trener jeg 
kampsport. Jeg kommer hit når jeg har 
tid fordi det er så billig.
– Det er veldig bra. Jeg har gått på litt 
timer også av og til. Gjorde det i hvert 
fall i fjor. Også er det overalt da. 
– Det er absolutt veldig greit. Det 
billigste man kan få. Man får vel nesten 
mer enn det man betaler for. Det er 
ikke noe dårligere dette enn hva man 
får for 350 kroner andre steder. 

Øystein Linde, 18 
år, Maskin
– Billigere.
– Litt slitt, men det fungerer.
– Helt innafor. Verken mer eller 
mindre.

Elisa Høstmark, 22 år, 
Marin teknikk
– Billig og i nærheten.
– Jeg synes for det meste at det er 
veldig bra. 
–  Sammenlignet med andre steder 
synes jeg egentlig at det er ganske bra 
med tanke på at du også får gratis 
gruppetimer. 

I fjor, da FIFA skulle markere 25-års jubileum 
for sine prestisjefulle prisutdelinger, var formålet 
å ta prisen i en ny, moderne retning, ifølge deres 
egne nettsider. Etter å ha kuttet ut det seks år 
lange samarbeidet med franske Ballon d’Or, eller 
Gullballen som prisen kalles her på berget, finnes det 
igjen to individuelle priser man kan vinne for å være 
den beste fotballspilleren. Problemet er at Neymar, 
sammen med Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, er 
nominert til prisen for årets mannlige fotballspiller. 
Dette taler imot den nye og moderne retningen FIFA 
tar til orde for.

Fjorårets prisvinner Ronaldo er favoritt 
til å vinne prisen, etter en strålende sesong der 
portugiseren sammen med Real Madrid tok gull 
i mesterligaen, La Liga og i FIFAs klubb-VM. Han 
ble også toppscorer i mesterligaen, blant annet ved 
å score to mål i finalen. Messi som ble toppscorer i 
La Liga og vant Copa del Rey med Barcelona, i det 
som ellers var en skuffende sesong, er også vanskelig 
å avskrive i en sånn sammenheng.

Men Neymar, og hans nye klubb Paris Saint 
Germain (PSG), har og skapt overskrifter. I sommer 
knuste PSG fjorårets rekordsum for en overgang, da 
de kjøpte Neymar fra Barcelona for 222 millioner 
euro. Det er åpenbart vanskelig å argumentere mot at 
Neymar besitter et vanvittig talent. Og at han kunne 

tenke seg å spille i en klubb uten å være i skyggen 
til Messi, er forståelig. Det er Neymars respektløse 
oppførsel på banen, ovenfor både medspillere og 
motstandere, som er problemet når man plasserer 
navnet hans i samme setning som «verdens beste 
spiller».

Det har vært en aldri så liten mediestorm rundt 
Neymar den siste tiden. Denne bunner ut i en krangel 
mellom han og lagkameraten Edinson Cavani, som 
fant sted i en seriekamp mot Lyon 17. september. 
Og etter dette har ryktene florert. Konflikten skal 
visstnok ha delt PSG-garderoben i to, og Cavani skal 
ha avslått et tilbud på en million euro for å la Neymar 
ta over ansvaret fra 11-meteren. Uten å konkludere 
med hva som har skjedd, og hva som skjer bak 
lukkede dører i Paris, er det legitimt å hevde at 
Neymar ikke akkurat viser seg fra sin beste side når 
han krangler med medspillere foran tv-kameraene.

Men allerede fem dager før feiden med Cavani 
startet, viste Neymar lignende takter i Glasgow. 
I et mesterligaoppgjør mot Celtic fikk 18 år gamle 
Anthony Ralston prøve seg i rollen som høyreback 
for det skotske motstanderlaget, og var dermed den 
som hadde mest med brasilianeren å gjøre. Ralston 
lo av Neymar da han fikk et gult kort for filming, og 
Neymars respons til dette var å nekte å ta unggutten 
i hånda etter kampen. Relativt usympatisk gjort 

FIFA avsluttet i fjor samarbeidet om Ballon d’Or, da de ville modernisere 
prisutdelingen. Men hvor modernisert det hele framstår kan derimot diskuteres.

TEKST: Øyvind Opsahl  |  ILLUSTRASJON: Øyvind Opsahl

Neymar er kanskje arrogant, men det er FIFA også

ovenfor en juniorspiller som debuterer i Champions 
League, og som spiller sin femte seniorkamp totalt. 
I alle fall etter å ha valset over de skotske mesterne 
med kalassifrene 0-5.

Når en spiller opptrer så respektløst som 
Neymar gjorde ved to anledninger på under én uke 
i september, er det da riktig av FIFA å nominere 
han til årets spiller få dager etterpå? «Fair play» er 
en sentral del av moderne fotball, og FIFA bruker 
mye tid på å promotere dette. Sender det ikke da ut 
feil signal om man ikke tar hensyn til dette før man 
nominerer noen til prisen for årets spiller? «Fair play» 
er alt annet enn å kjefte på dommere som gir deg 
gule kort for å prøve å jukse til deg frispark.

Poenget her er at om FIFA virkelig prøver å være 
nyskapende med sin prisutdeling, hvorfor ikke da ta 
hensyn til et litt mer helhetlig bilde når de skal kåre 
årets spiller? Juventus’ legendariske kaptein, Gianluigi 
Buffon, som ledet laget sitt til gull i både italiensk 
serie og cup, samt til finalen i mesterligaen, ville for 
eksempel vært en mer verdig kandidat enn Neymar. 

Så klart er det ingen som er perfekte, heller 
ikke Ronaldo eller Messi, men de burde begge ha 
en større sjanse til å stikke av med prisen enn den 
temperamentsfulle brasilianeren. Og altså ikke bare 
rent statistisk. UD

FOTO: Vilde Charlotte Jacobsen
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En ny ruspolitikk - snart på gang?

Under Dusken tar gjerne imot leserbrev. Lengden på et innlegg begrenses til mellom 1800 og  
3500 tegn inkludert mellom rom. Vi forbeholder oss retten til å redigere og forkorte innlegg.  

Vi gjør oppmerksom på at innlegg også vil være tilgjengelige på underdusken.no.

Kontakt debattredaktør Anna Juell Johnsen på debattredaktor@studentmediene.noDEBATT

Leder av kartleggingsteam: Studenter og rus

NORA HAGESÆTHER

Har du kontroll?
ILLUSTRASJON: Pernille Grimsrud

Student

HENRIK ELMAN

STUDENTJODEL

Vi vet at rus kan skape avhengighet, fysiske 
og psykiske plager, men vi tenker at slikt ikke skjer 
med oss unge, friske akademikere. Hva gjør en slik 
oppfatning med vår evne til å se og hjelpe dem som 
trenger det?

 
Studenter er i en livssituasjon hvor festlige 
anledninger kommer på løpende bånd og 
drikkepresset er stort. Heldigvis har de fleste et 
alkoholkonsum som ikke gir alvorlige konsekvenser 
senere i livet. Livskvaliteten reduseres ikke betydelig 
av en klein My story, litt øl i håret eller en slankere 
lommebok dagen derpå. Men hva gjør du hvis du en 
dag kjenner at du ikke lenger drikker fordi du har 
lyst, men fordi du ikke kan la være?

 
Rundt en fjerdedel av studenter i Trondheim 
oppga i shot-undersøkelsen i 2014 å ha prøvd et illegalt 
rusmiddel. I denne kategorien er det mye som kan skape 
avhengighet, fysiske og psykiske plager. Rekreasjonell 
bruk kan for noen etter hvert bli en vond spiral de 
ikke klarer å bryte ut av. Kanskje går det utover helse, 
studier, økonomi eller sosiale relasjoner. Hvem kan man 
egentlig snakke trygt med i en slik situasjon?

Da USA fant ut at krigen mot alkohol var 
nytteløs, starta Nixon en krig mot narkotika. 
18. juni 1971 starta den, og det virker som om 
verden ikke har lært mye. For hver gang vi tror vi 
går et steg frem, går vi to tilbake.

Politiet fremstår fortsatt ganske destruktive. 
I en sak i Morgenbladet i mars, forteller 
politibetjent Bård Dyrdal om da han starta 
på nittitallet og var inspirert av å delta. Han 
trodde han gjorde en innsats for at samfunnet 
skulle bestå da han pågrep en rusavhengig. Nå, 
25 år senere sier han at om vi tar dem, gjør det 
ingen forskjell. Nå vil han ha en ny politikk, 
kontrollert salg av stoffer som etter all forskning 
og utredning er mindre farlig enn alkohol.

Han har et inntrykk mange jeg kjenner har 
av det politiet synes om det å pågripe folk som 
innehar knark. Det er tøft å pågripe dem, og det 
er ikke innafor å diskutere en ny retning. Dyrdal 
sier det er et maskineri, og at det var vanskelig 
å stå for andre synspunkt som ikke dominerte. 
Å pågripe folk for å ha hasj fremfor å fokusere 
på voldtekt eller svindel, noe av betydning, er 
forbausende å se på.

Og det er rart å se at politiet ikke har endra 
holdning. I september publiserte PD en sak 
der de skulle besøke skoler for å lære yngre 
om hvor farlig rus var. De retta pekefinger og 
hadde en passiv-aggressiv tone man skulle tro 
makta ikke kunne ha. Da jeg skulle gå inn for å 
lese om igjen, var den sletta fordi folk ikke biter 
på. Om en forsøker å søke seg frem på internett 
om hva som er riktig og galt, kommer det opp 

annonser som ønsker å bremse legaliseringa av 
andre rusmidler. Denne skremselen som disse 
foreningene skriver om er galskap.

Konsensus har endra seg politisk de siste 
åra. Det var på tide man fant ut at det å straffe 
rusmisbrukere ikke lønna seg, og det å flytte på 
dem var ikke lurt verken i Bergen eller i Oslo. 
Men nå har man begynt å lytte, og ros skal gå 
til partier som Venstre, MDG og SV for at man 
endelig har klart å bevege Ap og Høyre på dette 
feltet. Med Rødt kan man få til noe tvers over 
blokkene. Det vil bli diskusjoner, men de er verdt 
å ta.

I Nord-Amerika begynner man å se 
resultatene av kriminelle mister kontroll over 
eneretten til rusmidler nå som det blir legalisert. 
åtte amerikanske delstater har så langt legalisert 
bruken av cannabis, og Canada er også i 
prosessen med legalisering for medisinsk bruk. 
Det kommer til å medføre inntekter i statskassa, 
som er det beste argumentet for legalisering.

Siden 2001 har Portugal avkriminalisert 
små besittelser, og de har vært fremtredende på 
rusfeltet i Europa sida. Det store gjennombruddet 
var da de flytta ansvaret for rus fra justis til 
helsesektoren. Man snakker man ikke om å 
legalisere absolutt alle rusmidler. I fagmiljøer 
anser man selvfølgelig at enkelte rusmidler er 
verre enn andre, men cannabis har man fortsatt 
til gode å se dødsfall på etter legaliseringen i 
USA. Derfor er partiene som nå er valgt inn nødt 
til å komme frem til noe nytt. Man bør klare å gå 
to steg frem, uten å skifte retning. 

Man trenger ikke være hard på flaska for å bli 
avhengig. Man trenger ikke engang bruke rusmidler 
selv for å ha et vanskelig forhold til rus. For noen er 
rus en flukt fra det som er vanskelig, for andre er det 
der problemene starter. Hver situasjon er unik, men 
faktorer som stress, ensomhet, sorg og manglende 
mestring spiller ofte inn. Dessverre oppleves det 
for mange som tabu og utrygt å snakke om vansker 
knyttet til rus.

 
Når en ansatts rusvaner går utover helse 
og arbeid, går alle varsellamper. Støtteapparat og 
helsevesen kobles inn og man får hjelp. Når en 
student sliter med studiene på grunn av rus, er det 
ikke nødvendigvis noen som fanger det opp. Hvis en 
student møter rusa i forelesning er det lettere å tenke 
at vedkommende har vært på fest kvelden før, enn at  
vedkommende kanskje sliter. Vi vet at rus kan skape 
avhengighet, fysiske og psykiske plager, men vi tenker 
at slikt ikke skjer med oss unge, friske akademikere. 
Hva gjør en slik oppfatning med vår evne til å se 
og hjelpe dem som trenger det? Hva gjør det med 
terskelen for å be om hjelp?

Det finnes heldigvis mange som kan hjelpe. 
Helsesøstre, psykologer, kommunen og frivillige 
organisasjoner har mange ulike tilbud. Det hjelper 
imidlertid lite at støtteapparatet finnes hvis ingen vet 
om tilbudet eller tør å oppsøke hjelp. Generell mangel 
på kunnskap om studenters rusvaner kan dessuten 
føre til hull i sikkerhetsnettet.

 
Det foregår nå en kartlegging av 
Trondheimsstudentenes rusvaner og dagens 
hjelpetilbud. Ved å undersøke studentenes 
opplevelser, erfaringer og behov, kan man styrke 
tilbudene for dem som trenger hjelp og støtte. 
Som en del av kartleggingen sendes det ut en 
spørreundersøkelse. Ved å svare på denne gir du oss 
verdifull informasjon, uansett hvor på spekteret du er 
og hvilke erfaringer du har med rus. I tillegg ønsker 
vi å intervjue studenter som sliter eller tidligere har 
slitt med rusvansker.

 
Ingen studenter skal trenge å føle seg alene 
hvis de utvikler et rusproblem. I en ideell verden vet 
alle hvor de kan henvende seg hvis de sliter selv eller 
er bekymret for en venn, og viktigst av alt – man får 
hjelpen man trenger når man trenger den! 

Jaja, er kanskje fattig, singel, lav, 
stygg, må konte 3 av 4 fag, savner 
mamma og knuste telefonen i det 
jeg falt på sykkelen idag.

MEN, tjente 4.67 kroner på forrige 
handletur pga æ-appen, så livet 
smiler ihvertfall litt

Visste at Hugh Hefner var død med 
en gang jeg våknet fordi jeg hadde 
mårrabrødet på halv stang.

Damn gurl, er du en matematikk 1 
eksamen?
For jeg ville jobbet et helt semester 
for å ta deg, for så å bli skampult på 
den store dagen

Det deiligste med å være student er 
å slumre uten bekymringer.

Frem til November.

Da slumrer man bekymret.

Syns det er teit at ingeniørstudenter 
kaller seg ingeniører.

Du ser liksom ikke medisinstudenter 
som går rundt å kaller deg lege, 
eller kunststudenter som kaller seg 
arbeidsløs.

When you have to explain to your 
friends and family back home, why 
you’re taking the bus to Sweden to 
buy ‘cheap’ wodka for 20€...

#exchangestudentproblems

Finnes det en typisk gay-bar i Trond-
heim utenom The Mint?

Tips: husk å lukke vinduet+gardinene i 
natt. Hilsen noen som våknet til masse 
kulde+kebab som kom flyvende inn 
i natt.
Godt kast da, siden jeg bor i 2.

Snakket med ei jente jeg kjenner fra 
før på et utested i går, hvor vi mimret 
om gamle dager i kanskje 30 minut-
ter før jeg fant ut at dette var feil 
jente og at jeg aldri hadde møtt 
henne før. Lurer på om hun var 
like full som meg.

ILLUSTRASJON: Nora birgitte Johansen
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UKEpraten: Oppdrettsnæringen 
Mandag 21. oktober 17.00-19.00
Studentersamfundet

Mange snakker om oppdrettsnæringen som en 
av de store industriene til å ta over etter oljen. 
Likevel er det knyttet en del kontrovers i forhold 
til denne næringen, for er den bærekraftig? 
Er fisken sunn? UKA inviterer studentene til 
Samfundet for å kunne å snakke direkte med 
industrien. 

Vi lærer på skolen at slaveriet ble avskaffet i 1865.  
Slaveriet ble da forbudt ved lov. Sannheten er at det 
bare gikk under jorda, og det finnes flere slaver i dag 
enn noen gang i historien. Det estimeres at det på 
verdensbasis er 45 millioner ofre for menneskehandel, 
også kalt den moderne tids slaveri. Dette er ni ganger så 
mange som hele Norges befolkning. 

Menneskehandel er en alvorlig form for 
kriminalitet som innebærer grove krenkelser av 
menneskerettighetene og menneskeverdet. Det er den 
nest største illegale industrien i verden, kun overgått av 
våpenindustrien. 

Menneskehandel er også den raskest voksende 
kriminelle virksomheten i verden og genererer 
nærmere 1 300 milliarder norske kroner hvert år. Hvert 
30. sekund blir en ny person offer for den moderne tids 
slaveri. Ja, mens du leste dette avsnittet ble en ny gutt/
jente/mann/kvinne rekruttert inn til utnyttelse, tvang, 
misbruk, og umenneskelige forhold. Statistikkene sier 

at 99 prosent av disse menneskene aldri blir reddet ut.

Norge er både et destinasjonsland og et transittland 
for menneskehandel. I 2016 ble 262 mennesker 
identifisert som mulige ofre for menneskehandel i 
Norge. Dette er dessverre bare toppen av isfjellet. Det 
antas at det er rundt åtte ganger så mange mennesker 
det egentlig er snakk om. Flesteparten av ofrene som 
er identifisert i Norge kommer fra Øst-Europa og 
Nigeria og utnyttes i prostitusjon.

FN hevder at 80 prosent av løsningen på 
å bekjempe menneskehandel handler om 
bevisstgjøring. Bevisstgjøring bidrar til forebygging 
og avsløring av menneskehandel. Når mennesker 
vet hvordan menneskehandel foregår, vil de lettere 
identifisere ofre og varsle fra ved mistenkelige 
situasjoner. Bevisstgjøring bidrar videre til å redusere 
etterspørselen etter tjenester og produkter utført av 
ofre for menneskehandel. Når etterspørselen etter sex, 
billig bilvask, billige klær eller svart arbeid forsvinner, 

vil det ikke lengre være attraktivt for bakmenn å 
utnytte mennesker til disse tjenestene. Businessen 
deres går ikke rundt om forbrukere ikke kjøper det de 
tilbyr. Moderne slaveri ville ikke eksistert dersom du, 
jeg, og Ola Nordmann ikke skapte en etterspørsel etter 
disse tjenestene.
Walk For Freedom er en årlig internasjonal 
informasjonskampanje, hvor vi ønsker å bevisstgjøre 
om at slaveriet fortsatt eksisterer. Bli med på årets 
viktigste gåtur  gjennom Trondheims gater 14. 
oktober. Arrangementet er en stille markering hvor 
mennesker går på rad, for å være en stemme for ofre 
for menneskehandel. Dette skjer i 600 byer i verden, 
og 18 av disse er i Norge. Klart også i Trondheim!

Vi ønsker å rette fokuset på denne enorme, men 
glemte krisen – på de så altfor mange enkeltpersonene 
som utnyttes, misbrukes, trues, i slaveri. I vår tid. Og i 
vår by. Disse som ingen ser. La oss gjøre dem synlige. 
La oss tale deres sak. La oss være deres stemme. La 
oss gå for dem.

FOTO: Privat

Moderne slaveri – i vår by i dag

Koordinator for Walk for 
Freedom Trondheim

HEIDI MIDTLID

Dersom vi vil endre at studentene flytter etter 
endt studie må vi komme med konkrete tiltak. Nå. 

Etter endt studie flytter brorparten av 
studentene fra Trondheim. Studentbyen 
Trondheim er og forblir kun en studieby om ikke 
vi sammen tar i et tak for at studenter skal bli. 
Tidligere Samfundetleder Gabriel Qvigstad tok til 
ordet for dette i Adresseavisen, og det er ikke første 
gang denne debatten er oppe. Men løsningen 
på problemet lar vente på seg, studentene flytter 
fortsatt fra byen. Problemet er at vi ikke sammen 
finner konkrete løsninger på problemet. Hvis vi 
om 15 år skal være kvitt denne debatten, trenger 
vi løsningene nå. 

Alle utdanningsinstitusjonene i Trondheim 
tilbyr kompetansen man trenger. Mange 
organisasjoner og festivaler gir muligheten til å 
få roller en som ferdigstudert kun kunne drømt 
om. Vervene som tilbys og tilliten som gis gjør 
at studentene får utrolig mange erfaringer og 
perspektiver. Dette gjør trondheimsstudentene 
klare for arbeidslivet på en helt unik måte, som de 
færreste byer i Norge kan tilby. Derfor må vi ikke 
gi slipp på disse unike studentene, og næringslivet 
i Trondheim må bli bedre på å fange opp disse 
studentene. 

Næringslivet i Trondheim bør være mer 
tilstede for studenter slik at det skal bli attraktivt 

å bli i Trondheim. Pr. dags dato har Oslo-baserte 
bedrifter nesten monopol på å gi sommmerjobber 
til Trondheimsstudenter. De velger og vraker i det 
beste av det beste i studentmassen, næringslivet i 
Trondheim bør gjøre det samme. Gi studentene 
en mulighet til å vise hvor gode de er, dere vil bli 
imponert og studentene vil ha en større grunn til 
å bli i byen. 

Apropos Oslo. Det er ikke bare jobbsituasjonen 
som trekker studentene bort fra byen etter 
studiene. Det er mange ting en storby som Oslo 
har, som Trondheim mangler. Scenene i byen 
viser godt hvor Trondhiem kan gjøre bedre, som 
i Oslo. Det kan virke som at vi selv har laget et 
tilbud som nærmest ekskluderer andre enn 
studenter. Kulturlivet i Trondheim er tilrettelagt 
for studentene, og det blir færre og færre 
kulturtilbydere som retter seg mot de som ikke er 
studenter. Uansett hvor mye vi skulle ønske at vi 
kunne tilby noe for alle, ender vi dessverre med 
å treffe studentene best. Derfor må kulturlivet 
tilby en arena som appellerer til andre enn bare 
studentene og gjøre byens kulturliv  attraktivt. 

Dette er bare et par av tiltakene som kan være 
med på å holde studentene i den fine byen vår. Så 
håper jeg at vi kan få til en god dialog om resten. 

Flukten fra studiebyen

SAMFUNDETLEDER
Tale Bærland, leder ved Studentersamfundet i Trondhjem

ILLUSTRASJON: Trude Telle

DEBATTKALENDER

UKEpraten: Mennesket og rus 
Tirsdag 10. oktober 17.00-19.00
Studentersamfundet

Mennesket har alltid hatt et behov for å ruse 
seg, men hva impliserer dette? Med dette 
temaet  inviterer UKA til en debatt med folk fra 
forskjellige fagfelt og med ulike perspektiver.

Er moderne valgkamper informative?  
Gjør velgerne informerte valg? 
Onsdag 11. oktober 19.00-21.00
Litteraturhuset i Trondheim

Ga valgkampen oss et godt grunnlag for å stemme 
fornuftig? Hvordan blir valgene våre påvirket av 
den teknologiske utviklingen? Dette og mer skal 
diskuteres når to av Norges fremste valgforskere 
kommer på besøk.

UKEpraten: Hvem styrer media? 
Tirsdag 17. oktober 17.00-19.00
Studentersamfundet

Uka arrangerer en debatt hvor de ønsker å 
diskutere mediers ansvar for en bred dekning. 
For styres nyhetsbildet kun av likerklikk og 
mediehusenes jakt på profitt? Ta turen å bli med 
i diskusjonen.

25 år med EØS 
Onsdag 18. oktober 19.00-21.00
Litteraturhuset i Trondheim

Det er 25 år siden Stortinget godkjente EØS-
avtalen, og nå gjør vi opp status for denne 
omfattende internasjonale avtalen. Hvorfor ble 
den inngått? Hvordan har den utviklet seg? Hva 
er dagens alternativer? Kom å bli opplyst om noe 
som i stor grad påvirker din hverdag. 
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– Mora mi ler alltid litt når jeg har på den t-skjorta 
sier Alf Inge Wang idet han senker seg ned i stolen på 
kontoret sitt på IT-bygningen på Gløshaugen.

I dag er det ikke mamma som bestemmer, og det 
preger kontoret. Under en tv på veggen, står det en 
Playstation og en Xbox, og hyllene like ved er fylt 
med tv-spill av alle slag.

HYSJ - JEG JOBBER!
Han har tatt med seg laptopen og satt den foran 
seg, som om han har en plan om å fortsette å jobbe  
samtidig som praten går. En rastløs fot gynger  
stødig opp og ned, og det er tydelig at han har ting 
han skulle gjort. Det kaller han for et luksusproblem, 
og i det han har begynt å prate om det han liker aller 
best, legger fotsålen seg.

– Jeg må spille en del for å holde meg oppdatert 
jobbmessig. Jeg trives godt om jeg får satt av tid til en 
skikkelig spilløkt.

På hjemmebane, med kone, og tre døtre som 
skal ha leksehjelp og middag, blir det nemlig lite tid 
til sånt. Han forteller at han ikke lenger trenger en  
unnskyldning, noe som gjør det greit å ha en del spill, 
også på kontoret. 

 – Jeg har spilt mye, men også lest ekstremt mye 
om spill helt siden jeg var liten. For jobben er det  
viktig. Jeg må spille for å forstå mekanismene i  
spillet, men hører også masse podcaster og leser for å 
holde meg oppdatert, sier han.

–Det hender at folk kommer innom og spøker litt. 
«Åh, så det er dét du driver med» sier de. Det er ikke 
bare for gøy, selv om gleden med å spille aldri har 
forsvunnet.

Alder:
47 år

Fra:
Levanger

Yrke:
Professor i videospillteknologi ved institutt 

for datateknologi og informatikk,  
NTNU KAHOOT!

Hva:
Nettbasert spill med utgangspunkt

 i spillergenererte spørsmål.

Lansert:
2012

Spiller:
Over 50 millioner aktive hver måned 

(Mai 2017).

ALF INGE WANG

Skaperen av
«Mum said playing video games would never pay off…»
TEKST: Bjørn Kvåle Tromsdal  |  FOTO: Jonas Halse Rygh

TING SOM KAN TRYKKES PÅ.
Knapper er lagd for å trykkes på. For Alf Inge er  
fingrene, alle ti, laget for å trykkes med. Slik har det 
vært hele livet. I ung alder var det arkademaskiner 
som trigget interessen, spesielt de av typen med ratt 
og pedaler. En onkel eide et gjestgiveri med slike 
maskiner. Alf Inge husker godt dagen da han og  
søsknene fikk komme dit.

– Han åpnet maskinen og tok ut alle kronestykkene. 
Vi fikk en boks med kronestykker og puttet dem inn 
på nytt. Vi fikk spille så mye vi ville. Det å få sette 
seg ned med ratt og pedaler, og bare spille, det var 
oppfyllelse av den ulitmate guttedrømmen. 

– Derfra utviklet jeg meg til å bli mer eller mindre 
altspisende. Nå liker jeg alt fra Space invade, til mer 
moderne spill.

LYDEN AV KAHOOT.
I tolvårsalderen ble han introdusert for data- 
programmering. Da han skjønte prinsippet rundt at 
man kunne få en datamaskin til å gjøre hva som helst, 
åpnet det seg en ny verden. Etter konfirmasjonen fikk 
han endelig råd til sin egen maskin. Forståelsen fra 
de voksne var kanskje ikke spesielt stor den gangen, 
men timene på gutterommet har gitt resultater. Det 
ser alle i dag. Alf Inge står også for musikken man 
hører når man spiller Kahoot.

– Jeg er egentlig litt sånn hobbymusiker, sier han 
og gliser.

– Vi var et lite team i starten, og alle hadde dette 
som sideprosjekt i tillegg til vanlig jobb. Da vi trengte 
lyd og musikk, ble det min rolle å fikse det. Musikken 
som brukes i dag er den jeg spilte inn den gangen. 

25

- Ifølge militære tester er jeg ikke særlig 
smart, så doktorgraden min er nok 

tatt på tross av det.
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Jeg hater Studentersamfundet.

Jeg kjører forbi Studentersamfundet på vei til jobb hver dag. Det 
er et abnormt bygget hus, nesten fullstendig rundt, og giftrødt med 
hvite detaljer. Dens nærmeste ekvivalent i naturen er en fluesopp, 
og på samme uønskede måte stikker den seg ut i Trondheim, slik 
fluesoppen gjør i naturen. Ingen liker Samfundet. Ingen liker flue-
soppen. Men fluesoppen har i det minste ikke frekkhet nok til å 
røve til seg et eget busstopp. Langt mindre to.

Det får da være måte på brudd på janteloven.

Og når vi først er inne på janteloven, så oppfordrer 
ikke fluesoppen stadig mennesker til å stå på scener 
og vise seg fram foran Gud og hvermann, for så å  
legitimere ekshibisjonismen ved å kalle det konserter.  
Under disse konsertene på Samfundet finnes det  
gjerne ikke en eneste ledig sitteplass i hele salen,  
lyden er alt for høy og klientellet er for ungt til å for-
stå verdien av Wagner. Det eneste ungdommen  
forstår nå til dags blir servert fra halvlitersglass. 

Men nå må dere ikke få helt feil bilde av 
meg heller. Jeg vet å svinge rockefoten selv,  
og var til og med ganske så beryktet i  
mine unge dager. Men jeg har blitt eldre,  
og rocke-idolene mine fra de årene er 
ikke så unge lenger de heller. Ønsker 
jeg å glane på en korpulent gammel  
mann som har mistet livsgnisten, 
titter jeg heller i speilet på badet.

Fluesoppen minner ingen om 
sin tapte ungdom.

Fluesoppen tvinger heller 
ingen til å jobbe for seg. 
Samfundet har derimot an-
satt over tusen mennesker.  
Over tusen friske og kjerne - 
sunne ungdommer korru m-
p eres daglig av Samfundets  
fristende ytre og lumske 
indre, og lures til å bytte 
arbeids kraften sin for luft 
og kjærlighet. Ingen skal lure 
meg til å tro at frivillighet er 
verdt noe i seg selv. Alle vet at alt 
som er verdt noe, koster penger.  
Hadde ungdommen en flik av 
anstendighet, ville den distansert 
seg fra familien sin på kontoret hver 
overtidskveld helt til firmaet går kon-
kurs for skattesvindel, slik anstendige 
mennesker gjør. Samfundet bidrar ikke til 
samfunnet. Det bidrar bare til Samfundet.

Fluesoppen bidrar heller ikke til samfunnet, men flue-
soppen er i det minste tilgjengelig for alle. Det er ikke lurt å 
spise den, men man har i det minste muligheten.

Fluesoppen aldersdiskriminerer ingen. Fluesoppen ser potensialet  
i mennesker av alle aldersgrupper. Fluesoppen har ikke avvist 
gjeng medlemsskaps-søknaden min for tiende år på rad.

Jeg hater virkelig Studentersamfundet.

En Samfundsfiende
TEKST: Maria Bonnevie-Svendsen Furuheim  |  ILLUSTRASJON: Øyvind Opsahl
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Det er litt skummelt med tanke på at det sikkert er 
noen hundre millioner som har hørt disse tonene, 
sier han. 

– Noe av musikken har jeg spilt inn midt på natten 
på tastaturet på laptopen mens jeg har vært på reise. 
Jeg har ikke engang brukt et skikkelig instrument, 
ler Alf Inge.

Utenfor jobben praktiseres musikken i Salem  
Menighet, hvor han som aktiv kristen spiller key-
board og arrangerer for et band. Det er her han får 
tid til å tenke over de store tingene i livet. Han trenger 
god balanse mellom praktisk og undrende tenking.

–Det er fint å ikke bare skulle fokusere på neste 
jobb som skal utføres.

ET STORT ANSVAR.
I mai 2016 hadde Kahoot omtrent 30 millioner 

aktive spillere per måned. Bare ett år senere 
hadde tallet steget til 50 millioner. Wang 

har blitt en voksen mann med doktor- 
grad i videospillteknologi og et 

stort internasjonalt selskap 
i porteføljen. Det som 

startet med tre-
fire unge som 

kunne herje vilt, har vokst seg stort. 
– I dag er det mer alvorlig. Det er et stort selskap 

med 54 fulltidsansatte i tre forskjellige land. 
Ettersom spillet er tilgjengelig gratis, må de  

derfor tjene penger på annet vis. 
–Det er viktig at skoler, uavhengig av økonomisk 

situasjon, skal ha muligheten til å bruke Kahoot. 
Alf Inge forteller at det var studenter som henger 

med hodet på forelesning, som skapte motivasjon for 
å lage mer spennende læringsomgivelser. Alf Inge er 
også foreleser på NTNU. 

– Jeg bruker Kahoot i nesten hver forelesning for 
å repetere det som var sist uke, sier han fornøyd. 

Han har derimot hørt at hans eget spill har blitt 
brukt i sammenhenger han ikke hadde sett for seg: 
Det er til og med brukt i Nord-Korea.

– Jeg går ut fra at alle spørsmålene omhandlet 
diktatoren, sier han og humrer.

Kahoot har også blitt spilt i begravelse.
– Jeg skulle likt å visst hvordan de gjorde det. 

Jeg ser for meg at det var litt som i et bryllup, at de  
presenterer den som er død, sier han.

–Musikken er litt lystig, kanskje. Jeg kunne ha  
laget en begravelses-versjon, sier han og ler. 

SKUMMEL TEKNOLOGI.
I det han skal til dele sine tanker om teknologiens 
rolle i hverdagen, ringer mobilen hans på pulten. 
Ringetonen er som hentet ut fra et retro dataspill. 

Han reiser seg og legger på.
– Jeg liker at jeg er sjef over teknologien, 
og ikke motsatt. Når det kommer til hvor 

avansert teknologien har blitt, så er 
det greit med datamaskiner og 

spillkonsoller. Andre ting 

liker jeg at fungerer i sin enkelhet.
I bilen synes ikke Alf Inge om for mye ekstra stæsj. 

Dører med elektrisk lås er han skeptisk til, da han 
rett og slett ser på dem som en risiko i visse tilfeller.

– I det nye teknologibygget på Kalvskinnet kan  
teknologien hindre kontor fra å kunne åpnes utenfra 
ved strømbrudd. Om en person fikk et illebefinnende 
på kontoret... Det kan begynne å høres ut som en dårlig 
sci-fi-film. Det er jo litt interessant med tanke på alle 
teoriene om at maskiner kommer og tar over.

Filmer om maskiner som tar over verden  
interesserer nemlig Alf Inge. Han ser muligheten for 
at det kan skje, men noen total apokalypse er han 
likevel ikke redd for. Det er ikke maskinene i seg selv 
som skremmer ham, men mulighetene teknologien 
har gitt hackere og terrorister. 

–Den type terrorvirksomhet som det åpner for, 
det er nok det jeg er mest redd for. Det perfekte 
mord, nettopp å hacke noens bil og kjøre dem rett 
i fjellveggen. Det finnes skremmende muligheter, og 
jeg vurderer litt fram og tilbake når jeg leser artikler 
om ny teknologi.

IKKE SÆRLIG SMART.
Alf Inge ser ikke på seg selv som en smarting.

– Ifølge militære tester er jeg ikke særlig smart, så 
doktorgraden min er nok tatt på tross av det. Men jeg 
er kreativ og arbeidsom, og det har tatt meg langt. 
Det er i grunnen tiden som ikke strekker til. Noen 
ganger virker det som at alt skjer på en gang. 

Med en hverdag som gjør det greit å tenke mye 
på videospill, har Alf Inge Wang på mange måter  
vunnet spillet om guttedrømmen.

– Men jeg taper nesten alltid i Kahoot! UD

NOEN KJAPPE:
Guilty Pleasure?

– Det her er ikke bra… Jeg liker romantiske  
filmer! Det er ikke så typisk for mannfolk å 
gjøre, men jeg synes det er koselig. Kanskje  

jeg er en romantisk person?

Favorittfilm/serie?
– Ringenes Herre-filmene er en høydare.  

Et sjeldent eksempel hvor filmene ikke er 
dårligere enn bøkene. Stranger Things må vel bli 

favorittserien. Ellers liker jeg Stjernekamp  
på lørdager med familien!

Favorittspill?
– Uncharted-serien. God popcorn-action  

med god historie!

Hva hører du på?
– Spillpodcaster, og ting som har med min 
kristne tro å gjøre. Av musikk er jeg veldig 

altspisende, men når jeg jobber må jeg høre 
instrumentalmusikk. Jeg har også et veldig 

nostalgisk forhold til Toto.

Hvilken superkraft ønsker du?
– Visdom. Om det går an som superkraft da. 
Ikke intellektuell visdom, men å kunne sette  
seg inn i situasjoner og andres behov, og å 

skjønne hva som er bra.

◄ Navnet Kahoot kommer av det engelske 
uttrykket «to be in cahoots», som betyr å 
jobbe sammen i hemmelighet. Ideen kom 
av at elevene og læreren sam arbeidet 
rundt noe de egentlig ikke hadde  
lov til, nemlig å spille dataspill i timen. 
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Det var aldri noen selvfølge at UKA skulle bli 100 år. 
Med Ta-De-Du markerer UKA et århundre med frivillig 
engasjement og økonomisk overskudd. Men kanskje viktigst: 
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ødens dal, 2017. Om fire timer sparkes det 
i gang. For UKEsjef Martin Næss startet  
dagen tidlig. Kvart over åtte stilte han, i full 

smoking, til intervju på God Morgen Norge. Nå har 
han akkurat hatt lydprøve før promenadekonserten, 
som markerer åpningen av UKA-17. En festival Næss 
har jobbet med i halvannet år.

– Man skal være litt spent når UKA begynner. Det 
er litt sommerfugler i magen nå, men heldigvis mer 
glede enn frykt.

Mesteparten av jobben er unnagjort for UKE-
sjefen. Den siste uken har for det meste gått i medi-
eoppdrag og andre formaliteter. 

– Denne uka her har vært en åpningsuke. Jeg har 
åpnet utstilling på Rockheim og UKEbutikken. Også 
skal jeg jo åpne Selskapssiden, og selvfølgelig festivalen.

Du har blitt dreven på åpningstaler da, eller?
– Ja! Veldig god på åpningstaler, sier han og ler.

PENGEMANGEL, GJØGLERGLEDE, OG 
STOLTHET.
Hundre år tidligere. Året var 1917, og studentene i 
Trondheim arrangerte studenteruke for første gang. 
Det var ikke bare et ønske om å underholde og skape 
som motiverte studentene: Studentersamfundet hadde 
økonomiske problemer, og hadde hatt det siden opp-
start i 1910. Med UKA skulle pengemangelen minskes. 

Og da den første studenteruken var ferdig, og 
pengene var talt opp, kunne man konkludere med 
at UKA var en økonomisk suksess. I 1927 forflyttet 
Studentersamfundet seg fra sitt gamle tilholdssted på 
Cirkus i Prinsens gate, til sitt helt egne Casa Rossa i 
Elgeseter gate. 

I nye lokaler fortsatte UKA å vokse og utvikle seg.
– Man snakker ofte om pengemangelen og 

gjøgler gleden som UKAs opphav. Like viktig er den 

samlende funksjonen UKA hadde. Det ble et prosjekt 
studentene kunne samle seg om. Noe som markerte 
studentenes plass i Trondheim og etterhvert i landet 
øvrig, forteller Torgeir Bryge Ødegården.

Han var UKEsjef i 2009. Siden den gang har han 
gått over i voksentilværelsen, med jobb i Statoil og alt. 
Men UKA har han fortsatt med seg. Nå har han skrevet  
UKAs historie gjennom 100 år i en jubileumsbok.

UKA har ikke alltid vært slik vi kjenner den i dag. 
I mange tiår etter sin oppstart besto studenteruken 
av revy, og bare revy. Etter tradisjon fra studentene 
i Oslo, var dét formatet studentene gikk for da de 
skulle samle inn penger til Huset. 

– På denne tiden var studentene eliten, og mange 
var interessert i å vite hva studentene mener. UKE-
revyen ble dermed et talerør for eliten, og det vekket 
interesse hos mange, sier Ødegården.

PROFESJONELLE AMATØRER.
Det er ti dager igjen til premieren av årets UKErevy, 
og Studentersamfundet er stengt for omverdenen. 
Men det er alt annet enn stille på Huset. I Storsalen 
er revyscenen i ferd med å ta form. En stor tretrapp 
bygges til venstre i salen, og det som ser ut til å bli et 
lite hus er i ferd med å ta form oppå scenen. Revysjef 
Sofie Afseth ser med entusiasme ut over kulissene, 
kulissearbeiderne, og skuespillerne som får tilbake-
melding fra instruktøren.

– Vi begynner å se konturene av en ferdig revy nå, 
ja, sier hun.

På Knaus, som til vanlig rommer Samfundets 
minste scene, har UKA rigget seg til med syrom. Det 
summer i symaskiner og entusiastiske medarbeidere 
blant rekkene med skisser, arbeidsbord og klesstativ. 
De mange kostymesyerne som holder til der inne er 
bare en liten del av et enormt apparat er satt i sving 

for å skape forestillingen som skal vises i Storsalen 
daglig under hele festivalen.

– I tidligere år ble man vel aldri egentlig premiere-
klar. Nå skal alt sitte som støpt. Revyen har blitt mye 
mer profesjonell. Men vi er fortsatt amatører, så jeg 
håper det kan imponere publikum litt ekstra når de 
ser forestillingen, smiler hun.

Som UKAs opphav påberoper revyen seg rollen 
som hjertet av festivalen. 

– De større konsertene i Dødens dal er absolutt gull 
verdt for UKA, men forskjellen er at disse konsertene  
er avhengige av eksterne aktører. UKErevyen er 
fullstendig selvprodusert og det er vi veldig stolt 
av, sier hun.

Sofie må likevel innrømme at revyen ikke lenger 
er en selvfølgelighet for alle som besøker UKA.

– Revyen hadde absolutt en annen rolle i den tiden  
det var det eneste på kulturprogrammet til UKA, og 
kanskje har revyen hatt sin storhetstid?

EN KONTINUITETSBÆRER I UTVIKLING.
UKErevyen har gjennomgått en klar profesjonalise-
ring gjennom sine mange år. Fra å være en studenter-
revy der skuespillerne gjerne glemte replikkene sine, 
til en revy som kan havne i finalen i NM i revy, slik 
Lurifax fra 2015 gjorde. Men mye forblir likt, og  
revyen er på mange måter kontinuitetsbæreren i UKA.

– Det er mange tradisjoner 
vi bør ha med. Vi vil jo ikke 
gjøre gamle UKEpatrioter 
sinte, heller, ler Sofie.

Samtidig påpeker hun at 
selve oppsetningen av revyen 
er en tradisjon i seg selv. Hun 
håper derfor at det er rom for 
å tenke litt nytt.

D
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Her startet det hele for 100 år siden, i et gammelt kino-

bygg kjent som Cirkus. Siden den gang har UKA vokst og 

utviklet seg mer enn man kunne forestilt seg under 

studenterukens spede oppstart. 



– Vi har blant annet prøvd å lage en lillefinale 
ulikt noe man har sett på UKA før. Ellers har kulisse-
byggerne flere ambisiøse prosjekt som vil tilføre noe 
nytt til revyen.

I tillegg forteller Sofie at revyen selvfølgelig skal 
gjenspeile UKAs jubileum.

– Jeg tror Forfatterkollegiet har syntes det har 
vært noe utfordrende å lage en jubileumsrevy uten å 
bli Jubalong, men vi har lagt inn flere elementer for å 
markere våre 100 år, sier hun.

Til tross for at tidene forandrer seg og at festivalen 
stadig må konkurrere med et utvidet kulturtilbud i 
byen: Sofie er ikke bekymret for UKAs framtid, og 
ikke for revyens plass i UKA i tiden framover, heller.

– Samtidig som det blir mer å konkurrere med, 
blir det også flere folk i byen som vi kan nå ut til. Vi  
nærmer oss også en tid der Samfundet ikke er av-
hengig av UKA for å få økonomien til å gå rundt, 
men med utbyggingen vil det igjen bli viktig. UKA 
trengs, og det gjør revyen også.

FRA REVY TIL ROCK.
Selv om hjertet av UKA har forblitt mye det samme 
over årene, har resten av UKA forandret seg. Torgeir 
Bryge Ødegården forteller om hvordan studenteruka 
gikk fra å være revy, til å bli revy med påfølgende 
dans, til å sakte, men sikkert befeste sin posisjon som 
Norges største kulturfestival.

– Noe av det som har overrasket meg i arbeidet 
med jubileumsboka, er hvor sent de store konsertene 
begynte å gjøre inntog. Første konserten i Dødens dal 
fant sted i 1993.

Det er på begynnelsen av 90-tallet at festivalen slik 
vi kjenner den begynner å ta form. Når de første telt-
konsertene ble avholdt i 1991, da i Elgeseter park, sto 
Dance With a Stranger og Delillos på plakaten. Siden 
den gang har UKA blitt viktig for regionen. Konsert-
arenaen i Dødens dal var lenge den som trakk de 
største internasjonale navnene til Trondheim.

Ødegården tror utviklingen festivalen har hatt, 
har vært nødvendig for at UKA skulle overleve.

– Tidene forandrer seg. Det er bare å se på 
utdannings eksplosjonen i Norge. Det å være student i 
dag er noe helt annet enn for hundre år siden, så på et 
tidspunkt måtte UKA utvikle seg for å følge med i tiden.

ET SYNLIG JUBILEUM.
Og endret seg, det har UKA absolutt. Alt UKA er, og 
har vært, forsøker Næss og resten av UKEstyret å hedre 
i årets festival. Publikum skal merke at UKA er 100 år.

– Jubileet har tatt mye plass. Hva vi velger å ha 
fokus på i UKEstyret blir jo det som er fokuset i  
organisasjonen også. Så vi jobbet mye med det i  
starten, hvordan vi skulle plassere jubileet strukturelt 
i organisasjonen, og hvor mye plass vi skulle gi det,  
sier UKEsjefen.

Han forteller at de på et tidspunkt vurderte å  
utfase jubileumsplanleggingen til en en egen komité, 
men droppet det.

– Vi bestemte oss for å beholde det i UKEstyret 
slik at vi kunne legge rammene for hva jubileet skulle 
være. Vi har hatt mange kreative workshops og tanke-
prosesser om hvordan vi ønsker å markere jubileet, 
og det har kommet mye bra ut av det. For eksempel 
at vi setter opp en jubileumskavalkade. Det er en ting 
som ble vedtatt i UKEstyret. 

Jubileumskavalkaden tar for seg gamle revyviser, litt 
slik som supperevyen gjør, bare i en større produksjon.

– Det blir flere kostymer, tight band, dyktige  
sangere, og kommer i enda større grad til å fange  
helheten av hva UKA har vært.

UKAS KJERNEOPPGAVE.
Med jevne mellomrom blir UKA anklaget for å ha 
blitt for kommersielt. Næringslivet tar for stor plass 
i festivalen. Ødegården påpeker at næringsliv og  
reklame alltid har hatt en plass i UKA, men han  
forstår at det kan komme kritikk.

– Mye går på selve volumet av reklame og sånt, 
men jeg leser også kritikken som at det handler 
mest om at en spesifikk del av næringslivet får plass. 
Det som er interessant, er at 90-tallets UKA satser 
sterkt på et tverrfaglig tilbud. Det var i tiden Gløs-
haugen og Dragvoll ble slått sammen til NTNU, og 

tverr faglighet var i vinden, litt som «fremragende  
forskning» nå.

Ødegården forteller om bedriftspresentasjoner en 
dragvolling i dag bare kan drømme om, og foredrag 
om alt fra fraktalgeometri til fiolin. 

– Men etter hvert dabber dette med tverrfaglighet  
litt av, og da mister også UKA noe av fokuset på 
det. Arbeidsmarkedet er i stor grad styrende for hva 
UKA presenterer.

En annen ting UKA tidvis kritiseres for, enten 
det er på spalteplass eller på folkemunne, er kultur-
programmet. Ødegården forteller at dette er noe folk 
alltid har hatt en mening om, noe han i og for seg 
synes er en bra ting.

– Men det folk ofte glemmer, er at UKAs mål 
simpelthen er å bidra til Samfundets økonomi. Kul-
turprogrammet er i så måte middelet for å nå dette 
målet. Hovedoppgaven til UKA er ikke å skape kul-
tur med mening, og det er ikke feil av UKA å holde 
seg til sin kjerneoppgave, sier Ødegården.

100 NYE ÅR.
I Dødens Dal skal Næss bare sjekke noen små-
ting. Så skal han tilbringe de siste timene før 
promenadekonserten sammen med gjengsjefene i 
UKA. Det er ikke så mye mer han kan gjøre nå. 
Talen er skrevet og innøvd. Selv sableringen har 
han ofret en tanke eller ti. Om tre uker er alt over, 

da skal Næss prøve å bli en vanlig student igjen.
– Det kommer til å handle mye om å reparere. 

Jeg skal ta et par eksamener i desember. Det er viktig  
å være litt ambisiøs. 

Men selv om Samfundet glir tilbake i sin normale 
rytme, og teltet rigges ned, er ikke UKA helt over for 
Næss.

– Det blir jo en del styremøter også etter UKA. 
Økonomien sluttes jo ikke før 17. mai neste år. Og de 
kommer jo også til å begynne arbeidet mot ny UKA-
19, hvor jeg kommer til å gjøre et forarbeid til nytt 
UKEsjefvalg, samt hjelpe det nye styret i gang. Jeg 
fikk veldig god hjelp da jeg var ny, så jeg håper på å 
gjøre det samme. 

Hvor går veien videre for UKA?
– Sånn størrelsesmessig tror jeg det vil stabilisere 

seg. Dødens Dal tar ikke flere publikummere enn nå, 
og Samfundet blir heller ikke større, så jeg tror det 
handler mer om å utvikle hvilke bein UKA skal stå på. 
Næss tror ikke mengden konserter, revy, og kultur vil 
være det samme om 20 år som i dag.

– At det er en festival med mye musikk har jo bare 
vært siden åttitallet, før det var det bare revy. Så det 
er umulig å si hva UKA vil leve av i framtiden.

Kan du gi en kvalifisert gjettning?
– Jeg tror festivalen blir mer preget av teknologi.  

NTNU er i vekst, og Trondheim er på en måte 
teknologi hovedstaden i Norge. Vi har jo allerede 

i år prøvd å trekke teknologi inn i UKA gjennom  
teknologikonferansen. Vi merker at resten av byen, 
og spesielt NTNU, støtter det veldig. De er villig til å 
gå inn med både penger og ressurser, så det tyder på 
at det er en interesse der. 

Og hvis teknologi tar mer plass, tror Næss også at 
næringslivet vil henge seg på.

– Jeg har opplevd at det har vært et vanskelig 
marked de siste årene, sammenlignet med med for 
eksempel UKA-13. Vi merker at bedriftene har spart 
seg mer. Men jeg tror definitivt at hvis teknologi blir 
en større del av UKA, så vil også næringslivet knytte 
seg tettere på. 

Da UKA i større grad ble en musikkfestival, tok 
de i bruk Dødens Dal. Næss ser ikke bort ifra at flere 
slike utvidelser kan komme i framtiden.

– Helt i starten av arbeidet med UKA-17, så tenkte 
vi helt seriøst på muligheten til å bruke Granåsen. 
Jeg tror det hjelper mye at hele kultur-Trondheim 
vokser. For nå er det jo et marked for å dra på, og 
sette opp konserter. 

Næss tror UKA må tørre å satse på andre mål-
grupper også. 

– Vi er veldig på den studentbiten: det skal være 

– Det blir flere kostymer, tight band, 
dyktige sangere, og kommer i enda 

større grad til å fange helheten av hva 
UKA har vært. 

MARTIN NÆSS, UKEsjef
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aktuelt, det skal være artister som er i vinden nå, og 
gjerne også artister som er litt «up and coming». Men 
det å ha en konsert som appellerer bredere, som for 
eksempel Robbie Williams, tror jeg er noe UKA må 
tørre å prøve på. For å nå bedre ut til Trondheim, og 
ikke bare studentene. 

Tror du det kommer til å være studenteruke også i 2117?
– Ja, definitivt. Det er jeg helt sikker på. Det er  

ingen tegn på at UKA skal slutte å være god butikk. Og 
UKA eksisterer jo for å tjene penger for Samfundet. 
Det er også veldig mye eierskapsfølelse til UKA fra 
alle hold. Så det er ingen grunn til at festivalen skal 
dø med det første. 

EN EVIG MØTEPLASS.
Ødegården er også sikker på at UKA vil måtte 
gjennom gå flere forandringer i tiden framover for å 
«henge med». Han tror mye av det vil skje av seg selv 
i takt med at tilværelsen som student i Trondheim 
utvikler seg. Kanskje vil samlokalisering av campus 
ha stor betydning for studietilværelsen, og gi ring-
virkninger til UKA?

– Det eneste jeg med ganske stor sikkerhet kan 
si at vil bli som før, er dette: Festivaler er en møte-
plass. For mange er det ikke så nøye hvilke band som  

spiller, de vil bare møte venner og skape minner. 
Det vil være viktig for UKA å være lydhøre for disse  
ønskene fra publikum, sier han.

Den historiske utviklingen viser også at UKA  
stadig blir større. Ødegården er likevel ikke bekymret 
for at festivalen skal vokse ut over sine egne bredder.

– Lokalene man har til rådighet setter en naturlig 
begrensning. Og når det kommer til antall frivillige, 
så har man jo ikke en økonomi som bestemmer hvor 
mange UKEfunker man kan ta opp. Det gjelder bare 
å ha meningsfylt arbeid til alle.

At han selv fant arbeidet med UKA menings-
fylt, er det lite tvil om. Han har en teori om hvor-
for 100-åringen oppleves som noe stort og viktig for  
generasjoner av studenter. Hvorfor det fortsetter å 
bety så mye for de som har vært med, tiår etter tiår.

– Du husker hvordan det var på den tida. Du sto 
på terskelen til voksenlivet, og tenkte at alt var mulig. 
Du glemmer aldri den følelsen fra da du var student. 
Den friheten. Og det er nok mange som kjenner på 
det når de kommer tilbake. Det er den drømmen om 
det evige studentliv. 

Og det er det som er UKEfølelsen?
– Det er det som er UKEfølelsen! UD

– Du glemmer aldri den 
følelsen fra da du var student. 

Den friheten. 

TORGEIR BRYGE ØDEGÅRDEN, 
UKEsjef 2009

MANDAG
07.00 - RevoltMorgen

16.00 - Listverket

17.00 - 67% sikkert

07.00 - RevoltMorgen

17.00 - SNOP
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20.00 – Bokbaren

07.00 - RevoltMorgen

16.00 - Nerdeprat

18.00 - Sagtann

19.00 - Millenium

15.00 - Rødmaling

19.00 - Garasjen

07.00 - RevoltMorgen

15.00 - Nesten Helg

17.00 - Irie Radio

18.00 - FEBER

07.00 - RevoltMorgen

15.00 - Påtirshda

16.00 – Husker du?

17.00 – Uillustrert vitenskap

18.00 – PBK

19.00 – Satirikon

20.00 – Filmofil
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LUAS “SISTE” DAGER?: Etter 60-tallet mistet lua sin popularitet i Trondheim, men var flittig brukt til forskjellige tilstelninger før den tid. 

Reinkarnasjon med dusk
I anledning UKA har Erling Søyland tatt imot bestillinger på studenter luer. Kan det tradisjonelle 
hodeplagget igjen bli en sentral del av studentkulturen?
TEKST: Jahn Ivar Kjølseth  |  FOTO: Mari Haugan  |  ARKIVFOTO: foto.samfundet.no

– Slike har man ikke produsert på nesten 60 år,  
for teller Erling Søyland, og viser stolt fram 
studenter lua sin.
Den svarte lua med skjerm, kokarde og en svær, sort 
dusk pryder hodet hans der han sitter øverst i Nordre 
og forteller oss om det tradisjonelle hodeplagget, som 
ikke må forveksles med russelue.

– Den oppstod i 1852, over 50 år før russe lua. 
Gjennom historien har den vært hodepryd for folk 
som bestod studenteksamen og kunne kalle seg selv 
en del av studentermassen.

FRA LOFT TIL FABRIKKPRODUKSJON.
Erling er medlem av Trondhjems Studenter          sang-
forening (TSS), et kor som i likhet med Pirum bruker 
studenterlua under konserter. Inntil for to år siden 
nøyde Erling og andre i TSS seg med å kjøpe inn 
brukte studenterluer fra folk som fant de på loftene 
og i bodene sine, men det ble etter hvert vanskelig 
å finne tradisjonelle studenterluer i riktig størrelse. 

I 2014 kom de over en hattefabrikk som holdt til 
i Ålesund.

– Vi sendte et av de gamle eksemplarene våre til 
dem og hørte om de kunne lage en kopi. Resultatet 
ble en forsending på 30 flunkende nye studenterluer 
som TSS tok i bruk.

Etter den første forsendingen begynte spørs-
målene fra medlemmer på Samfundet og andre i 
studentmassen å komme inn. Det gikk snart opp for 
Erling at den gamle studentmoten vekket interesse 
også utenfor koret. Tidligere i vår sendte han ut en 
interesse melding til alle de frivillige på Samfundet 
undertegnet med «Studenterlueopplivingskomiteen».

– Forsendingen er snart på plass nå før UKA  
starter, og den er på rundt 150 luer. Jeg håper å se 
flere sorte dusker i løpet av festivalen. 

FORSVANT ETTER 60-TALLET.
I Under Duskens arkiv, nærmere bestemt utgave 
nummer åtte høsten 1921, kan vi lese følgende opp-
fordring: «Saalænge studenteruken varer, bærer alle 
høiskolestudenter dusk!». Studenterlua skulle være 
en identitetsmarkør for studentene som skulle brukes 
i festlige anledninger.

– Det er flere eldre mennesker vi har møtt på fly-
plasser i utlandet som gjenkjenner studenterlua fra sin 
ungdom og gir oss komplimenter, forteller Søyland.

Studenterlua var vanlig også i Trondheim, men var 
et av elementene som gradvis forsvant etter student-
opprøret i 1968. Det var ikke plass til et rituelt hode-
plagg som skulle skille studentene fra borgerskapet. 
Den sosialistiske studentermassen skulle stå på bar-
rikadene og kreve endringer i Samfundet, og måtte 
blit tatt seriøst. I dag kan man fortsatt finne spor etter 
lua, både i logoene til Samfundetstyret, Trondhjems 
 Kvinnelige Studentersangforening, og mange fler.

Det politiske klimaet har i dag også utjevnet seg hos 
studentene, og Søyland mener det er tid for å intro-
dusere lua til trondheimsstudentene igjen. Han håper 
at den nok en gang kan bli en mer permanent del av 
studentkulturen, spesielt ved finere anledninger.

– Selv bruker jeg som oftest lua til gallaantrekk, 
men jeg tar den med når jeg og koret mitt er ute på 
turné. Vi har også brukt den lokalt her i byen på  
diverse arrangement, for å identifisere oss best mulig 
som studenter.SYNLIG I BYBILDET: Et sted hvor lua har overlevd er på statuen Studenten i den gamle stad øverst i Nordre gate. 

IKKE FOR KONSERVERENDE.
I første omgang har Søyland kun sjekket interessen 
hos de frivillige på Samfundet, men er ikke fremmed 
for tanken at studenterlua kan bli populær utenfor 
Huset også.

– Jeg startet med å bestille luer til frivillige på 
Samfundet, så får de stå for resten av smitteeffekten. 
Før du vet ordet av det får linjeforeningene ved Gløs-
haugen øynene opp for lua, og snøballen fortsetter. 
Jeg er aldeles ikke fremmed for å bestille flere hvis 
folk er interessert.

Selv om Søyland håper at prosjektet hans bringer 
den sorte lua tilbake til Trondheims studenter er han 
klar på at han ikke er ute etter å belære folk på hvor-
dan de skal bruke den.

– Det er veldig typisk Samfundet å komme opp 
med ymse regler for ting. Folk får en idé og plutselig 
neste år er det en regel alle forventes å følge. 

Han har selv hørt regler om hvorvidt dusken på 
lua skal henge over høyre eller venstre skulder og  
lignende, men er selv klar på at slike regler er til 
for å brytes.

– Jeg synes ikke man skal være for konserverende. 
Jeg vil heller at denne generasjonen studenter skal ta 
lua i bruk og heller finne på sine egne regler.

Hvilken rolle tror du lua har i studentbyen Trondheim 
om ti år?

– Jeg tror nok ikke den har blitt hverdagsplagg, 
men jeg har et håp om å se et lite hav av sorte studenter -
luer komme opp Munkegata under 17. mai-toget. UD



eile UKA har sitt utganspunkt i revyane som  
annakvart år vert sett opp til inntekt for å drifte  

Studentersamfundet, tidlegare for å byggje dagens 
ståande hus, no for å bidra til finansiering av drif-
ten av Huset. UKErevyane har gjennom 104 år  
problematisert både samfunnet og studietida. Med 
namn som Alt-er-Sex og Vær-i-Tass har revyane  
spegla og harselert med samtida, og tatt opp alt i frå 
nazisme til hippietid.

FRÅ CIRKUS TIL STUDENTERSAMFUNDET.
UKA vert prega av eit utal arrangement, stolte  
tradisjonar, og i front av det heile: den historiske 
UKErevyen. Tradisjonen rundt UKEnamna er lang, 
og det er få ting under festivalen som skapar større 
diskusjonar blant dei prinsippfaste UKEentusiastane 
enn nettopp namnet. I følgje tradisjonen skal namnet 
nemleg ha tre stavelsar og kunne tolkast på tre ulike 
måtar. Det er berre eit fåtal som får vete om det  
hemmelege namnet før sleppet ved midnatt, og slik 
har det vore i 100 år.

Revytradisjonen starta allereie i 1913, tre år etter 
etableringa av Norges Tekniske Høgskule (NTH), 
då teatergjengen fekk sitt eige lokale. Berre med eitt 
par unntak under andre verdskrig, har UKErevyen 
blitt arrangert annakvart år, og slik vart altså Noregs  
lengste samanhengande revytradisjon etablert i 
Trondheim. UKA vart arrangert for første gong 
i 1917, då under namnet Baccarat. Dei første  
UKEarrangementa var drifta for inntekter til å bygge 
eit eige studentlokale, og i 1929 sto dagens signalbygg, 
Casa Rossa, klart. UKErevyen det same året vart sjølv-
sagt kalla Cassa Rossa, med revysongen «Studenter 

 i den gamle stad», som framleis ivrig vert sungen 
av Trondheimsstudentane.

– Eg trur UKErevyen har vore viktig for studentar 
i alle tider. Revyen har alltid hatt som oppgåve å under-
halde både Trondheim som bykultur og studentane, 
samstundes som dei skal få folk til å tenkje, seier  
revysjef Sofie Afseth for UKA-17.

Likevel har det vore stor svingning i innhaldet i 
dei ulike revyane. På 70-talet var det til dømes svært 
populært å framme politiske standpunkt. Afseth  
fortel at årets revy problematiserar korleis vi i Noreg 
idealiserer det vi sjølve gjer for verdssamfunnet, og 
at vi ofte kan bli for høge i hatten på eigen innsats.

POLITIKK, KVINNEKAMP OG KRIG.
Nemesis i 1933 kan nok reknast som den første  
verkeleg politiske revyen, der hovudpersonen slår 
seg opp som diktator ved NTH. Ei handling med 
ein uunngåeleg parallell til Hitlers frammarsj i  
Tyskland. Dei påfølgjande revyane, Dek-e-du i 1935 
og Vær-i-Tass i 1937, hadde begge antifascistiske 
og vidare politisk-satiriske bodskap. Vær-i-Tass var 
også den første revyen som tillèt kvinner å spele i 
revyen. Likevel fekk ikkje dette vidare applaus, då  
enkelte var redde for å miste nokre revyfaglege poeng. 
Men kvinnene ville også engasjere seg i Studenter- 
samfundet, og slik vart det.

– Eg trur nok den største utviklinga i student-
revyane i Trondheim er at nettopp samfunnet i seg 
sjølv har utvikla seg. Humoren vil alltid variere frå 
den samtida vi lev i, og ein vil difor harselere det som 
gjer seg aktuelt der og då, seier Afseth.

TEKST: Birte Marie Molven Fjellro  |  FOTO: Hilde Hefte Haug

UKA Tek-Det-Dei
I over eitt århundre har UKErevyane problematisert
alt i frå kvinnekamp, nazisme og hippietid.

VIL SKAPE HISTORIE.
UKA-17 har visjonen «Skap historie», men kva slags  
historie er det eigentleg UKA ønskjer å skape desse kommande 
oktobervekene?

– Vi ønskjer mellom anna å skape ein revy med 
«wow-faktor», som forhåpentlegvis kan bli tiårets 
revy, slik Glasur vert rekna som byrjinga av 2000- 
talets beste, seier Afseth.

Glasur frå 2003 skulle ta eit oppgjer med vår  
eigen generasjon, glasurgenerasjonen. Det skulle vere 
fest, fyrverkeri og energibomber. Folk skulle først 
og fremst føle seg forelska då dei gjekk ut av salen. 

Afseth sier det kan vere utfordrande å skilje seg ut 
blant dei mange revyane.

– Det er vanskeleg å gjere noko som ikkje har vore 
gjort før, men vi har klart å skape nokre nye nummer 
som UKA forhåpentlegvis ikkje har sett tidligare. 
Eg kan for eksempel nemne eit Bollywood-nummer.  
I tillegg speler vi i år på fleire tekniske verkemiddel 
enn nokon gong tidligare, som til dømes Facebook 
sitt «Vennileum», seier Afseth.

TRADISJONEN TRU, BRYT EIN DEN.
Gjennom dei siste 100 åra er det nok UKEnamnet 
Alt-er-Sex frå 1997 som har skapt størst oppsikt. 
UKEsjefen, som på førehand ikkje visste namnet, 
fekk forklaringsproblem då namnet vart offentleg-
gjort med mikrofonane retta mot han. Sidan denne 
gong har UKEsjefen vore underretta namnet før  
offentleggjeringa. Likevel har dei siste UKEnamna 
fått kritikk for å vere for «snille». Afseth meiner det 
bør være rom for satire, men samstundes skal ein 

kunne diskutere samtida. 
– Eg meiner det går ant å tulle med det meste, så 

lenge ein sparkar oppover og ikkje nedover.
UKEnamnet vart vedtatt allereie i mars, og  

Afseth vart informert frå starten av. Dei siste måna-
dane har ho haldt på å strikke ein genser med det 
planlagde UKEnamnet.

– Eg vart ferdig med genseren på avdukings- 
dagen, og det var stor stas å kunne dra av seg jakka å 
vise den fram klokka 00.00.

Det er ein elimineringsprosess å komme fram til 
UKEnamnet, og Forfattarkollegiet sto mellom 80  
forskjellige namn som skulle bli til to.

– Eg er svært nøgd med at vi har eit namn som 
kling godt, det har ein naturleg plass i revyen. Sjølv 
om det vik frå tradisjonen om tre betydningar er 
det fleire UKEnamn som tidligare har brote med  
konseptet, så eigentleg følgjer vi berre tradisjonen 
med å bryte tradisjonar.

Kva er ditt favoritt-UKEnamn?
– Eg har eigentleg lyst til å seie Ta-De-Du. Håpet 

er jo at det skal bli ein slags UKEsjargong. Når ein 
sitt på Lyche og skal gjere opp rekninga, så kan ein 
berre seie «ta den, du», seier ho og ler.

Så kva er eigenleg greia med UKEnamnet, og kvifor så 
hemmeleg?

– Eg tykkjer det er ein artig tradisjon som skapar 
forventningar både blant publikum og frivillige.  
Eg har vekse opp i Trondheim og det var først då eg 
vart student sjølv at eg skjønte kor stort UKA faktisk 
er. Eg trur eigentleg du berre må oppleve UKA for å 
skjønne greia. UD
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At UKA i år fyller 100 år, har nok ikke gjort presset 
for å prestere noe mindre for gjengen som har satt opp 
forestillingen. Og prestere gjør de, så til de grader.

Allerede før sceneteppet går opp ser man tyde-
lig at UKErevyen har vært viktig for UKA lenge, og 
noe de så inderlig vil være stolte av å kunne vise fram 
til resten av Trondheim. Kulissene rundt scenen er 
pent laget, og de tre hvite prosjektor-lerretene over og 
til siden for scenen er bygd inn for å skape en fin hel-
het. Men det er ikke før teppet går opp og vi ser det 
store, modulbaserte Samfundet-bygget som flyttes 
mot front av scenen at vi skjønner at her menes alvor.

I åpningsnummeret blir vi presentert for en 
gjeng nordmenn som skal være med på noe av det 

mest urnorske som finnes, dugnad. Og selvfølgelig 
prøver alle å fraskrive seg noe ansvar idet arbeids- 
oppgaver skal utdeles. Årets røde tråd henger 
selvfølgelig sammen med UKEnavnet, og tar opp 
nettopp temaene ansvarsfraskrivelse, dugnad og  
fellesskap.

Sammen med UKA har også Rosenborg Ball-
klubb 100-årsjubileum i år, og laget får en hyllest 
i det første musikalske innslaget. Hele revyen,  
inkludert dette innslaget, er veldig tydelig ment å 
skulle appellere til et trønderdominert publikum, 
og det gjør det. Flere av publikum synger med, til  
og med når gjengen forlater scenen med den velkjente 
strofen «Hate, hate Molde by».

Gjengen fortsetter å appellere til publikum 
med sketsjen om en bakfull student, der fylleangsten  
manifesterer seg som en smokingkledd jokerfigur. 
Her spiller Andreas Gaustad med en lidenskap for 
skadefryd som er meget smittsom, og resulterer i at 
både djevelsmil og latterbrøl sprer seg som ild i salen.

Det er først i sketsjene «Spoiler-Olav» og «Debat-
ten» at vi treffer på konsepter som enten er oppbrukt, 
forutsigbart, eller kjedelig. Førstnevnte er kanskje  
revyens svakeste punkt, mens sistnevnte stjeler ideen 
sin fra en NRK Humor-sketsj fra 2016 med samme 
navn. Det skal sies at i «Debatten» er det videotekniske 
veldig godt utført. Jeg er forbløffet over hvor god 
gjengens motion-designer er, som har sydd sammen 
superbe animasjoner gjennom hele revyen. Spesielt 
godt ser man jobben som er lagt ned i «Snappileum», 
en sketsj som foregår kun på prosjektor, og som  
fungerer overraskende godt fordi det grafiske innholdet 
holder så høy kvalitet.

Showets kanskje største eksperiment er «Lille-
finalen», noe som må være det lengste sammen- 
hengende revynummeret jeg noen gang har sett.  
Muligens burde nummeret beskrives som en 
hel musikal i seg selv, à la det Queen gjorde med  
«Bohemian Rhapsody» av samme grunn: bare 
for å vise at de kunne. Her finner man den beste  
koreografien, en aktuell og original parodi av fylkes-
sammenslåingen, den mest omfattende bruken av  

FOTO: Vilde Charlotte Jacobsen

bevegelige kulisser, og i tillegg er nummeret sprekk-
fullt av kjente trøndere som har bidratt på videosiden. 
Det er også i «Lillefinalen» at Karen Haugvik Francke 
og Brynjar Larssen Bakken utmerker seg med sine 
skuespillerprestasjoner. Dette er rett og slett et nummer 
til å bli 333-grams-Sesamburger-mett av, så at 
pausen kommer for å la hjernen fordøye dette  
Bollywood-dramaet er helt nødvendig.

Kostymene i «Lillefinalen» er vakre og stilrene, 
men de mest minnerike finner man i «Action-Jens» 
og «Moskus». Spesielt sistnevnte nummer inneholder 
kostymer som er helt unike, og sikkert ikke engang 
har blitt tenkt på av andre revyaktører på landsbasis. 
At kostyme- og kulisseansvarlige kan klappe seg selv 
på skuldra for denne genistreken er det liten tvil om. 
«Moskus» er også et av numrene publikum reagerte 
best på, da skuespillerne interagerer med publikum og 
stirrer eller peker ut enkeltpersoner som i et standup 
-show. Ny, banebrytende vri på hvordan en revy-
sketsj skal se ut, og et ekstremt godt virkemiddel som 
flere burde lære av.

Det musikalske innslaget «Fikse Litt» er en tekstlig 
bragd med alle sine finurlige og varierte beskrivelser 
av kjønnsorgan pakket inn i sangstrofene, og kom-
binert med Mari Brekke Djuves imponerende sang-
stemme er dette et av de beste numrene etter pausen. 
En gjenganger for alle innslag etter pausen er et godt 
eller overraskende sluttpoeng, og der er ikke dette 
nummeret noe unntak.

Rent teknisk er det ingenting å utsette på  
hverken lys, scenografi, koreografi, kulisser, eller 
skuespillerprestasjoner. Men lyden er ikke alltid 
like god, og ødelegger nesten hele skjetsjen «Metall» 
samtidig som den forsvinner eller er for lav på andre 
steder. At en hel bypremiere skal gå på skinner fra 
start til slutt er det ingen som forventer, derimot, og 
alt som har gått riktig veier opp for lydproblemene 
så det monner.

I finalen skal vi som ventet lande på en moral, 
her selvfølgelig at dugnad og fellesskap er en god 
ting og at ansvarsfraskrivelse ikke er det. At UKA er 
en festival bygget på nettopp dugnad og frivillighet 

planter poenget godt ned i jorda, for uten hadde ikke 
høstmånedene annethvert år vært noe å glede seg til. 
Og uten hadde vi heller ikke fått ta del i opplevelsen 
som UKErevyen er.

For det er virkelig en opplevelse, ikke minst i 
år. Innslagene vil få deg til å føle deg ondskapsfull, 
klein og kvalm. Du vil bli rørt og være på kanten av å 
gråte. Du vil få lyst til å hive deg på scenen og synge 
med. Og selvfølgelig får du ledd deg støl gjennom 
størsteparten av oppsetningen. 

Det Ta-De-Du gjør med sin revy er å ta oss med 
på en fantastisk reise, mye lik den Jasmin tok med 
Aladdin og teppet i sangen «A Whole New World», 
inkludert indisk bismak. Revyen klarer også, etter en 
lang og behagelig flytur, å sette oss trygt ned på jorda 
igjen med den varme, gode følelsen man får etter et 
ordentlig Disney-øyeblikk. Denne bunnsolide revyen 
fortjente virkelig den tredoble applausen de med-
virkende fikk mot slutten, og jeg anbefaler helhjertet 
alle som har anledning til å se denne revyen – den 
kommer til å bli snakket om i lang tid framover.

UKErevyen Ta-De-Du drar deg gjennom et følelsesspekter du knapt visste du hadde.

ANMELDELSE.

La-deg-begeistre!

Journalist
ANDERS PÅSCHE
ANMELDELSE
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orck Schive er ein høgtståande kunstpris som 
annakvart år vert arrangert i samarbeid mellom 

Christian Lorck Schive og hustrus legat og Trondheim 
Kunstmuseum (TKM). Prisutdelinga starta i 2013 
og vert i år arrangert for tredje gong. Formålet med 
kunstprisen er å skape debatt og interesse rundt 
samtidskunst ved å heidre framståande kunstnarar. 
Dei nominerte kunstnarane er Mattias Härenstam, 
Knut Henrik Henriksen, Lars Laumann og Vibeke 
Tandberg.

SAMLA PREMIEPRIS PÅ 1.1 MILLIONAR.
Fire uavhengige organ nominerer ti kandidatar.  
Kriteria for å bli innstilt er at ein i tillegg til å ha eit 
framifrå kunstnarisk verk, enten bur eller arbeider i 
Noreg, samt er under 50 år.

Sjølv om vinnaren mottek 500 000 kroner, går 
taparane hen med ein «trøstepremie» på heile  
150 000 kroner for produksjon av verk. Med ein 
samla premiepris på 1 100 000 kroner, er det 
ein av verdas største. Vinnaren av årets pris vert  
offentleggjort 12. november.

Arrangør Ida Grøttum seier TKM er interessert i 
eit tettare samarbeid med studentmiljøet i Trondheim 
framover, særskild då det vert arrangert same år som 
UKA.

– Vi ønskjer å vise kva Trondheim som kulturby 
har å tilby, då eg trur studentane ofte ikkje veit kva 
moglegheiter som fins i byen, seier ho.

EI AV DEI STØRSTE STOLTHEITENE.
Prisutstillinga kan  sjåast  på Trondheim Kunstmuseum 
frå 1. oktober 2017 og står i om lag fire månadar, der 
studentinngang kostar 50 kroner.

Inntektene til landets største kunstpris 
kjem frå festeavgifter frå drøyt 90 festetomter i  
Trondheim. Historia om mannen bak kulturprisen 
vert av arrangørane skildra som ein av dei største 
stoltheitene til Trondheim som kulturby. Familien 
eigde store arealtomter over heile byen, mellom anna  
Gløshaugen og Øya. På Lorck Schives initiativ vart 
ein del av desse inntektene delt ut til unge lovande 
norske kunstnarar, og tradisjonen lev no vidare  
gjennom kunstprisen.

Les hva vår anmelder tykkjer 
om utstillinga på underdusken.no

TEKST: Birte Marie Molven Fjellro  |  FOTO: Gunnar Dresler
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Kunstpris i verdsklasse
1. oktober opna prisutstillinga Lorck Schive på TKM. Med ein samla 
verdi på 1 100 000 kroner er det blant verdas største kunstprisar.

KNUT HENRIK HENRIKSEN

MATTIAS HÄRENSTAM

VIBEKE TANDBERG

LARS LAUMANN

Det er ikke lett å vite hva du skal spise.  
Om ikke det å være student var vanskelig nok fra 
før, forventes det i tillegg at man skal kunne fø seg 
selv skikkelig. Dette fører til komplikasjoner. Vi blir 
fullstendig nedsauset i anbefalinger fra blogger, 
nettaviser, instagramkontoer, og magasiner, og det 
er heller ikke sjeldent at rådene motsier hverandre 
på det aller sterkeste.

I september skrev Sophie Elise Isachsen et inn-
legg på bloggen sin om en dokumentar ved navn What 
the Health, og oppsummerte filmens hovedpunkter 
både på bloggen og på facebook. Dette inkluderte 
blant annet at «å spise kjøtt er like kreftfremkallende 
som å røyke» og at «ost er avhengighetsskapende». 
Aftenposten publiserte en nyhetssak med intervju 
av både personlig trener og innehaver av en master-
grad i ernæring Martin Norum, og divisjonsdirektør 
i Helsedirektoratet Linda Granlund, som begge 
kritiserte kraftig Isachsens uttalelser og filmens  
påstander for å ikke ha noe vitenskapelig grunnlag. 

Man skulle tro at kraftig faktasjekking  
ville ha satt en stopper for spredningen av feil-
informasjon, men den gang ei. De selvutnevnte 
kostholdsekspertene fortsetter i egen lei, og nye mat- 
og kostholdsblogger spretter opp av bakken som 
paddehatter. Samtidig står forbrukerne midt oppe 
i hele sirkuset og vet ikke hva de skal tro. Og om 
Helsedirektoratets råd er nøkterne og godt funderte, 
er det grenser for hvor mye inspirasjon til matlaging 
man kan presse ut av Mad-Eye Kostholdsråds  
slagord «Konstant Måtehold». Det er ikke rart at 
svette pipler frem på studentens panne ved synet av 
vareutvalget.

Da er det lettere å ty til oppskriftssider som 
inspirasjon. Men disse kommer heller ikke uten 
lyte: For motstridende ernæringsråd er bare ett av  
studentens mange problemer. En student er gjerne et 
ungt menneske uten penger, ingen tid, og intet over-
skudd. Det er slik oppskriftsbloggene snarer dem inn. 

Står man likevel først klar ved kjøkkenbenken, 
popper vanskelighetene raskt opp: I oppskriftene 
man synes virker fristende er det alltid minst én  
ingrediens i røra som må importeres fra Sør- 
Amerika, koster det samme en transplantasjon, og 
som man aldri kommer til å bruke igjen. 

Fanget i denne malstrømmen av velmente, 
men ambisiøse forventninger og råd, føles det  
nesten frigjørende å tusle bort til frossendisken 
og kjøpe den samme frossenpizzaen du har spist 
de tre siste dagene. At denne motreaksjonen er  
«løsningen» mange ofte tyr til, ser vi ved å bla 
ned feeden på appen Jodel. Der skryter studenter 
både direkte og indirekte av å ikke ha gitt etter for  
«sunnhetspresset» og villig forteller vekk om mengden 
 pizza spist, treningstimer droppet, penger brukt på 
poser med smågodt for kred og anerkjennelse fra  
andre studenter i den samme situasjonen.

At denne livsstilen ikke er sunn, sier seg 
selv. Men det motreaksjonen viser sterkest, er at det  
eksisterer et reelt press det gir mening å reagere mot. 
Jeg kan ikke gi noen kostholdsråd til den stakkars 
studenten på butikken. Det er jeg ikke kvalifisert til. 
Men at den anbefalte nøkternheten ligger omtrent i 
midten av skalaen for hver ekstreme side, gir rom for 
at man fint skal kunne kose seg med en frossenpizza 
en gang i mellom når tiden ikke strekker til. Det er, tro 
det eller ei, slettes ikke hver dag studenten har tid eller 
overskudd til å legge erter i bløt. For å si det som en 
venninne gjorde når noen påpekte at man kan lage et 
måltid fra bunnen av på tiden det tar å steke en pizza: 
tror du stressa fattige bare sitter og SER på ovnen?
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MARIA FURUHEIM
KOMMENTAR

Kost, kritikk og kaos
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redag 13. oktober ruller dokumentaren Natta 
pappa henta oss over norske kinolerret. Gjennom 

å kombinere animasjon, gamle Super-8 klipp og fersk 
fiksjonsfilm forteller Steffan Strandberg om hvordan 
det var å vokse opp med en alkoholiker til mor.

– Jeg har lagt historien til den sommeren jeg fylte 
elleve. Det var på den tiden at jeg gikk fra å søke  
bekreftelse hos min mor, til å føle avsky for henne. 
Jeg hadde aller mest lyst til å slå henne, for så å  
komme meg vekk.

KIDNAPPET BARNA.
Foreldrene hadde vært fraskilt i mange år, og det 
var moren som hadde foreldreretten til Steffan og 
broren. Faren, en omreisende musiker, begynte etter 
hvert å forstå hvordan barna hadde det hos ekskona.

 – Far fikk ikke gehør hos barnevernet. Han gikk 
til rettsak, men tapte i alle instanser. Derfor så han 
ikke noen annen mulighet enn å ta oss fra mor.

Midt på natta kidnappet faren brødrene, og tok 
dem med seg til hjemplassen Vennesla.

– Det å komme hjem til min far var som å komme 
til paradis. Det var et helt vanlig hjem, der vi  
spilte ludo og sparket fotball. Det er lite som slår det 
normale.

FØLTE INGENTING DA MOREN DØDE.
– Da jeg var elleve år hatet jeg min mor. Hun ringte 
meg klokka tre på natta for å spørre om jeg var glad 
i henne. Da la jeg på. Hvis du svikter barna dine, 
risikerer du å miste lojaliteten deres. Det er veldig 
brutalt.

Steffan forteller at han i årene etterpå har hatt et 
anstrengt forhold til moren.

– Da mor døde følte jeg ikke lettelse, ei heller 
sorg. Jeg følte ingenting. Det er veldig tabubelagt å 
snakke om at man ikke er glad i moren sin.

Morens død gjorde at Steffan søkte seg tilbake til 
barndommen. Han ville prøve å finne ut hvem hun 
var, og slik ble Natta pappa henta oss til.

– Jeg lette etter forsoning, men jeg endte bare opp 
med å bli mer og mer sur. Det var håpløst, og jeg 
tenkte at her blir det ikke noen forsoning.

Likevel, etter en stund forandret det seg. Det var 
som om en torn løsnet fra kroppen hans – som en 
slags renselsesprosess forteller Steffan.

– Jeg kan aldri tilgi min mor, men jeg har  
akseptert det hun gjorde. Jeg kan gå rundt i huset mitt 
å bare le fordi jeg føler en helt enorm lettelse. Men 
hun hadde et valg, og hun kunne ha kuttet ut rusen.

Opplevelsene med moren har ikke gjort Steffan 
til noen avholdsmann. Han er glad i en fest, dog  
drikker han aldri med barna sine tilstede.

LITE AKADEMISK Å KALLE NOEN FITTEKUK.
I sommer, da nazistene i Den Nordiske Motstands-
bevegelsen marsjerte gjennom gatene i hjembyen 
Kristiansand, var Steffan og sønnen blant dem som 
ville trekke ut i gatene for å protestere.

– Sønnen min fylte en brusflaske med melk og 
piss. Og så var vi klare til kamp.

Steffan gikk avgårde, og støtte på nazistene på 
den lokale gravlunden.

– Jeg viste dem fingeren, og sa en masse usaklige 

ting. Det er relativt lite akademisk å kalle noen for 
fittekuk. Jeg kunne likevel ikke feige ut, og la disse 
menneskene gå uforhindret gjennom mitt nabolag.

Politiet var raskt på pletten, og de ba Steffan om 
å forlate området.

– Det oppleves som et overgrep når 70 nazister 
marsjerer gjennom byen din, og de som går imot 
dem blir jaget vekk av politiet. Politiet kunne ha 
stoppet nynazistene, istedet feiget de ut. Det er total 
ansvarsfraskrivelse.

– KREKAR BURDE FÅTT DIPLOM FRA FRP.
Han mener at det er helt feil at noen skal få ødelegge 
demokratiet gjennom å spre propaganda mot  
homofile og jøder. Det er fascisme, sier han, og mener  
at samfunnet er i ferd med å bli mer høyrevridd.

 – Rasistene er med på å polarisere debatten. 
Det er gale skjeggebasser fra IS på den ene siden og  
aggressive nynazister på den andre. Jeg tror vanlige 
folk føler at de må ta parti. Mulla Krekar burde ha 
fått et diplom fra Frp. Tenk hvor mye hans innsats 
har betydd for å rekruttere velgere til det partiet.

 Hvorfor lager du ikke film om det?
– Det kan godt hende at min neste film vil handle 

om polarisering. Jeg lager bare film om tema jeg 
brenner for.

VIL HA JOBB I PARKVESENET.
Akkurat nå har ikke 46-åringen planer om å lage 
noen ny film. I det siste har det meste av tiden gått 
med til å promotere «Natta pappa henta oss». Det 
har blant annet vært førpremierer i Bergen og i  
Trondheim.

– Faren min så filmen for første gang under  
førpremieren i Bergen. Først sa han ingenting, men 
etterpå fortalte han meg at han var veldig rørt.  
Han hadde ikke skjønt hvor ille vi faktisk hadde det.

Steffans bror har også vært med på å lese gjennom 
alle versjonen av manus.

– Hver gang ga han meg tommelen opp. Om han 
ikke hadde likt manuset hadde jeg ikke tatt hensyn 
til det uansett, forteller Steffan og ler.

Hva skal du gjøre nå som du er ferdig?
– Jeg skal stå på ladning i noen måneder, men jeg 

trenger noe manuelt arbeid. Hvis noen har en jobb 
til meg i parkvesenet, er det bare å ringe. UD

– Mor ringte meg klokka tre på natta for å 
spørre om jeg var glad i henne, da la jeg på.

TEKST: Stefan Kaliski  |  FOTO: Gunnar Dresler

Filmskaper Steffan Strandberg hatet sin alkoholiserte mor. 
Nå har historien blitt til film.

Alder: 
46 år

Aktuell med: 
Filmen «Natta pappa hentet oss».

Ditt råd til trondheimsstudenten?
Jeg har ingen råd he he.

Din beste kulturopplevelse?
Det var å se høstens konsert med 
Tønes på Vaktbua i Kristiansand. 

Han er uten tvil den nye Alf Prøysen.

Guilty pleasure?
Jeg er glad i den britiske Netflix-serien 

«The Queen». Jeg er veldig svak for 
kostymedrama.

Kjendis du kunne du tenke  
deg å bo i kollektiv med?

Jeg ville ha bodd med Bjørnar Moxnes,
fordi han har kul pilotjakke. Kanskje jeg 

kunne lånt den av ham av og til. 

STEFFAN STRANDBERGF
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Ruben Östlunds The Square er et beskt angrep 
på kunstmiljøet og den skandinaviske toleransen.

TEKST: Åsmund Andreas Swensen Høeg  |  FOTO: Perou

Heftige refreng,
men kjedelige vers

Marilyn Manson
Heaven upside down

Cezinando
Noen ganger og andre

Natalie Sandtorv
Freedom Nation

På ingen måte noen
nykommer lenger.

Eksplosiv, suggerende pop!

TEKST: Sander Engen  |  FOTO: Warner Music
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Provokatør og sjokkrocker Marilyn Manson 
er ute med sitt tiende studioalbum Heaven upside 
down. Han byr på heftige refreng, kjedelige vers 
og en litt uhåndterlig tekst. Der jeg tidligere følte 
Manson hadde et klart budskap og uttrykk er det 
bare uttrykket som er klart denne gangen. Det er 
så fett når det er fett, men det funker ikke sju låter 
på rad.

Lydbildet i albumet er ment til å sjokkere og 
være bråkete. Med masse distortion og overdrive 
kombinert med taktfaste hule trommeslag 
fulle av bass. Hans klassiske mørke raspende,  
nesten hviskende stemme kan høres i versene på  
samtlige låter, og tjener som oppbygning for  
refreng med full føkkings trøkk.

Manson er jævlig god på hylepartier og gir full 
gass. Når låtene hans tar av, tar det av for fullt, 
men versene er monotone og kjedelige. Det eneste 
som skiller seg vesentlig fra det eldre materiale 
hans er den nesten trap-aktige beaten i «Say10», 
og noe som minner om trance i låta «Tattooed in 
Reverse».

Tekstene på albumet er jo alltids noe for seg 
selv. Der han tidligere har vært en krass kritiker 
av samtidens Amerika og en stemme for de ikke-
konforme, ser det ut til at Heaven Upside Down har 
mer fokus på det antikristne: «You say God and 
I say Say10». Likevel er det ikke så mye jeg får 
ut av tekstene. Det er en kunst og gjøre en enkel 
sangtekst til noe stort og betydningsfullt, heldigvis 
for Manson er han musiker og ikke poet.

Plata har etter min mening fire type låter. 
#1 Åpningslåta «Revelation 12» og singelen «We 
Know Where You Fucking Live» er sterke låter 
med maks energi og ikke for mye kluss i versene. 
#2 Hele midten av skiva der du ikke merker at 
du har hørt på forskjellige låter med unntak av 
#3 trap-låtene. Og #4 avslutningslåta «Threats of  
Romance» som er den kuleste låta på skiva og som 
minner litt om Queens of the Stoneage med over-
drive. Tydelig melodi og sterk oppbygging som 
konkluderer skiva med ekte hyllest til sjokkrock. 

Med fjorårets suksess Barn av Europa  
etterfulgt av hit-singlene «Håper Du Har Plass» 
og «Vi er perfekt men verden er ikke det» 
har 22-åringen Cezinando markert seg en av  
Norges beste tekstforfattere. Singlene er inkludert 
i sporlisten på nyutgivelsen, Noen ganger og andre, 
og danner sammen med resten av låtene et dypt-
gående og tematisk sammenhengende album. 

Introlåta «Uansett» er en sakte avduking av 
resten av albumet, og etter et strykermellomspill 
kommer oppstemte «Heia Meg» som en skarp 
kontrast til forrige låt. På refrenget kommer 
Rytmeklubben-produksjonen tydelig fram. Den 
tredje låta, og min klare favoritt, «Ingenting blir 
det samme men samme for meg» er eksplosiv 
i lydbildet med strykere, messing og dype  
orgeltoner, møtt av en underholdende tekst som 
treffer hardt i nostalgien hos en jevnaldrende 
anmelder.

Mot midten av albumet taper det seg noe. 
«Bilder på veggen jeg aldri ser på» og «Selv 
du» drar helhetsinntrykket ned med sine  
mindre interessante tekster og lite imponerende 
produksjon. «Stillhet som skriker til meg» har 
et noe mer dynamisk lydbilde, men ikke noe  
bemerkelsesverdig. «Tommelen på vekta» er 
derimot utrolig fin, og stripper produksjonen 
ned til et enkelt piano i kontrast med resten av 
albumet.

Til slutt får vi to samarbeidsspor. «Jeg 
bare synes du skulle ha hørt på meg» med  
Unge Ferrari er kul, men det føles litt som at de 
spiller den samme rollen i lydbildet, slik at sam-
arbeidet virker noe overflødig. «Er Dette Alt» 
med Karpe Diems Chirag er derimot enda en 
favoritt, hvor Blåsemafiaen skal ha mye av æren. 

Gjennom ellevelåteren presenteres nostal-
giske og introspektive tekster, og sammenliknet 
med det forrige albumet leker Cezinando seg 
mer med emosjonelle låter med melankolske 
produksjoner. Alt i alt var dette albumet en  
fornøyelig suksess. 

Albumet til Natalie Sandtorv, Freedom  
Nation, er innenfor en musikalsk retning man 
bare må elske. Kontraster er stikkordet, utført 
av en besetning med sterk forankring på den  
skandinaviske jazzscenen.

Låtene på albumet er skrevet som en  
kommentar på flyktningkrisens frarøving av 
menneske-rettigheter, og undertrykkelse. Dette 
kommer fint fram i uttrykkets helhet hvor  
uryddighet, fortvilelse og håp skildres gjennom 
en musisering og tekstformidling hele bandet har 
stålkontroll på.

Disse kontrastbaserte punktene mellom 
improvisert musikk og håndfaste popmelodier, 
ender i skjønn forening på denne platen.  
Kontrastene gjør helheten uforutsigbar – hver 
låt ivaretar et spenningsmoment som samtidig 
skaper en nerve som tilfredsstiller. Hele bandets 
jazzbakgrunn beveger musikken i et skjærings- 
punkt hvor referansespekteret til hver musiker 
avgjør retningen låtmaterialet føres videre i.  
Dette kommer tydelig frem på første låt  
«Freedom Nation», hvor vi møter et suggerende 
riff med Pharoah Sanders-aktig saksofonspill. Der-
etter inn i en støybasert gitarsolo som er så vakker 
at den ødelegger øregangene og forløses med den 
perfekte, vakre melodien på refrenget.

Vokalarrangementet er sterkt på mange  
låter, men blir tydeligst på låten «Lovers». Her er 
også perkusjonsarrangementet med på å gi vokalen 
en tydelig retning, i det synthen subtilt fører 
oss inn i nye landskap. På låta «Chant» glinser 
også vokalarrangement pent, sammen med  
suggerende trommer i en strøm av tilfeldigheter. 
Musiseringen her er på høyt nivå og den treffer 
som bare faen!

Flere låter jeg ønsker å trekke fram som  
absolutte høydepunkter er «Border» og «Higher 
Rituals». Disse er de mest eksplosive låtene hvor  
energigivende, ostinatbasert galskap gir deg følelsen 
av å befinne seg på et helt annet sted – nemlig det 
stedet Natalie Sandtorv spiller neste gang!

NOVELLEKONKURRANSE
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Under Dusken inviterer alle studenter i Trondheim 
til en konkurranse i novelleskriving.

Ta fram skrivesakene og din indre kreativitet: Under Dusken kjører i gang med novellekonkurranse!
Tema for novellen er BLIKK. Dette må på et eller annet vis komme fram i teksten.

Makslengde på teksten er 12 000 tegn.

Vinnerbidraget vil bli publisert i nest siste utgave før jul og på Dusken.no. 
Vinneren vil også motta et forfatterkit komponert av oss i Dusken. 

Litterært Kollektiv stiller som jury for konkurransen.

Alle bidrag må sendes inn senest 8. november for å kunne delta i konkurransen.

Bidrag sendes til kulturredaktor@studentmediene.no.

I essayet Inside the White Cube beskriver den  
irske kunstkritikeren Peter O’ Doherty hvordan den  
moderne galleriarkitekturen etablerer et strengt 
skille mellom kunst og alt annet. Inne i den hvite 
kuben er veggene blendende hvite, belysningen er 
kunstig nøytral, på en måte som isolerer kunstverket 
både fra omverdenen og den som ser på.

I The Square blir den hvite kuben sprengt i 
filler. Filmen finner sted i Sverige noen år fram 
i tid. Monarkiet er oppløst, og i den gamle slotts- 
bygningen regjerer nå samtidskunstmuseet X-Royal. 
Gallerisjefen Christian forbereder utstillingen The 
Square, et naivt og utrendy prosjekt om en firkant 
på gaten hvor alle mennesker skal være likestilte og 
vise omsorg for hverandre. I begynnelsen av filmen 
blir Christian frastjålet lommebok og mobiltelefon, 
og disse to plottlinjene danner grunnlinja i denne 
lange, uforutsigbare og ofte hylende morsomme 
 radbrekkingen av det svenske kunstmiljøet.

Som regel fungerer imidlertid bare plottet 
som et påskudd for en rekke glimrende enkelt-
sekvenser. En pretensiøs kunstnersamtale blir  

 

avbrutt av en mann med tourettes, et one-night-
stand utvikler seg til en konflikt over hvem som 
skal kaste kondomet, og en gallamiddag spinner 
ut av kontroll når det stivpyntede publikummet  
konfronteres med en aggressiv performancekunstner 
som nekter å gi seg mens leken er god.

Sistnevnte scene har fått mye oppmerk-
somhet i trailere og omtaler, og framstår som  
filmens nøkkelsekvens. For The Square er ikke bare en 
nådeløs kritikk av kunstmiljøet, men av en hel livs-
form. Östlunds egentlige mål er den skandinaviske 
toleransen, måten vi anerkjenner og forstår de andre 
på trygg avstand, men skyr unna enhver direkte 
kontakt med dem. I scene etter scene viser Östlund 
hvordan denne toleransen i virkeligheten hviler på 
en fornektelse av annerledeshet, idet den legger til 
grunn at alle, det være seg rumenske tiggere, flykt-
ninger eller ville dyr, skal kunne integreres i den 
samme besteborgerlige normaliteten. Samtidig er 
ikke filmen helt uten hjerte. Underveis bygges grad-
vis sympatien for Christian og ønsket hans om å 
skape et varmt og solidarisk fellesskap i et samfunn 
 av harde, hvite flater.  På denne måten har The 
Square mye å lære både kynikere og idealister.

Skandinavisk misantropi
FILM

ALBUMANMELDELSER

Å BLI SJEF FOR BRITANNIA 
HOTELL: Ledelsen for nye Bri-

tannia hotell har vært på inspirasjons-
tur. De har overnattet tolv utenlandske 
luksus-hoteller for å studere «bagasje- 
håndtering» og «minibarer» melder 
Adresseavisen. Etter mye drikking og 
reising kom gjengen hjem til Trondheim 
med tidenes åpenbaring: «Service er  
nøkkelen til suksess».

UKA: 100 år er alt for lenge. Hadde 
UKA vært en person, hadde han 

vært plassert på aldershjem for demente 
for lengst. Bruk heller oktober måned til 
å utforske Trondheims kulturliv utenfor 
studentboblen

KULTURREDAKSJONEN 
AVBEFALER:

KULTURREDAKSJONEN 
ANBEFALER:
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østen er her. Endelig ferdig med varme  
sommerdager, is, bading, og ikke minst fritid. 

Semesteroppgavene står i kø, været blir kaldere, og 
dagene mørkere og kortere. Men ansvarsbevisst som 
jeg er tar jeg hensyn til min egen høstdepresjon. Jeg 
vet å utnytte den tiden jeg har til å nyte musikk og la 
det konstante stresset stå litt på vent. Jeg er lei av de 
oppløftende, lyse og glade sommersangene. Ferdig 
med å føle meg sykelig happy til enhver tid og  
trenger ikke passe på å lage gode minner hele tiden. 
Nå er jeg klar for å høre på noe skikkelig god 
musikk, bare for meg selv.

Hva slags musikk passer best om høsten? Jeg har 
kokt det hele ned til tre trender jeg tar et gjensyn 
med hver høst: Melankolsk, dystert og hardt.

SMÅMELANKOLSK MIDDELVEI.
Det passer godt med litt melankoli mens solen  
blekner og fagene på skolen tar seg opp. Jeg hører på 
noen relativt faste sanger innenfor denne sjangeren. 
Akkurat her er det ikke rom for å eksperimentere for 
mye, i frykt for å falle for dypt ned i deppemusikken. 

Jeg har vært i flere diskusjoner for å definere hva 
melankolsk musikk er, og det virker som mange har   

veldig ulike oppfat-
ninger av dette. Så, 

for å presisere hva 
slags musikk jeg 

snakker om, er det den typen musikk som får meg 
til å føle at det er greit å være nedenfor. En god  
melankolsk låt kan være relativt monoton. Det burde 
være lite å følge nøye med på, slik at du bare kan la 
sangen drive deg av sted. Samtidig burde det være en 
motvekt til det monotone, gjerne en tydelig beat eller 
et gitarriff, som gjør låta noe mer engasjerende. Til 
slutt hjelper det at vokalen har et psykedelisk preg, så 
den høres rå og rolig ut på en gang. 

En av mine favoritter er Milky Chance’ «Stolen 
dance», som jeg mener tikker av på alle de nevnte 
kriteriene. Den holder et jevnt tempo, det er samme 
beat gjennom hele låta, samtidig som den tar seg  
behagelig opp i refrenget. Vokalen er rå og fin på en 
gang. 

Dersom jeg vil ha mer som skjer instrumentalt i 
låta, kan jeg gjerne høre på «Pictures of you» av The 
Cure. Sju og et halvt minutt, med lite sang. En trist, 
men vakker låt med Robert Smiths karakteristiske 
stemme. Sangen handler om noe fortapt i fortiden, 
så den passer sånn sett også godt til å mimre litt  
tilbake til sommeren, kanskje? 

Til slutt vil jeg trekke fram en låt fra min  
barndom, som var preget mye av Green Day. «Good 
Riddance (Time of Your Life)» er en enkel, fin låt 
med trist tematikk. Den er dessuten så kort at den 
ofte går i loop tre ganger hos meg før jeg kan gå  
videre.
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Lytteguide til høststemning
Høsten er en fin, men tung årstid. Den krever spesielle typer musikk for å komme seg igjennom.

TUNG MUSIKK MOT 
TUNGT SINN.
Det beste til slutt: 
min favorittmetode 
å få utløp for et 
tungt sinn og harde 
dager er nettopp 
tung og hard musikk. 
Tyngre rock hjelper alltid 
på humøret, og kan virke 
oppløftende på en slitsom 
dag. Jo tyngre dag, jo  
hardere musikk, og desto 
gladere blir jeg. Jeg vet 
ikke helt hvorfor hard 
musikk har den effekten, 
men jeg vet at jeg hver 
høst søker mot hardere
musikk for en oppløftende 
effekt. 

Det er dessuten ofte innenfor denne sjangeren jeg 
ser etter ny musikk, samtidig som jeg har de faste 
gamle, tidløse favorittene mine - en perfekt måte 
å prokrastinere og kaste bort timer på Spotify på!  
Å skulle velge ut tre favoritter her er vanskelig, men 
jeg har gjort mitt beste for å finne tre forskjellige, 
men like gode låter.

For bluesrocken vil jeg tipse om Black Pistol  
Fires «Hipster Shakes». En utrolig kul låt, med kun 
trommer, gitar, og vokal. I og med at bassen mangler 
må altså gitaren og trommene spilles ekstra hardt. 
Resultatet får snakke for seg selv. Innen metallen 
er Danzigs «Twist of Chain» en av mine favoritter.  
Bandet kommer fram hver høst for min del, men  
akkurat hvilke sanger kan rullere litt. «Mother» er for 
eksempel verdt å høre på. 

Helt til slutt, stonerrocken. Her vil jeg nevne 
Kyuss’ «Black Widow», min personlige favorittlåt fra 
dette bandet, med tung, seig rytme. Dette er ikke en 
av Kyuss’ topp fem på Spotify, men den kan fort bli 
det med tanke på hvor mye jeg spiller denne sangen 
i løpet av høsten.

HELLO DARKNESS MY OLD FRIEND.
Dyster musikk er noe av det beste som finnes. Jeg 
tenker ikke kun på metall og musikk fra det dype  
helvete, fylt til randen med ondskap og kristenmanns 
blod – det kommer jeg tilbake til senere. Først og 
fremst tenker jeg på dystre tekster, i låter som har 
et noe raskere tempo . Denne typen musikk hører 
jeg mer på jo mørkere det blir ute. Det er ingenting 
som låter som handler om fyll, arbeidsløshet, manns- 
sjåvinisme, slagsmål, sorg, og uoppfylte forventninger 
når man går i høstkulden eller kikker ut på regnet 

gjennom bussvinduet. Denne sjangeren synes 
jeg det er veldig mange norske som gjør  

ekstremt bra, så her skal jeg hylle 
noen av dem. 

Det er vanskelig å velge 
én låt fra Jokke og Valenti-
nerne/Jokke med Tourettes, 
men «Hr. Smith» er en av 
mange favoritter. Jokke  
synger ofte om hvordan  
livet tok en dårlig vending, 
og er akkurat passe dyster. 
Vi har også Oslo Ess fra 
dette tiåret og holder seg til 
samme sjanger og tematikk 
som Jokke. En favoritt hos 
meg er «Stormen», og jeg 
gleder meg til å høre den 
live på Byscenen senere i 
oktober.

Tilbake til melankolien. 
Kaja Gunnufsen har veldig 
enkle, triste, men samtidig 
humoristiske tekster. Dette 
er indiepop som handler 
om å aldri være bra nok, 
og om å være usikker.  
Avhengig av humør kan 
man gråte, le, eller le til 
man gråter av noen av  
sangene. En favoritt er 
«Jævlig lei», selv om den 

helt klart må høres på med 
en smule ironi.

H
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kjelleren på ØX Tap Room, rett ved Torget, 
står uformell jazz på menyen hver lørdag – eller  

taffelmusikk, som de liker å kalle det selv. Julian 
Haugland er student på jazzlinja på NTNU. Med 
medstudent og gitarist Magnus Skaug startet han 
Jazzlørdag, hvor formaliteter legges igjen på skolen 
og musikken får løpe fritt. 

– Hver uke har vi med oss en gjest fra linja,  
eller utenbys fra. Vi har holdt på i litt over et år 
nå, og opplever at det blir mer og mer «en greie».  
Vi hører ofte fra de som jobber der at folk spør etter 
oss, og er nysgjerrige. Det er mange som kommer for  
musikkens del, som lytter, men også mange som 
bare er der, og da blir det jo mer bakgrunnsmusikk, 
sier Haugland. 

Er dette et ambisiøst prosjekt, eller mest for gøy?
– Litt av begge deler, egentlig. Det begynte 

med at vi var på utkikk etter å kunne jobbe litt 
mer regelmessig. Det er jo vanlig når man lever et  
frilansliv at man spiller litt her og der, og det går 

veldig ofte i bølger. Det å kunne spille foran folk fast 
én gang i uken er et stort pluss. 

De spiller en del fra standard repertoar, men det 
er også mye impro. 

– Det går mest i tradisjonell amerikansk jazz, 
men det er sjeldent vi spiller samme låter på samme 
måte to ganger. Sånn sett er det veldig greit at vi har 
en ny gjest hver uke, det løser opp arrangementet litt 
og åpner for at vi kan leke oss mer med musikken.

ER JAZZ KULT?
Den gjennomsnittlige studenten holder seg kanskje 
mest til konsertene som vises på Samfundet, og får 
se mange «up and coming» band på for eksempel 
Knaus. Jazz er gjerne noe man ikke snubler over 
like lett, men jazzlinja på NTNU rommer en rekke 
andre sjangre. Som musiker og musikkstudent har 
man ofte mange ulike prosjekter gående – variasjon 
er viktig.

– De jeg kjenner holder på med så mye forskjellig. 

De spiller musikk som er for veldig spesielt  
interesserte og musikk som er veldig kommersiell, 
man kombinerer gjerne. For oss er selvfølgelig det å 
spille live helt sentralt. Det er noe helt annet å spille 
for folk som ikke er musikere selv, de lytter på en helt 
annen måte. 

Den profesjonelle settingen i konserter og 
skole skiller seg fra settingen man møter på en 
pub. Haugland mener at pub-jazzen er mindre  
prestasjonsbasert og derfor mer tilgjengelig. Den er 
mindre bundet, og passer for de fleste, pensjonist  
eller student.

Er jazz kult? Er det like studentvennlig som lørdagsfylla?
– Jeg tror at mange studenter som ikke driver 

med det selv, ikke vet helt hva jazz er for noe. Det er 
så mange forskjellige undersjangre der ute, spesielt i 
Norge. Det er mye som skjer i musikkstudentmiljøet, 
og vi prøver for eksempel alltid å la samtiden påvirke 
musikken vi spiller, spesielt på ØX. Det er vanskelig 
å liksom spille skikkelig avantgarde musikk for folk 

TEKST: Emilie Pedersen  |  FOTO: Haakon Korbi Kolstad

Jazzer opp ØX med taffelmusikk
NTNU-studenter spiller lettbeinte melodier for musikk- og ølelskere.

som ikke er så interessert. Samtidig er det gøy å så et 
lite frø hos folk, noe som kanskje gjør dem litt mer 
gira på jazz. 

ER SIN EGEN BEDRIFT.
Han forteller at det er mange muligheter å gripe som 
musikkstudent, men at musikkmiljøet er flytende. 
Mange tar et friår mellom master og noen flytter til 
andre byer, gjerne Oslo eller København. Julian vil 
fortsette som han gjør, og forhåpentligvis kunne leve 
av musikken. 

– Tredjeåret vårt er på mange måter en myk  
overgang til arbeidslivet. Vi får bestemme litt hva vi 
gjør selv, og står mer på egne ben – man er sin egen 
bedrift. Mange vil ha en «åtte til fire-jobb», men vi 
har det litt friere. Med mindre man vil bli musikklærer, 
da.

Han er usikker på hvordan framtiden ser ut, men 
han vet han skal drive med jazz. Aller helst vil han 
jobbe under seg selv. 

– Jeg vil egentlig bare spille, det er ikke så  
viktig om det er i formelle settinger og konserter,  
eller om det er fri form. Jeg er en god blanding av det 
vi kaller bruksmusiker og komponist, og jeg trives  
veldig godt med det. Det er sinnsykt kult å komme 
inn i nye miljøer og møte nye mennesker, man lærer 
alltid nye ting. 

Har du noen musikktips til oss som er rimelig grønne 
på jazz?

– Alle burde sjekke ut Miles Davis og albumet 
Kind of Blue, det er et av de mest solgte jazzalbumene 
noensinne og noe alle vil digge. Vi bruker mye  
materiale derfra når vi spiller. 

VIL FYLLE ET TOMROM.
I lokalet står musikerne på en sjarmerende, men li-
ten plattform, omringet av bryggetanker, uten utsikt 
til alle gjestene. Brygger og «musikkforkjemper» på 
ØX, Brage Hasler, innrømmer at det skulle vært 
bedre tilrettelagt for musikkfremføringer, men at det 

funker bra slik det er nå.
– Det skulle vært bedre plass, det hadde vært 

kjempekult om vi kunne fått opp et piano for  
eksempel. Tidligere har musikerne stått ved trappen, 
så denne lille scenen er faktisk en stor oppgradering 
allerede. En større scene ligger ikke i kortene med 
det første, selv om det hadde vært dødsfett.

Både ansatte på ØX og Frati i etasjen over synes 
Jazzlørdag har vært en suksess. Brage håper det kan 
være et godt bidrag til kulturtilbudet i Trondheim. 

– Flere mindre scener i Trondheim har jo stengt, 
for eksempel Brukbar/Blæst. Selv om vi ikke kan  
etterfølge på samme skala, tror jeg det bidrar i alle 
fall litt med å fylle et tomrom. Vi merker at folk liker 
det og kommer tilbake, selv om det ofte er tydelig 
når det er lenge siden siste lønning eller stipend. 
Jeg håper vi kan få til et større tilbud på musikk-
fronten etter hvert, selv om det ikke er planlagt noe  
foreløpig. UD

ATMOSFÆRISK: På den lille scenen smelter musikken sammen med det dunkle lokalet. KOMPOSISJON I SAMTID: Impro og samspill er en stor del av pub-jazzen
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10. oktober - 24. oktober KVISSMESTERE: 
Jahn Ivar Kjølseth, Marie Håland og  Benedikt Erikstad Javorovic
Spørsmål og kommentarer kan sendes til 
kviss@studentmediene.no

SVA
R:

Hva er årets UKEnavn?

Hvilken blomst har Trondheim i sitt byvåpen?

Hva var navnet på kapteinen av skipet USS Enterprise i den originale Star 
Trek-serien?

Hvilke tre typer partikler er et atom bygd opp av?

Hvorfor spiller Pelle Parafins Bøljeband i Pelles kjeller?

Hvor kommer instrumentet ukulele fra?

Hva betyr det latinske uttrykket «Errare humanum est»?

Hvem ble nylig tildelt Nobels fredspris?

Hva er navnet på det amerikanske territoriet som opplevde store ødeleg-
gelser fra orkanen Maria? 

Hva er du redd for om du lider av Hematofobi?

Hva het den nylig avdøde artisten som hadde hits som «Free fallin’»  
og «I won’t back down»?

Hvem spiller Harry Hole i filmatiseringen av Jo Nesbøs Snømannen?

Hvor lenge var Joseph Goebbels rikskansler i Nazi-Tyskland?

Hvilke nasjoner kjempet mot hverandre i Falklandskrigen?

Hvilket land har nest størst areal?

Hvilken organisasjon går pengene fra årets TV-aksjon til?

Hvem skrev boken The Wealth of Nations i 1776 og regnes som den klas-
siske økonomiens far?

Hvor mye veier hjertet til et voksent menneske?

Hvilken av verdensreligionene er yngst?

Hvilken annen nasjon enn Norge har Egil «Drillo» Olsen trent i fotball?

HVILKEN UKE-PLAKAT ER DU?
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Ankelkuler Durt

13-16: Alt-er-sex (1997):
Du er forførende og innby-
dende, og er ment for å pirre 
publikum. Du er spennende, 
men syndfull. En studenterlue 
med dusk hadde gjort seg.

17-19: Skabaré (2009):
Du har dyr på plakaten for å 
fri til massene. Pussig nok så 
funker det veldig bra. Vi gir 
deg et anerkjennende nikk.

20: Go-A-Head (1945):
Du er en evig klassiker som 
kunne prydet enhver student-
hybel, og vitner om positivitet 
og ekstase. Pen er du.

0-3: Skubidi (1973):
Det eneste du har gjort er å 
ødelegge et helt fint noteark. 
Du kan bedre.

4-7: Krakatitt (1959):
Du skal forestille et par fugler, 
men det eneste vi ser er to 
svevende vulvaer som trenger 
legesjekk. Ikke tilstrekkelig.

8-12: Laugalaga (1977):
70-tallet var tiden for spen-
stige UKEplakater tydeligvis. 
Påfallende at det var samme 
tiden for høyt konsum av 
syre. Legg fra deg kvissen og 
dra på rehab.

TIRSDAG 10. OKTOBER
World Space Week: Student Space Night
Klokka 17.15, R9, Gløshaugen
Den FN-erklærte World Space Week er hvert år 4.-10. 
oktober. I år som i fjor markeres det ved NTNU. Det 
blir en kveld på Gløs med korte presentasjoner om 
hvordan du kan ta del i romfartsaktiviteter,  hvordan 
du kan få en romfartsrelatert karriere, workshop og 
filmvisning. Nevnte vi gratis pizza? Det blir gratis 
pizza. Meld deg på via Facebook-arrangementet.

Beats & Big Band
Klokka 23.59, Storsalen
Når du er mett på gratis pizza og verdensrommet 
kan du tralte deg ned bakken til Samfundet, hvor 
det er festival for tiden. Reggie Got Beats har spilt 
på Samfundet ved flere anledninger, men denne  
gangen inntar han Storsalen med husets eget stor-
band, S. Møller. Finn ut hva som skjer når storband 
møter DJ. UKA lover i hvert fall høy dansefaktor.

ONSDAG 11. OKTOBER
Fluesopp-plukking med Nina og Stine
Klokka 13.00, Ladestien
Det er mye lumske svampeskapninger å finne i naturen 
på denne tida av året. Nina og Stine tar for seg 
skogen med mot i brystet og skal ha en akademisk  
demonstrering av hva som skjer når du inntar 
Fluesopp. Husk førstehjelpskrinet.

TORSDAG 12. OKTOBER
Jubileumskonsert: Snaustrinda Spelemannslag 50 år
Klokka 20.00, Dokkhuset
Hvis du trodde det bare var UKA som fylte rundår 
i år: tro om igjen. For et halvt århundre siden startet 
noen folkemusikkglade studenter fra Samfundets 
Symfoniorchester et sideprosjekt som ble til et eget 
spelemannslag. For å feire har de med seg Strindens 
Promenade Orchester, TKS, Pirum, Sturla Eide,  
Øyvind Smith og Øyvind «Lurken» Bentås. Etter 
konserten blir det folkemusikkpub hvor alle kan bli 
med å spille, drikke eller danse.

FREDAG 13. OKTOBER
Konsert: Emile the Duke m/supp
Klokka 21.00, Verkstedhallen
Etter å markert seg i provinsen som en av Oslos mest 
selvgående og produktive musikkfolk de siste to 
årene, kommer Emile the Duke til metropolen for å 
spille i Verkstedhallen. Konserten på Øya i sommer 
var en megasuksess. Med seg har han Oppkast ala 
Kart – trønderrap på sitt beste med kvasse beats og 
poetiske tekster.

LØRDAG 14. OKTOBER
Walk for Freedom
Klokka 11.30, Torget
Møt opp og avskaff slaveriet ett skritt om gangen! Walk 
for Freedom er en kampanje som sprer bevissthet 
om menneskehandel. Det er ikke bare i Trondheim det 
skal gås, marsjen arrangeres parallelt i 600 byer i 50 
land. Arrangeres i regi av A21, en internasjonal anti- 
trafficking-organisasjon som jobber for å avskaffe 
slaveri.

SØNDAG 15. OKTOBER
IMPROschmimpro: Mord og forviklingar 
Klokka 23.45, Samfundet
Man trenger ikke være Poirot for å løse spennende 

mordgåter. Den Trondheimsbaserte og prisvinnende 
teatertruppen kommer for å spille improvisert mord-
komedie, og du kan ta del i handlingen ved å foreslå 
mordvåpen, motiv, og så videre. Alt kan skje, og 
ikke en gang improvasitørene vet hvordan det vil gå.  
Settes også opp 23. oktober kl. 21.00, men det blir 
aldri det samme. Det er impro.

MANDAG 16. OKTOBER
UKA Technology Conference
Klokka 12.00-19.00, Dødens dal
Dødens dal fylles med stands, mat og drikke når 
UKA arrangerer teknologidag med fokus på morgen-
dagens bærekrafitge samfunn. Målet er å inspirere 
studenter, politikere, akademikere, økonomer, 
gründere og «andre samfunnsengasjerte mennesker» 
(er det Dragvollstudentene, mon tro?).

TIRSDAG 17. OKTOBER
Hvordan blir hverdagslivet vårt i 2050?
Klokka 19.00, Digs
Om du gikk glipp av teknologidagen i Dødens dal, el-
ler bare ikke får nok av teknologi, har du en ny mulig-
het når Adressa inviterer til temakveld på Digs. Hvor-
dan vil teknologien ha forandret hverdagslivet vårt i 
2050? Ikke bare frister de med spennende temaer og 
eksperter, de byr også på pizza. Førstemann til mølla!

ONSDAG 18. OKTOBER
Møt Nasa
Klokka 14.15, R7, Gløshaugen
Forskere og ingeniører fra Nasa reiser på Norgesturné 
for å presentere det nye James Webb Space Telescope, 
som skal skytes opp neste år. Det er 100 ganger så 
kraftfullt som Hubble, og vil gi oss muligheter som vi 
ikke har sett maken til. Etter visning av filmen «Into 
the Unknown» får du muligheten til å interagere 
med noen av de som jobber med romteleskopet.

P3-aksjonen
18.-22. oktober, Solsiden
Et sikkert tegn på at det går mot vinter i bartebyen, 
er glassburet på torget som sender P3-aksjonens 100 
timer lange sending. I år flytter de til Solsiden, men 
det blir fortsatt show med Ronny Brede Aase, Niklas 
Baarli, Tuva Fellmann og Vida Lill Berge, og gjeste- 
programlederne Arif, Ulrikke Falch, Piateed og Sondre 
Justad. Er du en av de nysgjerrige som vil vinke 
kleint til kamera vet du at Solsiden er stedet å være 
mellom onsdag og fredag.

TORSDAG 19. OKTOBER
Oktoberfest
Klokka 22.00, Studio 26
Ble du sittende med oktoberfesthatten i hånda da 
billettene til UKA ble revet bort foran øynene på 
deg? Salt og Nutrix inviterer til oktoberfest, så det 
er ingen grunn til å selge kostymet ditt ennå. Det 
blir fortsatt mulighet til å drikke øl fra mugger og 
en unnskyldning til å skippe fredagsforelesningen. 
Eksamen er tross alt fortsatt bare et glimt i det fjerne.

FREDAG 20. OKTOBER
Åpningsfest, Trondheim litteraturfest
Klokka 19.00, Trondheim folkebibliotek
Det ligger an til at den gode litteraturhøsten fortsetter 
når Trondheim litteraturfest sparkes i gang for 
sjette gang. Hovedgjest Jan Kjærstad kommer for 
å prate om forfatterskapet sitt med Ole Jacob Hoel  

(Adresseavisa). Hvis du ikke syns middelaldrende 
menn som snakker om seg selv er så sensjasjonelt, 
skal det nevnes at dette også blir første gang NTNUs 
litteraturpris deles ut. Den skal deles ut annenhvert 
år, denne gangen til skjønnlitteratur.

LØRDAG 21. OKTOBER
Klassikertimen: Markens Grøde i 100 år
Klokka 12.00, Trondheim folkebibliotek
I disse Nobelpris- og litteraturfestdager passer det godt 
med et gjenmøte med en gammel vinner. Markens 
Grøde er en av Hamsuns mest kjente romaner. Den 
så verdens lys i 1917, og vant Nobels litteraturpris i 
1920. Siden den gang har den blitt lest på utallige 
måter. Hvilken bok er Markens Grøde i dag? Littera-
turviter og universitetslektor Frode Lerum Boasson 
skal forsøke å svare på dette. 

Stein Torleif Bjella – boklansering og solokonsert
Klokka 19.00, Trondheim Folkebibliotek
Bjella, hele Norges underfundige singer-/songwriter, 
har ikke skjegget i postkassa. I høst debuterer han 
som forfatter med diktsamlingen Jordsjukantologien, 
og gjester Trondheim Litteraturfest med høyt- 
lesning fra boka, en kort solokonsert, og samtale 
med Asbjørn Stenmark, forfatter og Bjella-fan.

Revykafé
Klokka 20.00, Samfundet
Syns du derimot det blir mye litteratur og trenger et 
avbrekk, er det en passende anledning til å ta turen 
til Daglighallen i Samfundet. Revykafé er Forfatter- 
kollegiets time to shine, og vises hver helg under UKA 
mellom revyforestillingene. Ta deg en pils og vær vitne 
til Forfatterkollegiets dypdykk i bunken av refuserte 
numre til UKErevyen med minimale rekvisitter 
og en god dose lavterskel.

SØNDAG 22. OKTOBER
Historisk vandring: Trondheim i middelalderen
Klokka 12.00, Trondheim Folkebibliotek
Det blir ikke bare skapt historie under UKA-17 – 
det ble skapt i middelalderen også. Kom deg opp av 
senga, sleng på deg varme klær og bli med arkeolog 
Øystein Ekroll på en historisk vandring gjennom 
middelalderhistorien. Ekroll er spesialst på bygnings- 
arkeologi, så kanskje kan du plukke opp noen  
funfacts du kan briljere med neste gang du har med 
deg en date hjem.

MANDAG 23. OKTOBER
Allmennquiz
Klokka 18.00, Antikvariatet
Karlsen-søstrene inviterer til ukentlig allmennquiz 
i Antikvariatets alltid trivelige bokbar. Det loves et solid 
knippe spørsmål med god variasjon i kategorier. 
Savner du den faste tirsdagsquizen i Edgar er  
kanskje dette en god erstatning for quizlaget ditt til 
oktober er over og Det Røde Runde går tilbake til 
vanlig drift.

TIRSDAG 24. OKTOBER
UKA nærmer seg slutten, og det er vanskelig å finne 
glede i livet når du ser eksamen nærme seg med 
stormskritt. Bunken pensum å ta igjen har hopet 
seg opp, og powerpointene fra forelesningene du sov 
deg gjennom kan du bare se langt etter. Men hva er  
dette? Ny Dusk i stativet? Studenthverdagen gir 
igjen mening.



Universitas-redaktør Birk Tjeld-
flaat Helle i åpenhjertig intervju:

– Jeg er makta
Den Oslo-baserte studentavisen kåret 
de 30 mektigste studentene i Norge. 
På listen finner vi både to Universi-
tas-journalister, og ikke minst Bir-
ke-bassen selv.

– Folk sier studietiden handler om festing, moro 
og venner for livet. Det er bullshit. Studietiden 
handler ene og alene om makt.

Vi møter Birk i redaksjonslokalet ved vanndispen-
seren, som er fylt opp med Tom Collins for øyeblikket 
«siden det er fredag.»

«Tassen» har siden 1946 jobbet hardt for å opp-
rettholde relevans hos Oslo-studentene, og Birk er 
klar på hva som selger.

– Saker om studentpolitikere, helst så tabloide 
som mulig. Store overskrifter og bilder og ord som 
«makt», roper Birk, etterfulgt av ivrig håndsimule-
ring av eksplosjoner og maskingevær.
Redaktørmakt

I Universitas’ kåring over 30 mest mektige studen-
ter i Oslo, kommer Birk selv på en fjerdeplass. Han 
mener selv plasseringen er berettiget.

– Pennen er mitt våpen, og jeg har flere av de. 
Jeg har makt over måten du blir framstilt i media. 
«Utdyper» du i sitatet ditt, eller bare «sier» du 
det. Det har jævlig mye å si.

Til forskjell kom Felicitas Scheffknecht, leder av 
Kulturstyret i VT som bevillger penger til student-
foreninger, på en lunken 20. Plass.

– Den satt tenker jeg, di grådige merr, brøler Birk og kaster en stifte-
maskin gjennom rommet så den treffer en i desken.

– Hun ville ikke finansiere min MadMen-fanklubb, og nå får hun smake. Gin 
og ferske damppressede bukser koster penger, men det har hun ikke forstå-
else for. I tillegg er bare det å stave det utenlandske navnet hennes et 
byråkratisk mareritt i seg selv. Gode Gud!
– En «field-day» for studentpolitikere

Etter to quaaludes og 40 push-ups henter Birk litt kaffe til oss, mens han 
nonchalant klapser en av de kvinnelige kulturjournalistene på bakenden. Selv 
om kåringen er gjort av et eksternt panel, vil ikke Birk høre noe av det.

– Joda, greit nok. Vi har bedt sentrale folk i studentpolitikken kåre de 
mektigste studentpolitikerne, men jeg vil ikke kalle de biased, siden de 
utelukkende har lagt opp listen etter deres frykt for meg.

Noen vil kanskje reagere på at dere gir eksponering til folk som bestem-
mer hvor mye økonomisk støtte Universitas skal få. Leder Gabrielle Gjerdset 
i SiO for eksempel.

– Gabrielle og jeg er down for å si det slik. Det er fint for studentpo-
litikere som stadig opplever hvor lite relevante de er å få litt runking i 
media. Sånt blir det $$$ av, sier Birk

Birke-boy følger oss til døra, og avslutter intervjuet med å forsikre oss 
om at det er ikke kun penger som kan gi deg spalteplass i Tassen.

– Om du er jente mellom 18-24 så kan du alltids bli med en tur hjem til 
Birke-bula og diskutere det. Jeg hører rykter om at studentene på BI kaller 
det «å gå Birken».

Etter en prat med de andre i Tass-redaksjonen, kan Spitposten opplyse om 
at det er kun Birk som kaller det «å gå Birken».
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Trondheims fem mektigste 
studenter
1) Marte Øien
Leder av Studenttinget. Kvotert 
inn. Hurra for likestilling.
 
2) Gabriel Qvigstad 
Ga Fitteblekka 2 stjerner på fa-
cebook. Om det ikke er å sette 
dagsorden så vet ikke vi.

3) Thomas Krogstad Eriksen
Leder for Velferdstinget. Har de-
finisjonsmakt over hva som regnes 
som «natt» og «buss».

4) Håkon Pedersen
Ansvarlig redaktør i fittemedi-
ene. Nord-norsk sjarm og fri til-
gang til kaffe på linjeforenings-
kontoret til Delta. 

5) Martin Næss
UKEsjef. Har sabel.

Profil rendyrker Sam-
fundets pule-konsept

UKA har igjen blåst nytt 
liv i et fortapt konsept på 
Huset. Denne gangen har tu-
ren kommet til Selskapssiden, 
rebrandet til «Pulesiden», og 
skal være stedet du går for 
det classy engangsknullet. 

– Vi håper på økte tilfeller 
av kopulering på Samfundet. Ved 
å gi et bredere tilbud håper 
vi å kunne gi noe for enhver 
smak. Det er jo ikke alltid man 
vil ha seg med en random 98-
er fra Bodegaen, sier en eri-
gert representant fra Profil. 

I anledning nyåpningen er 
også drinkkartet oppdatert. 
Alle drinkene er laget for å 
best mulig kunne skjule sma-
ken av blant annet rohypnol. 
I kombinasjon med dempet be-
lysning er det virkelig du-
ket for en kveld man (al-
dri) kommer til å glemme. 



Bli en  
av oss

TEKNA KJEMPER FOR DEG 
OG FAGET DU BRENNER FOR
Tekna er foreningen for deg som har  
eller planlegger en master innen teknisk- 
naturvitenskapelige fag

BLI MEDLEM
send kodeord 
Tekna til 2007

Vi kjenner studielivet, og hjelper deg 
gjennom utfordringene du møter. Moro 
har vi det også - med en rekke sosiale og 
faglige arrangementer over hele landet. 
Våre 12 000 studentmedlemmer ønsker 
deg velkommen i gjengen!

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
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