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De siste tre årene har vi sett en nedgang på 82 
prosent i antall søkere til såkalte petroleumsstudier. 
Både innenfor praktiske yrkesfagsutdanninger 
som brønnboring og flere ingeniørstudier, ser 
universiteter og høyskoler seg nødt til å kutte i 
studieplassene. Samtidig er det rekordmange søkere 
til lærer- og sykepleierstudier. Søviknes uttaler til 
VG at det er urovekkende at unge søker seg vekk 
fra oljebransjen og over i «trygge yrker» i offentlig 
sektor, når norsk olje er framtiden.

Norsk olje har uten tvil gjort underverker 
for norsk velstandsøkning de siste 50 årene, og 
bidratt til at vi er begunstiget med et av verdens 

aller beste velferdssystemer. Men vi vet også at det 
ikke er bærekraftig å pumpe opp all olje og gass 
vi har på norsk sokkel. Det er ikke bærekraftig 
for de uvurderlige ressursene vi har i havet, det 
er ikke hensiktsmessig med tanke på framtidens 
energibehov, og det kan være fatalt for kommende 
generasjoner. Oljen vil ta slutt, og skal vi nå  
to-gradersmålet og forhindre klimakatastrofe, så må 
faktisk to tredjedeler av verdens fossilressurser bli 
liggende under bakken.

Den oljeavhengigheten vi har viklet oss inn i 
de siste tiårene blir særs synlig nå som oljeprisene 
synker. Den stadig voksende arbeidsledigheten 
på Vestlandet er en god pekepinn på hvordan det 
kommer til å gå med resten av oss, hvis vi ikke skaffer 
oss flere ben å stå på enn noen ustø oljekrykker. Det 
gleder meg derfor stort å se at unge er kloke nok til 
å ta et steg vekk fra oljen og inn i framtiden. Flere 
lærere er ikke et onde, slik Søviknes framstiller det 
som. Derimot er det et onde å utdanne flere unge 
mennesker til en næring som sliter. Det er et onde å 

komme med løfter om «garantert arbeidsplass», når 
det som venter mange er arbeidsledighet. Kan man 
virkelig klandre unge mennesker for å søke seg vekk 
fra stupende oljepriser og en usikker framtid?

Søviknes sier at vi trenger alle de gode hodene 
og hendene vi kan få i oljeindustrien framover. Men 
når det knapt er nok søkere til antall studieplasser 
på oljestudiene tyder mye på at de kloke hodene har 
fått med seg hvor verden går og har søkt seg andre 
steder. Derfor hadde det vært mer hensiktsmessig 
å opprette studieplasser innen linjer med fokus 
på framtidsrettede løsninger som fornybar energi, 
informatikk og havbruk. Vi trenger også flere gode 
lærere, flere flinke sykepleiere, og en sterk offentlig 
sektor når oljeprisene viser seg å ikke svinge opp 
igjen. Dét vil hjelpe framtidens arbeidstakere og 
kommende generasjoner mer enn klamme løfter om 
god startlønn som ingeniør på oljerigg. Studentene 
har skjønt at verden er i ferd med å omstille seg, og 
jeg håper at resten av næringslivet og politikerne 
følger etter.
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Med hodet godt plantet i oljebrønnen

Spar miljøet – bli student

Olje- og energiminister Terje Søviknes er bekymret for at færre søker seg til petroleumsstudier. 
Det som bekymrer meg er at brorparten av norske politikere har så kraftige skylapper når det 
kommer til framtidens arbeidsmarked.

MARIE LYTOMT NORUM
Redaktør, Under Dusken

LASSE GEORG TØNNESSEN
Nestleder, Under Dusken
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Nyhetsjournalist
MARIA NORUM
KOMMENTAR

Det å være student er kanskje noe av det mest 
miljøvennlige vi gjør. Kontrasten er stor mellom å 
være hjemme i feriene, med ubegrenset tilgang på 
bil, varmtvannstank og gratis mat, til studentlivet 
med havregrøt og strømregninger. Med et stramt 
studentbudsjett tvinges vi til å leve sparsomt, og det er 
kanskje det som skal til for å ta de små, miljøvennlige 
valgene i hverdagen. Hva om vi alltid hadde levd som vi 
gjør når vi bare har noen få kroner igjen av studielånet? 

Som studenter tar vi oss kanskje ikke råd til å kjøpe 
økologisk, men i stedet må vi tenke mer over hvor mye vi 
kjøper og kaste mindre mat. For når er det vi begynner 
å kjøpe snåle grønnsaker fordi de er billigere? Når 
begynner prislappen å bety mer enn fine innpakninger? 

Samfunnet vårt er langt fra bærekraftig, så 
kanskje er desperate og kreative studenter det vi trenger 
mer enn noe annet. Med stramme rammer kommer 
kreativitet, og med kreativitet kommer livsstiler som 
bringer samfunnet videre. Når du lever på de siste 

kronene av stipendet, og du forsøker å skvise ut mest 
mulig av de midlene du har, så lever du nærmere slik 
du burde enn hva du kanskje tenker. Det er da vi laster 
ned mattilbud-apper, stuper ned i søppelkasser, og henter 
restemat på kafeer.  Som Henry Ford sa: «Fremgang 
skapes ikke i komfortable eller tilfredse tider, men ut av 
prøving og forvirring». 

Vi lever i en tid hvor trygghet og forutsigbarhet 
har tatt styringen over hvordan vi lever. Det får oss til 
å velge de enkle løsningene, som ofte ikke er de mest 
miljøvennlige. For dersom vi sparer en time på reisen, 
velger vi bil framfor kollektivtransport. Dersom vi ikke 
betaler strømregningen selv, spiller det ingen rolle hvor 
lenge vi dusjer. Og dersom vi har råd til å kjøpe det vi 
vil – er det akkurat det vi gjør. 

Husk at du som student er med på å legge grunnlaget 
for en bærekraftig framtid. Ikke etterlat den miljøvennlige 
livsstilen på studenthybelen. Ta den med hjem til 
familien, og fortsett etter at du har fått vitnemålet.
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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

Tekna_student_243x310.indd   2 06.07.2017   11.33

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 
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Klovneløpet i Trondheim
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7. september braker det løs på gressplenen bak 
hovedbygget på Gløshaugen. Der blir det stemning, 
kostymer og kronerulling for en god sak. 

Denne utgaven av Klovneløpet er det sjette i 
rekken, den startet som et initiativ fra studentene 
for å gi noe tilbake til byen. Det er et veldedighetsløp 
der inntektene går til Sykehusklovnene på St. Olavs 
Hospital. Leder Espen Sørhaug for Klovneløpet 
vektlegger betydningen dette har for barna. 

– Disse klovnene er skuespillere som er 
spesialtrent i det å være klovn og opptre for barn. 

Dette initiativet kan være et stort lysglimt i en ellers 
mørk og grå hverdag for blant annet langtidsinnlagte 
barn, forteller Sørhaug.

I snitt bruker Klovneløpet å tjene inn mellom  
200 000 og  300 000 kr med opptil 300 deltakere. 

Sørhaug kommer med en oppfordring til både 
gamle og nye studenter.

– Folk må huske at terskelen er ekstremt lav,  
her er det åpent for alle. De som vinner på at du løper 
er barna.

Mellom 6. og 30. september skal Litterært Kollektiv 
og Punktet visningsrom for kunst fylle byens 
telefonkiosker med kunst.

Styremedlem Hanna Malene Lindberg i Litterært 
Kollektiv forteller til Under Dusken at prosjektet 
går ut på at man skal bruke de to gjenværende 
telefonkioskene i byen. Disse ligger i Thornæsparken 
og Lademoparken, og skal brukes som utgangspunkt 
for små visningsrom for kunst.

Temaet vil være kunst og sted med undertema 
kommunikasjon. Det vil være opp til kunstneren å 
tolke dette på best mulig måte, og det er nokså fritt 
hva man kan finne på, f.eks. i bruk av lyd eller lys. 

– Likevel er rammen til dels begrenset med tanke 
på den lille plassen man har å boltre seg på. Dessuten 
er kioskene vernet, som betyr at man ikke kan gjøre 
noe permanent, utdyper Lindberg. 

Bakgrunnen for prosjektet er at de ønsker å prøve 
en kombinasjon hvor man lar studentene og kunsten 
møtes på uventede steder. Lindberg forteller at ved 
å ta kunst og litteratur ut av de vante rammene, så 
håper de på å skape noe annerledes som kan åpne for 
andre tolkninger.

Prosjektet vil også tilby mer enn hva øyet ser, 
og telefonkioskene vil være koblet opp mot en 
poesitelefon. Med denne kan man ringe for å få 
opplest dikt. Diktene man får høre skal hentes fra 
sommerens runder av Blaff: poesi, et konsept hvor 
Litterært Kollektiv åpner for at alle interesserte kan 
skrive dikt om et gitt tema på 48 timer.  Det gjenstår én 
runde av sommerens Blaff: poesi, fra 28. til 30. august.

Kunst på én kvadrat

GATEKUNST: I løpet av september vil telefonkioskene 
i Trondheim få et nytt, kunstnerisk liv.

MASSE GLEDE: Klovneløpet har de siste årene blitt et fast innslag på høsten, til glede for studenter og barn i byen.
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Siden januar 2016 har kjellerne på Moholt stått 
tomme. Blant annet var dårlig brannsikkerhet en av 
grunnene som sørget for nedleggelsen av de populære 
samlingsstedene. Siden den gang er det mange som 
har kjempet for å få tilbake sine festlokaler, og nå ser 
det ut til at arbeidet som er lagt ned endelig har ført de 
til enden av tunnelen. Planen er at de fleste kjellerne 
skal være åpningsklare igjen etter jul. Men hva så med 
fadderperioden?

Reddkjellerne til unnsetning
Siden kjellerne ble stengt har det foregått høy aktivitet 
for å få de åpnet igjen. I front har en gjeng på seks ivrige 
studenter kjempet for å få tilbake sine kjære vannhull. 
Styreleder Hege Krokås Borge i Reddkjellerne 
har vært med helt fra starten, og forteller om den 
slitsomme prosessen fram til i dag. Her blir blant 
annet organisering av arbeidsgrupper, kartlegging 
av informasjon og rekruttering av frivillighet nevnt. 
De har også måttet finne ut av hvordan alt fungerer 
selv, og veien til målet har blitt til fortløpende.

– Det hele har tatt mye lenger tid enn hva vi trodde 
på forhånd, sier hun.

Styremedlem Martine Lysebo i Reddkjellerne 
utdyper at de hele tiden har fått god støtte fra 

studentpolitikere og Sit. Hun roser spesielt Velferds-
tinget som har vært med og hjulpet så mye de kunne.

– Mange studentaktører har vært veldig hjelp-
somme, og vi har hatt mange møter med god dialog 
for å få det ja-et vi har kjempet så mye for, sier Lysebo

Det tok litt over et år fra da de startet til de fikk 
gjennom kjellersaken og dermed fikk klarsignal om 
åpning av kjellerne. Fram til da har de organisert 
midlertidige løsninger, blant annet ved å ta i bruk 
Moholt aktivitetshus, og nå barnehagen som de har 
ferdigstilt til fadderuken 2017.

– Når arbeidet med kjellerne er ferdig, kan vi 
endelig trekke oss tilbake. Da er vår kamp vunnet, 
avslutter Borge.

– En form for kjærlighet
Mye av grunnen til at de har lagt ned så mye energi i 
dette prosjektet er fordi kjellerne betyr så mye for så 
mange.

– Det som betyr mest for meg, er hva det betyr for 
alle andre. Kjellerne er en plass for de som ikke har en 
tilhørighet ellers, fordi her er alle invitert.

Før de startet laget de et Google-spørreskjema hvor 
folk kunne skrive inn hva kjellerne betydde for dem.  
I løpet av det første døgnet fikk de inn over 500 historier, 

TEKST: Michael Stene  |  FOTO: Amalie Hoff Ludvigsen

Kjellererstatning på plass i fadderuken
Studenter ved 13 linjeforeninger får gleden av å benytte 
de nyoppussede lokalene på Moholt barnehage.

noe som viste hvor viktig dette var for studenter i 
Trondheim. De sier at mye av motivasjonen når det 
har stått på som verst er å tenke på akkurat dette.

– Trondheim er enkelt og greit en dårligere studieby 
uten kjellerne. Man mister en sosial arena som man 
ikke finner noen annen plass, forteller styremedlem 
William Kjær i Reddkjellerne

En av de kjellerne har betydd mye for, er tidligere 
kjellersjef Alexander Edin Varegg ved linjeforeningen 
til Fysikk. Han roser innsatsen til Reddkjellerne opp i 
skyene, og er mektig imponert over alt arbeidet som 
har blitt gjort.

Han legger vekt på at kjellerne er en viktig del av 
studentkulturen og at de er med på sette i gang en 
dominoeffekt av frivillig verv.

– Kjellerne dro meg inn i linjeforeningen, og siden 
den gang har jeg ikke sett meg tilbake. De kan for 
mange være inngangen til frivilligheten her i byen, 
forteller han.

Men han legger også vekt på at de ikke bare er en 
sosial ressurs, men mye mer.

– For meg er kjellerne en form for kjærlighet.

– Forebygger ensomhet
Varegg mener også at kjellerne kan ha en stor positiv 
effekt for mindre ensomhet. Han sier at det er noe av 
det mest sosiale man kan gjøre, og det er bygget en stor 
kultur rundt de. Dette kan hjelpe i gang de som kan 
slite med å føle seg inkludert.

Han synes også det er synd at kjellerne hovedsakelig 
er et Gløshaugen-fenomen, og håper linjeforeningene 
ved Dragvoll kan klare å bygge opp en kultur rundt den 
ene kjelleren de har. Han skulle ønske de kunne skaffe 
seg flere lokaler for linjeforeningene på Dragvoll, men 
forstår at økonomien spiller en stor rolle i det hele.

– Det kan hjelpe til med å skape et større skille og 
det er leit om nye Dragvollstudenter mister et slikt 
tilbud på grunn av det økonomiske skillet mellom 
Gløshaugen og Dragvoll.

Kjær er enig med Varegg når det gjelder å 
forebygge ensomhet og mener at det svært viktig med 
et slikt lavterskeltilbud i byen.

– Kjellerne er ikke bare en plass med alkohol og 
fest, men også en plass man møter sine første venner 
i studietiden. UD

· Inneholder fire avdelinger med fire barer.

· Lokalene er tildelt skjenkebevilgning hvor 
  man vil kunne betale i kortterminal.

· Brukes fram til kjellerne åpner.

MOHOLT BARNEHAGE

· Samlingslokaler for studenter.

· Stengte i januar 2016 grunnet
  manglende brannsikkerhet.

· Planen er å gjenåpne tolv
  kjellere fra januar 2018.

· Gjenåpner med forbedret sikkerhet 
  for brann og annen betalingsmetode.

KJELLERNE

EKTE KJÆRLIGHET: Alexander Edin Varegg er veldig 
gira for at kjellerne snart er tilbake.

REDDKJELLERNE: Fra venstre Thea Svenkerud Rydjord, Hege Krokås Borge, Sondre Nærland, Martine Lysebo, Øystein Molvik, William Kjær.
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Om UKA Rundt lykkes, vil det bli tatt hele tre 
verdensrekorder: flest antall deltakere på et stafettlag, 
lengste sammenhengende idrettsarrangement og 
lengste distanse for et stafettlag.

Laget, som vil bestå av omtrent 2000 deltakere, 
skal dannes av frivillige studenter og innbyggere i 
Trondheim, slik det ble gjort under UKA i 1977. Den 
gangen ble det løpt sammenhengende i 33 døgn, en 
rekord som kom i Guinness rekordbok.

Startskudd for festivalen
I år er det NTNUI som i anledning UKAs 
100-årsjubileum har tatt initiativ til rekordforsøket. 
Allerede nå kan man melde interesse for å delta på 
rekordforsøket, via Facebook-arrangementet til UKA 
Rundt.

– Vi sikter på å slå rekorden fra 1977 med i alle 
fall et par døgn. Det er selvsagt ambisiøst, men 
vi tror Trondheims befolkning er sporty nok til å 
gjennomføre, sier prosjektansvarlig Katrine Hegg for 
UKA Rundt, i en pressemelding.

Startskuddet for stafetten går samtidig som 
UKEnavnet blir annonsert, og blir dermed også et 
startskudd for selve festivalen. Årets visjon er «Skap 
historie», et tema som vil være en rød tråd gjennom 
hele festivalen.

– UKA fyller 100 år i år, og med vår visjon om 

å skape historie, vil det å slå tre verdensrekorder 
virkelig skape verdenshistorie, sier UKEsjef Martin 
Næss.

Innovativ feiring
I tillegg til å markere jubileet med rekordforsøk, 
har UKA også annonsert at de vil avholde UKA 
Technology Conference for første gang. Dette er 
en teknologidag der morgendagens bærekraftige 
samfunn vil  være i  fokus.

– UKA har valgt «Innovasjon for en bærekraftig 
framtid» som tema for årets festival. Jeg synes det 
er et flott diskusjonstema for en kulturfestival, sier 
rektor Gunnar Bovim ved NTNU i UKA Technology 
Conferences annonseringsvideo på Facebook.

Økonomi, matproduksjon, kunstig intelligens, 
og entreprenørskap er tema som vil bli belyst under 
årets teknologikonferanse. Målet med konferansen er 
ifølge UKA å inspirere studenter, politikere, forskere, 
og næringslivet til å aktivt delta i diskusjonen om et 
bærekraftig samfunn.

Hvordan vil Technology Conference skille seg ut fra andre 
konferanser? 

– Vi vil tilrettelegge for at arrangementet 
er tilgjengelig for studenter, noe som ofte blir 
nedprioritert hos andre aktører, sier eventsjef 
Sondre Kvam. UD

Vil skape historie under UKA-17
UKA Rundt skal løpe sammenhengende i 35  
døgn for å markere festivalens 100-årsjubileum.
TEKST: Lisa Botterli Flostrand og Linn Victoria Brekke

· NTNUI og UKA har som mål å slå rekorden 
  på 33 døgn sammenhengende løping, fra 
  UKA 1977.

· Stafettlaget består av omtrent 2 000 
  deltakere.

· Det er i alt tre verdensrekorder som skal 
  forsøkes å ta.

UKA RUNDT

· Konferansen holdes i 
  Dødens Dal 16. oktober.

· Teltet som rommer mer enn 4 000 
  mennesker er tredelt med stands, 
  scene og foredrag.

· Representanter fra akademia, næringslivet, 
  innovasjonsmiljøet og politikken inviteres 
  til konferansen.

· Programmet oppdateres fortløpende.

UKA TECHNOLOGY 
CONFERENCE

Ba
kk

la
nd

et

Festningen

Møllenberg

Solsiden

Lademoen

Rosendal

Rosenborg

Midtbyen

Brattøra

Lade

Gløshaugen

Singsaker

Berg

Lerkendal

Tyholttårnet

Moholt studentby

Voll studentby

Persaunet
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I Trondheim kommer du 
langt på 15 minutter, hvis du 

går eller sykler

REKORDFORSØK: Slik gikk det da UKA tok verdensrekord i 1977.
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Ostegratinert Kylling
Kylling er som regel godt uansett hvordan det blir tilberedt, 
og den kan tilberedes på mange måter. Denne retten har 
flere komponenter som gjør at den fremstår både eksotisk og 
komplisert, men er enkel og lite tidkrevende. Ostegratinert 
kylling er en rett jeg har vokst opp med som er både 
spennende, smakfull, og den er fortsatt en av mine store 
favoritter fra barndommen. 

Ingredienser til 3-5 personer:
600 g kyllinglår eller kyllingfilet (kyllingfilet må stekes 

først)
1 rød og en 1 gul paprika
½ -1 gul løk  
2 ss margarin eller vanlig smør
400 g raspet ost
3 dl kremfløte eller kokosmelk
2 ts malt ingefær (kan byttes ut med karri og mengden 

krydder kan være litt smak og behag)

Slik gjør du: 
1. Sett ovnen på 220 grader.
2. Ta en stekepanne eller hardbunnet kasserolle og sett 

stekeplaten på middels varme mens du grovkutter løk og 
paprika. Smelt smøret i panna og tilsett de oppkuttede 
grønnsakene. La det frese til løken er gyllen og paprikaen er 
blitt myk. Ha alt over i en ildfast form. 

3. Fordel kyllingen jevnt over grønnsakene i formen 
og fordel osten over kyllingen. Tøm deretter kremfløten 
eller kokosmelken over og dryss på ingefæren før du setter 
formen inn i ovnen. La formen stå til osten har blitt gyllen. 
Dette varierer litt fra ovn til ovn, men ca. 20-25 minutter. 

4. Serveres med ris og salat.

Godt og mettende, lite stressende
TEKST OG FOTO: Linn Victoria Brekke 

De fleste studenter har en ganske hektisk hverdag i starten av studieløpet, og da gidder 
man kanskje ikke å stå timevis på kjøkkenet for å lage middag. Nudler, frossen pizza 
og Fjordland som enkelt kan slenges i mikroen og ha en middag på få minutter, er noe 
mange tyr til når vi stresser litt. Hvis du likevel vil ha en mettende middag du lager selv 
og som ikke tar så lang tid, kan dette være maten for deg.

Rask salat med karridressing
Dette er en salat som er frisk, smaker godt og tar 
mindre tid å lage enn bussen bruker fra Dragvoll 
til sentrum. Dressingen gjør en enkel salat litt mer 
eksotisk og hvor mye karrismak du vil ha er opp 
til deg selv. Dette er en salat som lar deg uttrykke 
deg mer kreativt på kjøkkenet, og vil du ha en 
dressing som ikke smaker av karri står du fritt til å 
eksperimentere med ditt eget favorittkrydder.  

Ingredienser til 2-3 personer:
400 g kyllingfilet eller annet valgfritt kjøtt (kan 

sløyfes)
50 g smør og 2 ss olje
1 isbergsalt
1 agurk, oppdelt
1 boks mais
1 oppkuttet tomat
50 g ost delt i mindre firkanter (kan fort bli for 

mye eller for lite, se an mengden selv)
Pasta (kan sløyfes og mengde bestemmes selv)
1 klype salt
Kan også legge til eller erstatte med egne 

preferanser, f.eks ananas, vannmelon, jordbær

Dressingen:
3 dl lettrømme
2 ss majones
3 ss karrikrydder (smak til selv)
1-2 ts sitronsaft etter smak og behag (kan sløyfes)

Slik gjør du:
1. Kutt opp kyllingen, laksen eller det kjøttet du 

foretrekker i mindre biter, smelt smør og tilsett oljen 
i en stekepanne på middels til høy varme. Kok opp 
pasta i en dyp kasserolle, og tilsett en klype salt.

2. Tilsett kjøttet og følg med slik at det ikke 
brenner seg i panna. 

3. Del opp salat, grønnsaker og ost, og bland alt 
sammen med maisen i en passe stor bolle. 

4. Når kyllingen er gjennomstekt og pastaen 
gjennomkokt, bland alt inn i salaten og lag 
dressingen.

Tilberedning av dressingen: 
1. Tøm rømmen i en skål og bland inn majonesen. 
2. Tilsett krydderet og smak til med sitronsaften. 
3. Server salaten med dressingen. Dette er en rett 

hvor hvitløksbrød kan gjøre seg godt til maten. Bon 
appetit!

   

Denne maten rekker du både å lage og spise selv om det er fadderuke.

Trondheim by har lenge vært en av Norges 
største og beste studentbyer med sine  
36 000 studenter som kommer fra fjern og nær. 
Det er en nærmest elektrisk spenning i luften som 
følge av nye og gamle fjes som kommer til byen, og 
studietiden er sagt å skulle være den beste perioden i 
manges liv. Vi møter nye venner og legger grunnlaget 
for en spennende tid med fadderuke, eksamener, 
lange søvnløse netter og alt som følger med å være 
student. 

Trondheim er en by med mye variasjon, og flere 
bydeler har skjulte skatter som til og med en lokal 
trønder ikke kjente til før fadderuka og studietiden. 
Studietiden er en helt spesiell opplevelse og bør 
utnyttes for alt den er verdt. Det har i alle fall jeg 
planer om å gjøre. 

Kalvskinnet og Ila
Denne bydelen er folkerik med et tett samhold som 
kan tilby flere parker, volleyballbane, en koselig 

sjømatrestaurant, veganerpub og en livlig lokalpub 
med mye forskjellig å tilby. 

Ila Brainnstasjon, eller Ila B som 
lokalbefolkningen kaller den, er en liten koselig hule 
med hyggelige ansatte, underholdning av ulik type, 
og er du en quizelsker må du holde øynene åpen for 
muligheten til å delta på quizkvelder. Her har de et 
eget studentkort og kan tilby blant annet øl og burger 
for bare 99 kroner, noe som kan være greit å vite hvis 
det er litt tynt i lommeboka.

Stammen er en relativt ny og lite kjent vegansk 
pub på Kalvskinnet. Dette er en pub for de som liker 
å være litt sofistikerte og setter pris på det kulturelle 
mangfoldet man ikke nødvendigvis finner andre 
steder. Poesikvelder, debatter og improvisasjonsteater 
er bare noe av det Stammen Café og Bar har å tilby. 

Lademoen
Lademoen har for mange vært sett på som 
Trondheims sorte får, men her kan man finne noen 

av byens flotteste perler hvis man bare leter godt nok. 
Lademoen består av mennesker med et fantastisk 
engasjement for sin bydel, ekte ildsjeler som jobber 
hardt for å utnytte det utrolig store potensialet 
Lademoen har. 

E.C. Dahls Bryggeri har nok de fleste hørt om. 
Lokalisert på Lademoen, er bryggeripuben kanskje 
mest aktuell for de med en spesiell kjærlighet 
for god øl og mat. Her arrangeres det diverse 
ølarrangementer, matkurs og omvisninger på selve 
fabrikken for de som liker slikt. 

Mellomveien er en pub som, ikke overraskende, 
ligger i Mellomveien på Lademoen. Dette er en 
bortgjemt skatt litt utenfor sentrum som har noe å 
tilby til alle. Godt øl, fotball på tv for de som liker 
det, og man kan få mat levert fra andre av bydelens 
utesteder hvis man vil gjøre en helaften ut av 
fotballkvelden med vennegjengen. UD

TEKST: Linn Victoria Brekke  |  ILLUSTRASJON: Pernille Grimsrud

Usentrert uteliv
Som ny student kommer Trondheims uteliv brått på. Dette er stedene 
utenfor sentrum som også er verdt å sjekke ut.

FORBRUKER10 MATSPALTE
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Ca. 70% av bøkene som selges brukt på 
iBok.no er merket «som ny» eller «ubrukt»

MANGLER DU FORTSATT NOEN 
PENSUMBØKER?

Norges største markedsplass for kjøp 
og salg av brukte pensumbøker

Et lik sitter foran et sjakkbrett i dype tanker, et annet 
som keeper i fullt sprang, og et par er stilt sammen 
som skøyteløpere midt i en piruett. Body Worlds Vital 
er en utstilling om menneskelig anatomi, bevegelse, 
og hvordan miljø påvirker helse. Det hele vises 
gjennom plastinerte menneskekropper eller separate 
organer.

En plastinert kropp er et solid, holdbart og 
ikke minst luktfritt anatomisk eksemplar som 
brukes til utstilling, det vil ikke si, slik en liten 
gjest foreslo, at de er laget av plastelina. Det er ekte 
menneskekropper som har gjennomgått en lang og 
møysommelig prosess hvor alt av væske i kroppen er 
byttet ut med silikon og så herdet i en ønsket stilling. 
I gjennomsnitt tar det så mye som 1500 arbeidstimer 
å bearbeide én enkelt kropp.

Alle utstillingsobjektene er personer som av ulike 
grunner har donert bort kroppen sin til å stilles ut 
offentlig, men alle forholdes anonyme. Det er ikke 
personene som er utstillingens fokus, men kroppene 
deres. Man kan si at dette er deres «liv» etter døden. 
Målet med utstillingen er å formidle hvordan helsen 
gjenspeiles i kroppen.

Museumsdirektør på Vitenskapsmuseet, Reidar 
Andersen, forteller at utstillingen har gitt NTNU 

muligheten til å sette et faglig fokus på helse, og fått 
formidlet dette til et stort publikum.

– For museet betyr det at vi i samarbeid med 
våre partnere har vist at Trondheim kan tiltrekke 
seg høykvalitets internasjonale utstillinger. Denne 
gangen har vi ryddet hele museumsbygget for egne 
utstillinger, men det kan vi ikke gjøre hvert år. 
Vårt håp for Body Worlds Vital er at skoleklasser gis 
muligheter til å besøke oss, og at skolene benytter det 
flotte undervisningsopplegget som er utarbeidet, sier 
han.

De plastinerte menneskekroppene er likevel ikke 
alt utstillingen har å by på. Rundt omkring kan man 
se alt fra mennesker i millimeter tynne skiver, en gris 
der kun blodårene står igjen, og noen plastinerte dyr 
fra Vitenskapsmuseets egne laboratorier.

Body Worlds Vital består av en rekke utstillinger 
med flere tema, som reiser rundt til museer over hele 
verden. Til tross for at den har vært på turné siden 
1995, har ikke utstillingen vært i Norge før nå. Det er 
usikkert hvor lenge det er til neste gang utstillingen 
kommer til Trondheim, men det blir neppe snart.

Kommunikasjonsleder ved NTNU, Tove 
Eivindsen, informerer om at det nærmer seg 25 000 
besøkende på utstillingen.

– Vi er svært godt fornøyd med besøkstallene. 
Utstillingen avsluttes 8. oktober, så det er fortsatt 
tid igjen for nye studenter å få den med seg. Vi har 
fått overveldende positive reaksjoner. Noen synes 
det er litt uvant, for det er jo ekte menneskekropper, 
men det er noe nytt, spennende og interessant. Det 
er mange unge voksne, foreldre med barn, og mye 
forskjellig publikum som har besøkt utstillingen. UD

TEKST: Linn Victoria Brekke og Carl-Fredrik Vemmestad  |  ILLUSTRASJON: Mia Edvardsen

Levende lik
Skynd deg å se utstillingen Body Worlds Vital på Vitenskapsmuseet før den forsvinner.

• Første gang i Norge, og har vært 
på verdensturné siden 1995

• Målet er å formidle hvordan 
helsen gjenspeiles i kroppen

• Nærmer seg 25 000 
besøkende i Trondheim

•Utstillingen varer fram til 8. oktober

UTSTILLING SOM VISER 
EKTE MENNESKEKROPPER

FORSKNING
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Før den internasjonale romstasjonen (ISS) ble 
bygget i 2000, varte romferder typisk rundt ti 
dager. Med den økende lengden på astronauters 
opphold i verdensrommet, kunne en også observere 
forandringene mangelen på tyngdekraft forårsaket 
på menneskekroppen.

– Jeg ville ikke meldt meg frivillig til en enveistur 
til Mars, konstaterer Duke.

Den tidligere Nasa-astronauten Harrison Schmitt 
forklarer at enveisturer, som den planlagt til Mars, er 
vanskelig for psyken. Det eksisterer usikkerhet rundt 
hvordan folk vil reagere.

– Romferd vil alltid innebære en risiko, både 
fysisk og psykisk.

Romfart i vest og øst 
Schmitt og Duke deltok på henholdsvis Apollo 17 og 
16-oppdragene, som begge ble skutt opp i 1972, da 
den kalde krigen fortsatt var et faktum.

Romkappløpet ble født på grunn av den kalde 
krigen, men hvordan påvirket dette det personlige 
forholdet mellom astronauter og kosmonauter?

– Jeg vil si vi hadde et vennlig forhold til 
kosmonautene, og at senere i den kalde krigen ble 
initiativ som Apollo/Soyuz-samarbeidet tatt for å 
bedre det, deler Duke.

Tidlig i romkappløpet oppsto en form for 
vitenskapelig samspill mellom USA og Sovjetunionen. 
USA var mye mer åpne om sitt romprogram og sin 
teknologi enn det Sovjetunionen var.

– Noen hendelser vanskeliggjorde samspillet 
mellom oss, men vi ble kollegiale med dem etter 
hvert, sier Schmitt.

Romreiser på privatmarkedet
De siste årene har flere store private romfarts- 
selskap, som SpaceX, gjort seg bemerket innen 
romfartsindustrien.

– Jeg var først skeptisk til private aktører, men 
har blitt positivt overrasket. Jeg har innsett hvilke 
fenomenale prestasjoner de har fått til, spesielt med 
å vekke interessen til yngre generasjoner, forteller 
Duke.

SpaceX, som tidligere i år skjøt opp verdens første 

gjenbrukbare rakett, har en gjennomsnittsalder på 
30 år blant sine ansatte. 

Framtidens Romferder
En annen astronaut som også retter fokuset sitt 
på hva romfartsindustrien gjør de neste årene er 
sveitsiske Claude Nicollier. Sveits' første astronaut 
deltok på fire romferder, blant annet for å reparere 
Hubble-teleskopet. 

– Å utforske rommet og kolonisere det, er for meg 
det neste steget i vår evolusjon, uttaler Nicollier.

Det å opprette en utenomjordisk koloni er et 
framtidsscenario det hersker liten tvil om. Hvordan 
menneskeheten skal overleve i permanente 
bosetninger, er et mer usikkert tema. 

– Biologi er nøkkelen, forteller Lynn Rothschild, 
en Nasa-biolog med fokus på evolusjons- og 
astrobiologi. 

Syntetisk framstilte mikrober kan produsere alt 
fra nødvendige klesmaterialer til mat, som hadde 
vært umulig å frakte fra jorden på grunn av de plass- 
og vektrestriksjonene som romferd innebærer. UD

– Romferd vil alltid innebære en risiko

TEKST:  Britta Benz  |  FOTO: Jan Markus Johannessen

TEKST OG FOTO:  Jan Markus Johannesen

NASA-austronauten Charles Duke ville ikke ha meldt seg frivillig til en enveisferd til Mars.

På grunn av helseårsaker kunne ikke Stephen 
Hawking holde sitt planlagte foredrag på Starmus 
i Trondheim. Et fullsatt Trondheim Spektrum i 
fullstendig stillhet fikk likevel høre den anerkjente 
fysikeren tale over livestream fra Cambridge.

Foredraget The Future of Humanity handlet om 
menneskets overlevelse og fremtid. Hawking var klar 
i sin tale:

– Menneskeheten må ut i rommet for å overleve.

Et spørsmål om tid
Hawking mener at om menneskeheten skal fortsette 
å eksistere som art må vi kolonisere andre planeter.

– Universet er et ugjestmildt sted, sier Hawking, 
og legger til at nettopp dette er grunnen til at vi 
trenger å spre oss utover verdensrommet.

Han mener at fysikkens lover og enkel 
sannsynlighet gjør at det bare er et spørsmål om tid 
før universets voldsomme krefter ødelegger jorden. 
Når det skjer bør vi ha en backup.

På månen innen 20 år
– Månen er det enkleste målet å kolonisere.

Om vi jobber målrettet kan vi kolonisere månen 
innen 20 år, mener Hawking. Mars bør være mulig 
innen 50 år, men om vi skal nå planeter nær andre 
stjerner blir tidshorisonten betydelig utvidet.

– Vi kan kanskje sende mennesker til andre 
stjerner om 200-500 år, sier Hawking.

Men om det noen gang skal bli en realitet, er det 
en rekke teknologiske hindre som må overvinnes. 
Dersom vi bruker tradisjonelle kjemiske raketter 
mener Hawking at det ville tatt tre millioner år å 
komme seg til nærmeste stjerne.

– Med dagens teknologi er ferdsel mellom stjerner 
upraktisk, sier professoren, til latter fra salen.

– Vi må se lenger fram i tid enn bare oss selv
Hawking mener likevel at det er mulig å sende 
menneskeskapte objekter til eksoplaneter (red.anm. 
planeter i andre solsystem) innen en mannsalder. 

Han støtter den russiske milliardæren Yuri Milner, 
som allerede har brukt hundrevis av millioner kroner 
på det ambisiøse prosjektet Starshot.

Ved hjelp av enorme lasere på jorden skal 
Starshot-prosjektet akselerere bittesmå romsonder på 
bare noen få gram til en femtedel av lysets hastighet. 
Romsondene skal ta bilder av Proxima B, og sende 
bildene tilbake til jorden.

– Det vil fortelle oss om planeten er egnet for 
mennesker.

Hawking skjønner at mange stiller seg skeptiske 
til å bruke mange milliarder på et prosjekt som 
kanskje aldri fører til noe. Han forstår at flere heller 
vil prioritere å løse problemene vi har her på jorden.

– Jeg mener vi må se lengre fram i tid enn bare 
oss selv. UD

Stephen Hawking mener at menneskeheten må bosette oss på andre 
planeter for ikke å utryddes.

– Menneskeheten må ut i rommet for å 
overleve

INTRODUKSJON: Stephen Hawking introduseres av Starmus-grunnleggeren Garik Israelian.

MÅNEMENN: Charles Duke var tiende mann på månen, mens Harrison Schmitt er den siste nålevende personen som utførte en månelanding.
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Det er en spennende tid som møter oss de 
neste månedene. Trondheim fylles opp med nye 
studenter og arbeiderstakere, noe som vil bety at 
enda flere er på utkikk etter bolig. Vi vil få de som 
finner det perfekte stedet, men noen må ta til takke 
med høy leie, kjipe bolighaier eller i verste fall uten 
tak over hodet. Boligkrisen er med på å bidra til at 
mange studenter som gjerne vil være heltidsstudent 
ikke får den muligheten fordi de er avhengig av å ha 
en deltidsjobb ved siden av. 

Ni av ti studenter var i 2016 avhengig av 
deltidsjobb eller penger hjemmefra. SV støtter 
studentkravet fra Norsk Studentorganisasjon (NSO) 
om å øke studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet 
i folketrygden. Dette kravet er nødvendig for 
å sikre at studenter har mulighet til å være 
heltidsstudenter. Kravet er også viktig fordi det 
sikrer at studenter følger utviklingen til samfunnet 
øvrig. Realutviklingen til studiestøtten i Norge har 
sunket siden 70-tallet, noe som har både ført til en 
relativt minsket velstand for studenter, samtidig 
som vi er taperne på leiemarkedet. En økning av 
studiestøtten og en skatt på sekundærbolig er en 
nødvendighet for å sikre studenter en mulighet til å 
være heltidsstudenter.

Bolig skal være et hjem for folk, ikke et 
spekulasjonsobjekt. For å få til dette trenger vi en 
økt skatt på bolig du selv ikke bor i, flere kommunale 

utleieboliger og flere studentboliger. Dette vil føre 
til at leieprisen synker, og at alle studenter får et 
sted å bo ved studiestart.

SV mener at alle, uavhengig av hvilken bakgrunn 
man har, skal ha like muligheter i samfunnet. 

Å være student er en heltidsjobb. Nå er det på 
tide at vi får mulighet til å være heltidsstudent med 
den fritiden vi trenger. Da må studiestøtten økes, 
og vi må få mulighet til ha et hjem uten å finansiere 
rikdommen til rike spekulanter. For å kunne være 
heltidsstudent må man ha noe så elementært som 
et sted å bo.

SVs studentlag i Trondheim
STINE ALSVIK

SVs studentlag i Trondheim

OLE JØRGEN SØRBØ ABRAHAMSEN

BILDE: Anne Skalleberg Gjerde

Boligkrisen truer heltidsstudenten

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 Dette stortingsvalget er et verdivalg
Stortingsvalget nærmer seg med stormskritt, og innen 11. september vil 
mange studenter ha avgitt sin stemme. Din stemme teller! Som student skal du 
lære å tilegne deg ny kunnskap. Du skal knytte kontakter, nye vennskap, og skape 
minner for livet. Men for å kunne være i stand til å ha en god studietid, er du som 
student avhengig av en god studiehverdag. 

Et trygt og rimelig sted å bo er essensielt i studietiden. Studentene blir stadig 
flere, og alle har behov for tak over hodet. Derfor vil Arbeiderpartiet bygge 3000 
flere studentboliger. For å kunne gjennomføre et studie må også helsa være på 
plass. Psyken er en viktig del av helsa, og dessverre er ensomme studenter et 
utbredt fenomen. Mange må stå i lange køer, opp til flere måneder, for å få tilbud 
om psykologisk hjelp. Det er alt for lenge å vente. Det er behov for et løft innen 
studenthelsetjenesten!

I bunn og grunn har vi som studenter i Norge det egentlig veldig bra. Men 
det finnes grupper i samfunnet som ikke er like heldige som oss. Det er derfor 
viktig å tenke på de som faller utenfor. Dette stortingsvalget er et verdivalg. Et 
valg mellom hvilke verdier du setter høyest. Du vil kanskje ikke finne et parti 
du er hundre prosent enig med. Mange vil kanskje også påstå at de politiske 
partiene i Norge er ganske så like, og at det ikke egentlig har så mye å si hvem 
som styrer. Men hvilke verdier er viktig for deg? Ønsker du deg et samfunn hvor 
alle har lik mulighet til å lykkes? Et inkluderende og likestilt samfunn? Det gjør 
Arbeiderpartiet også. Bruk stemmeretten din. Godt valg! 

Victoria Grimsbø Zouhar
Leder, Astud Trondheim

KOM INNOM BUTIKKEN VÅR, VI ER PÅ DITT STUDIESTED

AKADEMIKA 
HAR ALT DU 

TRENGER TIL 
SEMESTERSTART

PENSUMPAKKER: 
Riktige bøker 

Enkelt 
Billigere

under dusken.indd   1 11.08.2016   15:20:06

ONSDAG 30. AUGUST
Når: 18.00
Sted: Klubben
Onsdagsdebatten: Arktis - En flytende grense?

LØRDAG 2. SEPTEMBER
Når: 19.10
Sted: Storsalen
Samfundsmøte: Jihad

ONSDAG 6. SEPTEMBER
Når: 18.00
Sted: TBA
Onsdagsdebatten: Skatt og ulikhet

LØRDAG 9. SEPTEMBER
Når: 19.10
Sted: Storsalen
Samfundsmøte: PRIDE

MANDAG 11. SEPTEMBER
Når: 18.00
Sted: Storsalen
Valgvake

ONSDAG 13. SEPTEMBER
Når: 18.00
Sted: TBA
Onsdagsdebatten: Trenger vi kjønn?

LØRDAG 16. SEPTEMBER
Når: 19.10
Sted: Storsalen
Festmøte: UKA

LØRDAG 4. NOVEMBER
Når: 19.10
Sted: Storsalen
Samfundsmøte: Status Verden

ONSDAG 8. NOVEMBER 
Når: 18.00
Sted: Klubben
Onsdagsdebatten: Hatytringer

LØRDAG 11. NOVEMBER
Når: 19.10
Sted: Storsalen
Samfundsmøte: Korrupsjon

ONSDAG 15. NOVEMBER
Når: 18.00
Sted: Klubben
Onsdagsdebatten: Alternativ medisin

LØRDAG 18. NOVEMBER
Når: 19.10
Sted: Storsalen
Festmøte: SEX

DEBATTKALENDER FOR SAMFUNDET, HØST 2017



1918 DEBATT

SAMFUNDETLEDER
Tale Bærland, leder ved Studentersamfundet i Trondhjem

Bruk stemmen din

Følg oss på twitter.com/dusken.no

STUDENTKVITTER

Nå finnes Office365 også i Blackboard.
Du finner det under 0365-fanen.

Last ned Blackboard-appen!
- Bruk Blackboard mens du er på farten

- Push-varsler på oppdateringer i emnet

- Oversikt over ukens gjøremål 

- Status på innleveringer

- Gjøre innleveringer rett fra mobilen

- Oversikt over dagens aktiviteter

- Last ned dagens presentasjon

innsida.no/bb

Stor Blackboard-konkurranse! 
Du kan vinne iPad, laptop og konsertbilletter! 
Ukentlige trekninger.

Delta her: https://s.ntnu.no/bb-konkurranse

For mange av dere er dette første gang dere bor 
hjemmefra. Første gang dere må ta vare på dere selv 
om dere blir syke. Første gangen dere må vaske egne 
klær. Første gangen dere har full frihet. Første gangen 
dere kan stemme ved et Stortingsvalg. Mitt ønske er 
at dere tar utfordringen og bruker stemmen deres! 
Det å kunne stemme er et privilegium vi ikke må 
ta for gitt. I følge demokrati-indeksen lever kun 
12,3 prosent av verdens befolkning i et fullstendig 
demokrati. Det innebærer blant annet at valgene 
våre er frie og rettferdige. Likevel velger deler av den 
stemmeberettigede befolkningen i Norge å avstå fra å 
stemme. Min oppfordring er: ikke la studentene være 
blant disse.

Etter Stortingsvalget i 2013 kunne unge i alderen 
18 til 21 år vise til en valgdeltakelse på labre 66,5 
prosent. De som er hakket eldre var ennå dårligere. 
Kun 62,5 prosent av de mellom 22 og 25 år brukte 
stemmen sin. Dette er den laveste valgoppslutningen 
blant de ulike aldersgruppene i Norge. Vi må rett og 
slett skjerpe oss!

Vi lever nå i en verden med uro. USA og Nord-
Korea har ledere som begge bruker retorikk til å 
skape frykt og vise muskler. Heldigvis har de holdt 
seg til retorikk, og ikke handling, så langt. Russland 
tøyer sine egne grenser. De unge i Venezuela er 
redd for borgerkrig. Stadige selvmordsangrep i den 

arabiske verden. Den filippinske presidenten har gått 
til krig mot narkotika og sammenligner seg selv med 
Hitler. 

I en tid som dette trenger vi en regjering vi kan 
stille oss bak. Som vil verne om våre verdier om 
rettferdighet, ytringsfrihet, og trygghet. Ikke bare 
innenfor våre landegrenser, men også i resten av 
verden. I den globale verdenen som vi i dag lever i, 
trenger vi ledere som tenker litt større og litt lengre 
enn grensene våre. Vi trenger ledere som ønsker å 
stille opp for alle som trenger det. 

Det kan virke skummelt å bruke stemmen sin 
første gang. Hva om du stemmer på et parti du ikke 
er helt enig i? Eller om du rett og slett ikke finner et 
parti du er enig med i alle saker? Da er det bare å 
puste ut. Det er lov å ikke være enig i alt partiet du 
stemmer på mener. Stem på det partiet som står for 
verdiene som er viktigst for deg. Velg deg ut noen 
hjertesaker og les deg opp på hva de ulike partiene 
mener om disse. Om det er klima, innvandring, 
skatt, økt studiestøtte, dyrevern, religionsfrihet, velg 
det som står deg nærmest. Ta tester, snakk med folk, 
utfordre politikerne, gjør deg opp en mening. Og, om 
du absolutt ikke finner et parti for deg: stem blankt. 
Men stem! Vi som studenter er med på å forme 
fremtiden. Bruk stemmen din. Den er noe av det 
viktigste du har.

@fromDustOfStars
It is probably a good idea to colonise Mars 
- it is already so barren that we cannot 
ruin it too. #Starmus

@Boreas_Borealis
What do you even do in #Trondheim 
while waiting for school to start?

@CamEilerts
Er det noen som vet om en restaurant 
i Trondheim med hvite duker og tøy-
servietter?

@madamknipe
På tog til Trondheim sit studentane 
alltid klare til å kaste seg over pensum-
litteraturen.

@est79tw
Selv syns jeg Trondheim er en pen by. 
Men jeg skjønner at Kristopher Schau 
mener den er Norges styggeste. Pent kan 
fort bli stygt…

@ragnsolb
Etter to dager ble eimen av søppel og 
gammel melk erstattet av et teppe av 
weed. #Møllenberg

@einjen
Dragvoll er en bra plass. Savner det litt. 
Holdt til der fra 1997 til 2009. Dumt de 
skal flyttes

@HenrikHeldahl
Nå sitter alle IP-professorene på @NTNU 
Dragvoll og rister på hodet over all 
idealismen mht Liu Xiaobo #Dax18

@hoow
Glem muggsopp, ulidelig sommervarme 
og lang avstand fra sentrum. Dragvoll 
campus trenger først og fremst en 
snusautomat.

@einjen
om du er på gløshaugen en gang: stikk 
innom så skal du få omvisning på Avdeling 
For Tøffe Ting (tungregning). Ps: Vi har 
kakaomaskin.

@dictebenne
Man kan skrive masteroppgave uten å 
hoppe foran hovedbygget på Gløshaugen. 
Just saying.
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Damelandslaget - Det var ikke lenge før 
sommerens europamesterskap, at Mats Møller 
Dæhli ble hyllet som modig og frittalende. Fordi 
han turte å stå opp mot all hetsen og de negative 
verdiene som fortsatt rammer kvinnefotballen. 
Debattene som fulgte, hvor deltakerne nærmest 
kappet om å hylle nevnte kjønns fotballevner, 
var mildt sagt ensidige. (Med eneste motsvar en 
viss fleip tilskrevet Ivar Hoff fra tilbake i tida.) 
Så begynte mesterskapet, og kvinnefotballen var 
både god til tider, og underholdene den. Men i 
Norge sluttet vi brått å snakke om tema av en 
eller annen grunn.. [Sett inn ironi her]

PSG - Neymar sagaen kan ha endret fotballens 
overgangsmarked for alltid. Flere spår nå at vi 
beveger oss mot NBA-lignende tilstander, hvor 
klubbene bare holder på spillere til kontraktene 
går ut. Om dette er bra eller dårlig kan jo 
debatteres, men 222 millioner euro er fortsatt 
forkastelig mye penger for en fotballspiller. 

Karsten Warholm - I dette nummeret ser 
vi oss nødt til å hylle Karsten Warholms VM-
gull på 400 meter hekk, vi også. For en fyr, 
for en mentalitet, for en prestasjon. Kommer du 
innom Samfundet, spanderer vi en øl, Karsten. 

Cristiano Ronaldo - Cristiano Ronaldo må 
kunne sies å ha hatt et ålreit år. Ikke nok med 
at han sammen med Real Madrid vant spansk 
liga, Champions League og Supercupen, han 
ble også pappa til tvillinger over sommeren. Og 
joda, ingen har glemt at han og er i skattetrøbbel. 
Men sist vi sjekket hadde han fått nyeste dama 
gravid med nok en rekrutt til Ronaldo CF. God 
sommer.

SPORTSREDAKSJONEN 
GIR RØDT KORT TIL

SPORTSKALENDEREN

SPORTSREDAKSJONEN 
GIR GULLBALL TIL

Willliam Webb Ellis spilte ifølge legenden fotball på 
en internatskole i 1823. Den frustrerte unge mannen 
tok plutselig en dag ballen i hendene, og løp av gårde 
med den. Slik ble sporten rugby oppfunnet.

– Hvis du har ballen blir du takla. Det er ikke som 
i fotball hvor man står i en halvtime og vurderer før 
man sentrer, forteller Trude Heggstad med et glimt 
i øyet.

Rugby har gitt grobunn for forskjellige varianter 
av sporten, deriblant amerikansk fotball. Den 
vanligste formen for rugby kalles «union» hvor lagene 
består av 15 spillere hver. Jentene fra NTNUI spiller 
på like stor bane, men med sju spillere på hvert lag.

– Den formen vi spiller er kondisversjonen, 
forklarer Ragnhild Rostad. 

Med kun 14 minutter lange kamper, skjer det mye 
på kort tid og man må reagere raskt. 

Sosial sport 
Når det snakkes om ballsport i Norge, er ikke 
rugby den sporten som vies mest oppmerksomhet. 
Heggstad og Rostad fra NTNUI Rugby forteller 
om et unikt miljø, hvor alle lagene er som en stor 
familie. Hjemmelaget inviterer alltid på middag etter 
kampene.

– Det kalles tredje omgang: festen, forteller 
Heggstad. Hvis kampene er i Trondheim serverer de 
ofte spaghetti og pizza, slik at spillerne skal få ladet 
opp med nok karbohydrater til den påkjenningen 
rugbyturneringer er. 

Når laget er ute å reiser på turneringer, kommer 
rugby-miljøets vennskap godt med. Til tross for 
deltakelse i turneringer i både innland og utland, 
tømmes ikke lommeboka totalt. Når spillere kommer 
for å spille turnering i Trondheim, sover de hos 
NTNUI-spillerne. Slik er det også når de selv reiser.

– Du skulle ikke tro at dette skjedde på 
studentbudsjett, men når vi er ute og spiller bor vi 
alltid hos folk, forteller Rostad, som akkurat har vært 
tre uker på rugby-ferie i Fiji.

– Andre drar på jenteturer, mens vi drar på 
jenteturer med sportslig alibi, sier Heggstad og ler. 

Nest best i en årrekke
Som studentlag flest lider NTNUI Rugby av stort 
gjennomtrekk av spillere, og må forholde seg til de 
utfordringer det medfører. Likevel mener de at nivået 
holdes overraskende jevnt høyt selv om spillere 
kommer og går.

– Sammenlignet med andre lag i Norge trener vi 

mer og tilbringer mer tid sammen i uka, poengterer 
Heggstad og legger til at de som begynner på laget 
ofte har drevet med idrett før. 

NTNUI har vært nest best av norske kvinnelag 
bak BSI i en årrekke, og medgir at kontinuiteten 
i spillertroppen er noe av det som gjør at laget fra 
Bergen har et lite forsprang. BSI er et studentlag, 
men det er bare på papiret ifølge jentene.

– De har spillere som har spilt med hverandre i 15 
år, og har lite utskiftning. I tillegg har de en taktikk 
som fungerer bra mot oss, erkjenner hun. 

Selv om hyppige utskiftninger gjør at de ikke kan 
gjøre det samme som BSI, har jentene lært seg å sette 
pris på NTNUIs måte å drive lag på.

– Vi som har holdt på en stund med dette må finne 
mening i å lære nye folk å spre sporten, poengterer 
hun. 

– Ikke lov å sende ballen framover
I 1845 begynte lag å spille mot hverandre. Lagene 
ble enige om reglene før kamp. De lagene som spilte 
oftest mot hverandre ble enige om et felles reglement. 
Under Duskens utsendte journalister prøvde i en 
halvtime å forstå hva som skjedde under en spilløkt. 
Et av de første spørsmålene ga kall om at det i alle fall 

– Jentetur med sportslig alibi

TEKST: Andreas Alstad, Audun Fegran Kopperud  |  FOTO: Lasse Georg Tønnessen

I sommer vant to av kvinnene på NTNUI Rugby EM divisjon C i 7s. Under Dusken møtte to av 
ildsjelene i kveldssola på Lade.

var en halvtime for lite.
Dere har stort gjennomtrekk av spillere, og mange er 

nybegynnere. Hvordan forklarer man rugby på en enkel måte?
– Det handler om å score flere poeng enn 

motstanderen, starter Rostad. 
Hun forklarer at man får poeng ved å bære ballen 

over målstreken og legge den ned kontrollert. Det er 
ikke lov å sende ballen framover, så i forsvar er det 
logisk at man må operere som en linje. I angrep setter 
man full fart mot mål. I mellom dette er det taktikk 
og regler. 

– Det er veldig mange regler, og ikke så mange 
som kan alle, legger Heggstad til og ler.

Smart kontaktsport 
Man kan få inntrykk av at rugby er amerikansk fotball, bare 
uten beskyttelse. Er det mange skader?

–  Det er egentlig ikke så mange likheter. Rugby 
er originalen, så har amerikansk fotball blitt en mer 
publikumsvennlig versjon. Når ballen går i bakken i 
amerikansk fotball, stopper spillet. Her vil vi ha mest 
mulig spill. Vi spiller med fordelsregel, forklarer 
Heggstad. 

Reglene i rugby er laget for å beskytte spillerne. 
Heggstad forteller at det verste er når uerfarne 
spillere skal takle. Da kan det fort bli farlig.

– Det er ganske smertefritt å bli taklet av en god 
spiller. De vet akkurat hva de gjør, og gjør det veldig 
effektivt. Man lander på en regelrett måte. Jo flinkere 

folk er, jo tryggere er det å spille mot dem, forteller 
hun.

I rugby er det mange beslutninger som skal tas 
hele tiden, og overskudd er viktig for å ta dem i 
tide. Helst skal ballen mottas i toppfart, på vei mot 
forsvaret som står klare til å takle deg i bakken.

Hva er de viktigste egenskapene til en rugbyspiller?
–  Vi trenger de som er små kjappe og litt ekstra 

kjeltring, og de som er store og tunge som virkelig 
kan sette ei takling det synger i. Og man må være 
smart. Se løsninger, reagere, og legge ny plan fordi 
det første du tenkte på ikke fungerer, forteller Rostad. 

I motsetning til mange andre sporter har rugby 
relativt korte omganger på syv minutter. Intensiteten 
er derfor nær maks hele kampen. Man må ha oversikt 
over hvor de andre medspillerne er, og hvordan 
motstanderens forsvar beveger seg. 

– Om medspillerne dine er foran deg må du se 
hvor de beveger seg og hvor det åpnes rom. Det er 
liten tid til å ta inn informasjon og ta en beslutning, 
utdyper Heggstad. 

Med et nytt semester i anmarsj, må jentene atter 
en gang på jakt etter forsterkninger til laget, og det 
skorter ikke på tiltak som skal iverksettes.

– Vi er med på immatrikuleringa, i tillegg til å ha 
stand på idrettskavalkaden og på stripa. Også må vi 
henge opp så mange plakater som mulig, forteller 
Ragnhild ivrig. UD

Angrep:
• Ballen kan ikke kastes framover.
• Ballfører må bevege seg mest mulig  

       framover for å prøve å vinne terreng        
       ved å utnytte åpninger i forsvaret.   
       Angripende lag ligger i en linje bakover  
       for å komme i fart når man mottar 
       ballen.

  3. Angripende lag bør prøve å holde  
       ballen i bevegelse på tvers av banen, 
       hele tiden fra den ene siden av banen 
       til den andre, mens laget beveger seg 
       framover.

 Forsvar:
• Laget som er i forsvar, bør i hoved- 

       sak organiseres på en rett linje på  
       tvers av banen.

• Spillerne i forsvar må være på sin  
       side av ballen og flytte seg oppover    
       og nedover i faste formasjoner.

Kilde: Norges Rugbyforbund

RUGBY
– Hvis du har ballen blir du takla. Det er ikke som i fotball hvor man står 

i en halvtime og vurderer før man sentrer.

Trude Heggstad

UNIKT MILJØ: Ragnhild Rostad og Trude Heggstad beskriver rugbymiljøet som en stor familie.

17. - 19. AUGUST
Toppidrettsveka 2017
For 13. år på rad går Toppidrettsveka av stabelen 
for å innlede semesteret. I år, som tidligere vil det 
bety at du kan se Petter Northug, Heidi Weng, 
Emil Iversen og flere rulle gjennom byens gater 
på rulleski.

18. - 19. AUGUST
Første serierunde, La Liga, Bundesliga og Serie A
Etterlengtet frisk bris for de av oss som ønsker 
mer fotball ved siden av Eliteserien. Absolutt 
nødvendighet for de som allerede etter én runde 
ikke orker mer av Contes tupé, eller Mourinhos 
uttalelser. 

SØNDAG 20. AUGUST
Studentkampen
Rosenborg - Haugesund er valgt ut som årets 
studentkamp. I år betyr det at for 75 får kroner 
får en billett til RBKs studentvorspiel på Scandic, 
og du en fotballkamp.  

LØRDAG 26. AUGUST
The Money Fight
I beste sendetid barker to av verdens mest kjente 
fightere sammen. Hvem du tror kommer seirende 
ut av bokseduellen mellom Floyd Mayweather Jr. 
og Conor McGregor skal få bli mellom deg og ditt 
bettingselskap. Gøy blir det uansett. 

TORSDAG 31. AUGUST 10.30
Swecosprinten, Dragvoll
Swecosprinten arrangeres av NTNUI Langrenn 
og er en rulleskisprint i klassisk stil. Lav terskel 
hvor man kan prøve formen, eller være med som 
tilskuer. 

LØRDAG 2. SEPTEMBER
Trondheim Maraton
Kanskje ikke løpet den gjennomsnittlige student 
burde prøve seg på uten en del forberedelse, men 
en festdag fortsatt som det er kult å være tilskuer 
til. 
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un gikk rolig langs brygga. Selvfølgelig 
gjorde hun det. Bestefar hadde alltid sagt 
at hun skulle gå forsiktig så hun ikke falt 

uti det kalde vannet. Bak henne gikk tvillingbroren, 
hånd i hånd med bestefar. Han ville egentlig ikke bli 
med siden han nettopp hadde tapt.

Rett før de skulle i båten, hadde de endt opp  
rullende rundt i gresset. De lekesloss ofte, og hvis det 
var opp til henne hvem som vant, var det hun hver 
eneste gang. Og da ble ikke tvillingbroren spesielt 
fornøyd.

Vannet skvulpet lett mot bryggekanten og båten 
vugget rolig fram og tilbake. Tale elsket å være med 
bestefar ut i båten. Det var alltid så rolig, men likevel 
veldig morsomt. Båten deres var mye mindre enn 
alle de andre, men det var akkurat det som gjorde 
den lille reisen mer spennende.

KONKURRANSEINSTINKT. Tale Bærland 
ler forsiktig når hun tenker tilbake til tidligere tider. 
Somrene hos bestemor og bestefar i Telemark var de 
aller beste, men hun beskriver barndommen som  
generelt bra.  Som minstemann, sammen med tvilling- 
broren, ble de vant til å passe på så de ble hørt i 
mengden.

– Man merker ikke konkurranseinstinktet mitt før 
jeg er aktiv med noe, som for eksempel beer pong. 

Sport ble en stor del av livet hennes som barn, 
og fotball og håndball var favorittene. Konkurranse-
instinkt har alltid vært en sentral egenskap hos Tale. 
Da hun gikk i 6. klasse spilte de i finalen i Stavern-
cupen i håndball, og tapte mot erkerivalen Asker.

– Finalen i Staverncupen var kanskje noe av det 
verste som kunne skjedd meg på det tidspunktet, og 
jeg husker jeg ble veldig sur og skuffet, sier Tale og ler.

Som barn ble hun oppfordret til å være seg selv 

og jobbe hardt for det hun ønsket seg for framtiden. 
Hun satte seg ofte mål, og jobbet hardt mot dem. 
Nå i ettertid angrer hun på at hun ikke brukte mer 
tid på å se rundt seg.

– Jeg hadde en kjempefin vennegjeng som alltid 
var der for meg. Likevel angrer jeg på at jeg ikke så de 
som ikke fikk være med i gjengene da vi var mindre. 
De fortjente bedre.

SAMHOLD I NYBYEN. Etter hvert nærmet 
tiden seg for å velge studie, og siden hun hadde 
studert realfag på videregående ble hun invitert til 
NTNU gjennom «Jentedagen». Der fikk hun et inn-
blikk i studiehverdagen i «Norges beste studentby», 
og falt pladask.

Hun flyttet til Trondheim høsten 2011, og Norge 
hadde nylig vært gjennom et forferdelig og urett-
ferdig terrorangrep. Alle var nervøse, spente og følte 
seg utrygge, og da spesielt de nye studentene.

– Jeg husker de første ukene utrolig godt. Likevel 
er inntrykket jeg sitter igjen med samhold. Over 
alt var det fokus på det å ta vare på hverandre, noe 
som var veldig betryggende for de nye studentene,  
deriblant meg.

MILJØFORKJEMPER. Hun meldte seg inn 
i linjeforeningen for studentene ved energi og  
miljø (Emil) ved NTNU, og ble etter hvert leder for  
miljøkomiteen deres. Både linjeforeningsavisen og 
revyen sto høyt på gjøremålslisten, men også kursing 
av energirådgivere. For miljøet har alltid stått Tale 
nært, og flere ganger har hun kjent stor frustrasjon 
for små ting som kunne vært unngått.

Tidlig startet Tale med å teste ut nye måter å leve 
miljøvennlig på. Blant annet valgte hun å leve uten 
plast en hel uke. Det gikk ut på å ikke kjøpe inn noe 
som var pakket inn i plast. Verken mat, drikke eller 
noe annet.

– Jeg forstår hvorfor folk kvier seg med å leve  
miljøvennlig. Det var utrolig vanskelig, men likevel 
så utrolig viktig. Jeg var usikker på om jeg klarte å gå 
en uke uten å kjøpe inn noe i plast, men det gikk og 
jeg endte opp med å spise mye hjemmelaget mat for 
en gangs skyld, forteller en smilende Tale.

PÅ TIDE. Hun gikk rolig langs radene med seter. 
Selvfølgelig gjorde hun det. Inni seg dunket  
hjertet hardt, og hun kjente at den ene hånda  
hennes skalv lett. Det var nå eller aldri. Da hun 
kom opp på scenen prøvde hun hardt å holde seg 
rolig, men da hun så at alle så på henne, kjente hun  
nervøsiteten komme likevel.

Det er nesten så hun ikke husker svarene hun selv 
ga på spørsmålene som ble stilt. Antageligvis sa hun 
ikke noe dumt. Hvorfor skulle hun gjøre det? ► 

TEKST: Elise Rønningen  |  FOTO: Lasse Georg Tønnessen

Studentenes Talerør
Etter å ha brukt store deler av livet på å kjempe 
for miljøet, skal Tale Bærland nå kjempe for 
hennes andre kjærlighet: studentene i Trondheim.

Leder for Studentersamfundet i Trondhjem.

Født:
11. september 1991, Mjøndalen.

Aktuell med:
Leder for Studentersamfundet.

Studerer:
Energi og miljø ved NTNU.

Favorittdyr:
Elefant.

TALE BÆRLANDH
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#3ttrening
www.3t.no

Tonje Lerstad og resten av Byåsen Håndball 
Elite har valgt 3T som sin  treningsarena

Elever og studenter trener gratis på alle våre senter 14. - 27. august 2017. Husk gyldig elev- og studentbevis! Ingen videre forpliktelser. 
*Tilbudet gjelder t.o.m. 1. oktober. Gjelder medlemskap med 12 måneders bindingstid. Første månedsavdrag trekkes 20. september for trening i oktober. 

Gjelder fra året en fyller 16 år til fylte 29 år. Les mer om våre medlemskap på www.3t.no eller kontakt resepsjonen på ditt 3T-senter for spørsmål.

• Gratis innmelding + 3T-sekk
• -1200 kr i studentrabatt  
• 0ver 700 gruppetimer

• 5500 studenter velger 3T
• Tren på alle 16 senter
• Byens beste studenttilbud

STUDENTTILBUD
TREN GRATIS TIL 1. OKT

ELEVER & STUDENTER

14. - 27.august

PRØV  3T GRATIS

Hun prøvde å tenke tilbake på hva hun nettopp sa 
til den store folkemengden, men et nytt spørsmål 
blir stilt og hun rekker ikke alt samtidig. Bare hun 
ikke sa noe dumt.

ALT FOR SAMFUNDET. Et par år etter å ha 
flyttet til Trondheim valgte hun å søke seg inn i  
ISFiT. Hun hadde vurdert det en stund, men hadde 
valgt å fokusere på linjeforeningen og å komme 
godt inn i klassemiljøet i stedet.

Hun fikk et innblikk i Samfundet, og det var 
ikke tvil om at dette var noe hun ønsket å fortsette 
med. Her hadde hun hatt de morsomste kveldene 
og arrangementene, både på UKA, quiz på Edgar 
eller bare en burger på Lyche.

Neste steg på veien ble markedsføringsgjengen 
for Samfundet, hvor hun har jobbet frivillig i fire år. 
Det var ikke nok for Tale, og hun valgte å hjelpe til 
under ISFiT 2017 også.

– Jeg har gitt mye for Samfundet, og hatt det 

som førsteprioritet. Jeg har også tatt litt permisjon 
fra studiene de siste årene for å få alt til å gå opp.

FRAM, IKKE TILBAKE. Tale følte at hun måtte 
ta et nytt steg, og valgte å søke som leder for 
Samfundet. Hun stilte, kjempet og vant. Endelig 
kunne hun ha en stemme utad og være med på å 
styre hva studentene får.

– Samfundet har vært med på å forme livet 
mitt i Trondheim helt siden jeg kom første gangen.  
Jeg hadde lyst til å gi noe tilbake, og følte dette ble 
det rette valget.

Nå ser hun fram til å forme Samfundet og  
påvirke studentenes hverdag. Fokuset framover blir 
valget og valgkampen. Debatter og andre arrange-
ment skal arrangeres, og håpet er en rekordhøy 
 valgomslutning blant studentene i Trondheim.

– Det er utrolig viktig for oss å gi studentene 
et godt debattilbud, og da vil vi først og fremst  
fokusere på valget til høsten, legger Tale til.

Men hun føler ikke dette er helt nok. En viktig 
del av målet hennes framover er å inkludere de inter-
nasjonale studentene. Hun har snakket med mange 
internasjonale studenter og har fått inntrykket 
 av at flere ønsker å engasjere seg, men også være 
med på det norske studenter gjør. For ifølge Tale 
skal Studentersamfundet være en samlingsplass 
hvor alle studenter er velkomne.

OPP, IKKE NED. Hun går opp mot scenen 
igjen. Denne gangen går hun ikke rolig lenger. Hun 
smiler og ler, og ser flere kjente fjes som gjør det 
samme. Endelig er hun ferdig. Den nervepirrende 
ventingen har vært nesten uutholdelig. Og nå har 
resultatet kommet.
Hele salen er full av folk, og alle står. Applausen 
runger i Storsalen på Studentersamfundet når Tale 
når scenen. Skuldrene synker et par centimeter, 
og det føles ut som om noen løfter vekk en stor  
ryggsekk. UD

– Man merker ikke konkurranseinstinktet mitt før
jeg er aktiv med noe, som for eksempel beer pong.

GI NOE TILBAKE: Tale Bærland ønsket å gi noe tilbake til Trondheims studenter. Som leder for Studentersamfundet ønsker hun blant annet å jobbe for de internasjonale 
studentene og ha høy politisk fokus.



AKTUALITET26 27

Humørsvingninger på resept

TEKST: Karoline Bernklev  |  ILLUSTRASJON: Renate Sørgård, FOTO: Amalie Hoff Ludvigsen

Det er vanlig å høre om bivirkninger som humørsvingninger 
og nedstemthet hos p-pillebrukere. For Trude førte plagene 
til at hun måtte bytte merke for å unngå psykiske bivirkninger.
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– P-ring var helt ukjent for meg, før det dukket opp på Skam.
TRUDE BAKKEN TELLE

en dansk studie fra 2013 fant man at bruk av 
p-piller og annen hormonell prevensjon var 
forbundet med en økt risiko for å trenge anti-

depressiva eller få en depresjonsdiagnose, sammen-
lignet med de som ikke brukte hormonprevensjon. 
Effekten var størst hos jenter i alderen 15 til 19 år, 
mens kvinnene over 30 år opplevde tilnærmet ingen 
økning i bruk av antidepressiva eller forekomst av 
depresjon på hormonprevensjon. Det er med andre 
ord ikke snakk om veldig høye tall, samtidig som 
det er vanlig å høre om bivirkninger som humør- 
svingninger og nedstemthet hos p-pillebrukere. 

BEKYMRET FAMILIE. Trude Bakken Telle 
var 17 år da hun begynte på p-piller for første gang.  
På grunn av blodpropp i familien måtte hun  
gjennom flere kontroller før hun kunne få resept.

– Jeg måtte blant annet ta blodprøve for å sjekke 
at det gikk greit. Allikevel fikk jeg den varianten de 
vanligvis ga ut da.

Typen p-piller Trude fikk blir ikke lenger gitt som 
førstevalg, da den gir større risiko for blodpropp enn 
flere andre merker. Grunnen til at det ble skrevet ut 
tidligere, var at det var et av de billigste merkene på 
markedet, og med refusjonsordningen ble det helt 
gratis. Trude gikk på dette merket i ett år før hun så 
seg nødt til å bytte, da hun opplevde sterke humør-
svingninger.

– Det kom ganske gradvis, først etter noen  
måneder. Jeg visste jo ikke helt om det var vanlig og 

om det kom til å gå over, så jeg tenkte at jeg skulle 
gi det litt tid.

Hun forteller at det generelt var noe som ikke føltes 
helt riktig, men at det først og fremst var menneskene 
rundt henne som merket at noe var annerledes. 
Hun fikk stadig vekk spørsmål fra familien om alt 
var greit og om noe hadde skjedd. 

– Det var mange følelser på kort tid, og jeg var nok 
veldig vanskelig å ha med å gjøre. En av brødrene 
mine snakker mye, og kunne være veldig kranglete 
på den tiden. Da jeg plutselig ble mye sintere på ham 
enn jeg pleide, merket jeg det etterpå, og sa unnskyld. 
Etterpå kunne jeg begynne å gråte over det.

Trude kan le av det når hun forteller nå, men det 
er tydelig at det ikke var så lett da det stod på. Hun 
får et bekymret drag over ansiktet, og etterligner  
broren sin.

– Han ble jo sånn: «Er du sikker på at det går 
bra?». Han snakker fortsatt om det, og senest for 
noen dager siden sa han at det var lurt av meg å 
bytte, for jeg hadde vært helt forferdelig å ha med 
å gjøre. 

MAMMA SKJØNTE DET. På helsestasjonen 
hadde Trude blitt fortalt hvordan p-pillene fungerte, 
men ikke så mye mer. Det var lite informasjon om 
bivirkninger av p-pillene hun hadde fått resept på, og 
ikke noe snakk om andre typer prevensjonsmidler.

– Jeg fikk vite alt det som står på papiret, men ble 
ikke fortalt om noe annet enn p-piller og kondomer. 

Når det var snakk om bivirkninger sa de vel at det 
var mulig jeg fikk noen mellomblødninger i starten, 
og det var det.

Trude hadde lite erfaringer med p-piller, og tenkte 
at hun bare gikk gjennom en tøff periode. Det var 
først da hun snakket om det med moren sin at det 
gikk opp for henne at humørsvingningene kunne ha 
en sammenheng med p-pillene.

– Mamma er sykepleier, så hun koblet det jo med 
en gang. 

Hun smiler litt og ansiktet lyser opp som om hun 
innser noe for første gang.

– Da skjønte jeg at ja, det kan jo kanskje være på 
grunn av p-pillene. 

Etter ett år bestemte Trude seg for å dra på helse-
stasjonen og fortelle om problemene hun opplevde. 
Der fikk hun resept på et nytt merke, og etter en liten 
stund ga de psykiske bivirkningene seg.

– Jeg var hos en ny person andre gangen jeg skulle 
få p-piller. Jeg følte at hun var mer forståelsesfull og 
hadde litt mer peiling. Hun var ikke bare fokusert på 
hvordan p-pillen fungerte. 

Selv om de psykiske bivirkningene ga seg fikk 

Trude nå fysiske bivirkninger, og hun byttet derfor 
merke en gang til. Etter det har både de psykiske og 
fysiske bivirkningene gitt seg.

NEDSTEMT OG USTABIL. Monica Brun  
Løkkeberg og Kristin Fredriksen jobber som helse-
søstre i Sit. De er vant til å snakke med studenter 
om prevensjon, og på et lyst kontor i Gamle kjemi 
på Gløshaugen forteller de oss om nettopp dette. De 
er ikke ukjente med bivirkningene Trude opplevde.

– Det er ikke uvanlig å oppleve humør- 
forandringer, spesielt i oppstartsperioden. Enkelte 
opplever humørsvingninger og at de lettere tar til  
tårene enn tidligere. Noen kan også oppleve  
nedstemthet uten at de kan finne noen annen årsak 
til dette enn p-pillen. Da opplever de det gjerne som 
en stor nok plage til at de vil bytte, forteller Kristin.

Hun sier at bivirkninger er vanligst de første  
tre-fire månedene, og at man derfor bør gi det litt tid 
før man eventuelt bytter merke. Hvis bivirkningene 
ikke gir seg tar de gjerne en ny prat og ser om de kan 
finne andre typer p-piller som passer bedre. Monica 
sier seg enig i at det ofte handler om at man lett 

tar til tårene og kan føle seg litt ustabil, men at det  
sjelden er snakk om mer alvorlig depresjon. 

– Hvis noen kommer og forteller om nedstemthet 
uavhengig av p-piller, så spør jeg allikevel  
alltid om de nylig har begynt på prevensjon, for å 
kartlegge om dette kan ha påvirkning, sier Kristin.

Det er også vanlig å oppleve andre bivirkninger, 
som lett hodepine og forstyrret blødningsmønster 
den første tiden på p-piller. De to helsesøstrene har 
inntrykk av at det er mye feilinformasjon rundt  
bivirkninger, for eksempel angående vektøkning.

– Det er gjerne en generell omlegging av livsstil 
som påvirker vekten, både med tanke på kosthold og 
trening. Det er fort gjort å bli litt stillesittende som 
student. Så er det jo sånn at hvis man søker for mye 
på nettet så er det mye rart som dukker opp, forteller 
Monica med et skjevt smil.

OPPSVING FOR SPIRAL. Som helsesøstre 
er de opptatt av å informere om alt som finnes av  
prevensjonsmidler, ikke bare p-piller. Det er noen 
som kommer med et klart ønske om p-piller, og da får 
de stort sett det de ber om. Allikevel skal de også ► 

I

UVITEN: For Trude Bakken Telle kom de psykiske
bivirkningene av p-pillene som en stor overraskelse.
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få informasjon om alternativene og hvilke bi- 
virkninger de ulike merkene kan gi.

– Vår oppgave er først og fremst å sørge for 
at studentene får det de ønsker. Hvis de ikke har 
noen spesielle preferanser ønsker vi gjerne at de 
skal gå på langtidsvirkende prevensjon, altså p-stav 
 eller spiral, da disse er tryggest brukermessig.  
Vi opplever at noen velger langtidsvirkende  
prevensjon etter å ha fått informasjon om det,  
forteller Monica.

Mange velger fortsatt å gå på p-piller. De to helse- 
søstrene tror det kan være flere årsaker til dette.

– For noen handler det nok om pris. Det er en 
større engangsutgift på p-stav og spiral, selv om total- 
summen blir lavere enn flere andre typer prevensjons- 
midler hvis den sitter inne så lenge den kan.  
I tillegg må man til legen for å sette inn p-stav og 
spiral, noe som også koster penger, sier Kristin.

Monica tror det kan ha noe å gjøre med at man 
ikke har like god kunnskap om langtidsvirkende 
prevensjon som man har om p-piller. I tillegg  
kan prosessen for å sette inn den langtids- 
virkende prevensjonen oppleves som mer krevende.  

De tenker samtidig at det vil bli mer populært med 
de langtidsvirkende prevensjonsmidlene framover, 
og forteller at det spesielt er mer fokus på spiral.

– Mange har nok fått informasjon om at spiral 
er for voksne damer som har født barn, men nå er 
det flere og flere yngre som ønsker det, og legene 
anbefaler det, sier Monica. 

HUDPROBLEMER OG BLODPROPP.  
Farmasøyt Jannicke Flytør opplever sjelden at det 
kommer jenter til henne på apoteket for informasjon 
om p-piller. Hun tror de fleste heller tar slike  
spørsmål på helsestasjonen eller med legen sin.  
Når det kommer til bivirkninger av p-piller sier hun 
at det er vanskelig å unngå, slik det er med alt av  
medisiner. 

– Det er jo bivirkninger på alle legemidler. Det 
er veldig individuelt om man får bivirkninger og 
hvor sterke de er.

Hun forteller at noen typer p-piller har litt  
høyere hormoninnhold enn andre, og blir gjerne 
brukt for å bli kvitt hudproblemer. Det er også disse 
som kan gi høyest risiko for blodpropp. 

– Ellers er det ganske likt hvor mye hormoner 
som er i de andre p-pillene, så der må man bare 
prøve og se hva som passer best. 

På PC-en søker hun opp de forskjellige merkene 
med p-piller hos Felleskatalogen, og under hver enkelt 
er det en oversikt over hvilke bivirkninger som 
er mest vanlige og hvilke som er mindre vanlige. 
Hun sier det er noen gjengangere hos mange av 
merkene. 

– Hodepine, kvalme og magesmerte ser jeg er 
ganske vanlig. Dette er bivirkninger som alle kan 
melde inn, enten direkte til Statens legemiddelverk 
eller på et apotek. Derfra tar vi det videre til regionale 
legemiddelinformasjonssentre (Relis), og så blir 
teksten i Felleskatalogen eventuelt endret på  
grunnlag av dette. 

Jannicke tenker at hvis man er flink til å ta  
p-pillen hver dag, og ikke opplever noen spesielle 
bivirkninger, så kan man like gjerne fortsette. 
Hun poengterer at selv om mange kan oppleve  
bivirkninger av p-piller er det også mange som ikke 
gjøre det, og at det finnes andre prevensjonsmidler 
man kan velge om man er misfornøyd med p-piller. 

– Det finnes jo andre ting, som p-stav og p-sprøyte, 
men så er det ikke alle som skal ha det heller. Det 
er fordeler og ulemper med alt, og jeg tenker det er 
opp til legen å vurdere hva som passer hver enkelt 
best. 

MÅ FORKLARE FOR GUTTER. Tilbake hos 
Trude har praten gått over i andre prevensjonsmidler 
og opplevelser hos venninner. Hun har inntrykk 
av at mange har opplevd bivirkninger av p-piller  
tidligere, men at det kanskje er lettere å snakke om 
nå som man har blitt litt eldre.

– Jeg har snakket en del om det etter at jeg ble  
student, for nå har jeg litt flere år med erfaring. Jeg 
har pratet med mange som har opplevd bivirkninger, 
men som tenker at det bare er noe man må  
gjennom. De fleste jeg kjenner har bytta merke 
minst én gang fordi de har vært misfornøyd. 

Hun tror mye kunne vært løst med bedre  
informasjon fra starten av, spesielt om alternativ til 
p-piller og hvilke bivirkninger man kan forvente. 

– De var jo innom det på skolen, men jeg følte 
det var veldig begrenset. Jeg har måttet google mye 

for å finne fram til andre prevensjonsmidler. P-ring 
var helt ukjent for meg, før det dukket opp på Skam.

Hun synes man bør få mer informasjon på  
skolen, slik at både gutter og jenter kan lære  
hvordan prevensjon fungerer. 

– Jeg må ofte forklare prevensjon for gutter, 
for de vet bare hvordan kondom fungerer. Det 
er mange som ikke vet hva angrepillen gjør, for  
eksempel. Det er nok fordi vi jenter har måttet finne 
ut av disse tingene selv, og jeg tror at alle hadde hatt 
godt av å lære litt mer om det tidligere. 

OPPLYSNINGSARBEID. På kontoret til 
helsesøstrene tenker også Kristin og Monica at  
opplysningsarbeid kan gjøre en stor forskjell.  
Kristin sier at det er viktig å gi nok informasjon 
om hva man kan forvente når man begynner på de  
ulike prevensjonstypene. Hun tror det vil hjelpe 
flere med å forstå bivirkningene de opplever.

– Hvis man er informert på forhånd, så er det 
nok lettere å forstå hvordan prevensjon kan på-
virke kroppen. Alle medisiner har bivirkninger, og  
p-piller er ikke noe unntak. Samtidig er det viktig å 

høre på studenten hvis de ønsker å bytte på grunn 
av bivirkninger. 

De er opptatt av å få fram at terskelen for å  
komme til helsesøster er svært lav, enten man  
ønsker å få resept på prevensjon, snakke om  
bivirkninger eller andre ting som oppleves  
utfordrende i studenthverdagen. 

– Vi hører alltid på studentene når de forteller 
om opplevde bivirkninger. Uten å snakke stygt om 
fastleger, så er det ikke sikkert det er like lett for 
en mannlig fastlege å forstå det på samme måte 
når man snakker om disse bivirkningene. Vi er alle  
forskjellige, og vil derfor også ha ulike opplevelser 
av prevensjonsmidler. 

Helsesøstrene understreker at det er viktig å 
se bivirkningene opp mot nytten av prevensjon.  
Det hjelper å normalisere bivirkninger, og gi  
kroppen tid til å venne seg til hormonene.

– Vi pleier å be dem om å komme tilbake hvis 
det ikke blir bedre. For de aller fleste går det jo 
greit, man må bare ha litt tålmodighet, avslutter 
Monica. ►

MÅ MØTES MED ALVOR: Monica Brun Løkkeberg og Kristin Fredriksen mener det er viktig å ta studentene på alvor når de forteller om bivirkninger av p-piller.

– Hvis noen kommer og forteller om nedstemthet uavhengig av 
p-piller, så spør jeg alltid om de nylig har begynt på prevensjon.

KRISTIN FREDRIKSEN, HELSESØSTER I SIT

Merk: Trude Bakken Telle er medlem
av Studentmediene i Trondheim
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Kilder: Gleden med skjeden, Sex og Samfunn

OVERSIKT PREVENSJONSMIDLER

Laget av plast og har et belegg av kobber. Kobber- 
spiralen er et hormonfritt alternativ. Den er liten og  
t-formet, og settes inn i livmoren av opplært helse- 
personell. Man vet ikke helt hvorfor og hvordan  
kobberspiralen fungerer, men man tror først og fremst at 
den påvirker sædcellene slik at de ikke klarer å komme 
frem til og befrukte et egg. Man får ingen hormonelle  
bivirkninger av kobberspiral, men det er mange som opp-
lever sterkere blødninger og kraftigere menstruasjons- 
smerter. Man kan ha kobberspiral i fem år, og dette  
anses som et svært sikkert prevensjonsmiddel.

Kobberspiral

Laget av plast og inneholder hormonet gestagen. Den er 
liten (ca. tre cm) og t-formet, og den settes inn i livmoren 
av opplært helsepersonell. Her gjør gestagenet slimet i 
livmorhalsen ugjennomtrengelig for sædceller, samtidig 
som livmorslimhinnen blir tynn og vanskelig å bo i for 
eventuelle befruktede egg. Avhengig av merke kan man 
ha den i tre eller fem år, og dette er et av de sikreste  
prevensjonsmidlene på markedet, like etter p-staven.

Hormonspiral

En plastbit som inneholder hormonet gestagen. Dette 
stopper menstruasjonssyklusen slik at man mister egg-
løsningen så lenge man bruker den. P-staven settes inn 
under huden på overarmen ved hjelp av en slags sprøyte, 
og der skiller den ut en lav mengde gestagen av gangen 
slik at man får en jevn strøm ut i blodet. Man kan ha p-
staven i inntil tre år, og dette er det sikreste prevensjons-
middelet på markedet.

P-stav

Inneholder i likhet med østrogrenfrie p-piller kun  
gestagen. Det som skiller pillene fra hverandre er at det 
er lavere dose av hormoner i minipillen, og den vil ikke 
hindre eggløsning, slik den østrogenfrie p-pillen gjør.  
Minipillen skal tas hver eneste dag uten pause for  
blødning. Her er det imidlertid viktigere at man tar  
pillene på samme tidspunkt hver dag, da det kun er et 
slingringsmonn på tre timer.

Minipiller

Inneholder nok gestagen i seg til å hindre eggløsning. 
Den må settes av en lege eller annet helsepersonell i  
skulder- eller rumpemuskelen hver tredje måned.  
Ulempen med p-sprøyte er at hormonene ikke kan  
fjernes etter injeksjon, og ved bivirkninger må man 
vente til virkningen går over. P-sprøyten fungerer ved 
at gestagenet gjør slimet i livmorhalsen tykkere og 
nesten ugjennomtrengelig for sædceller, mens livmor- 
slimhinnen, som egentlig er tykk og næringsrik, blir  
tynnere. Dette hindrer den eventuelt befruktede  
eggcellen til å utvikle seg til et foster.

P-sprøyte 

En plastring som inneholder en kombinasjon av gestagen 
og østrogen. Denne skal settes inn i skjeden, hvor den 
bøyer seg etter skjedens indre vegger og holder seg på 
plass. Her beveger hormonene seg gjennom slimhinnen 
i skjeden og havner i blodet. P-ringen skal i likhet med 
énfasepiller brukes sammenhengende i 21 dager, før 
man tar en pause på syv dager og får blødning. Man kan 
eventuelt sette inn en ny med én gang for å hoppe over 
blødning. Den kan tas ut noen timer av gangen, men det 
er viktig å huske å sette den inn igjen, da man etter tre 
timer mister beskyttelsen mot graviditet.

P-ring

Inneholder en kombinasjon av gestagen og østrogen. 
Dette skal settes rett på huden, hvor hormonene beveger 
seg gjennom huden og inn i blodet. P-plasteret fungerer 
først og fremst ved at gestagenet hindrer eggløsning. 
Man kan bruke hvert plaster i én uke, og som med p-
piller og p-ring skal man ha hormoner i 21 dager i strekk, 
før man eventuelt tar en pause på syv dager. Man trenger 
derfor tre plastre, ett for hver uke. Hvis man glemmer å 
bytte plaster i tide, eller hvis et plaster skulle løsne, kan 
det oppstå prevensjonssvikt.

P-plaster

Et kombinasjonspreparat, det vil si at den inneholder 
både hormonet gestagen og hormonet østrogen. Det  
finnes to hovedkategorier av p-piller: flerfasepiller og én-
fasepiller. Énfasepiller er det mest vanlige, og her er det 
det samme hvor på brettet man starter, fordi dosen med 
hormon er like i alle pillene. Da tar man hormonpiller 
21 dager av syklusen og får ikke blødning, mens de siste 
syv dagene er en pillefri uke hvor man enten tar sukker-
pillene som følger med, eller ingen piller i det hele tatt.  
I den pillefrie uken får man gjerne en blødning. Flerfase- 
piller har ulik hormondose i hver pille, og man kan  
derfor ikke starte hvor som helst på et brett. Flerfase-
pillene forsøker å etterligne de naturlige hormon- 
svingningene i kroppen. Det varierer fra merke til merke 
hvor mange dager man har med hormonpiller og hvor 
mange man har med blødning.

P-pille

Inneholder kun gestagen. De østrogenfrie p-pillene skal 
tas hver eneste dag uten noen pauser for blødning, og det 
er ikke så nøye at man tar dem til samme tid hver dag. 
Det er først etter 36 timer at man mister beskyttelsen 
mot graviditet.

Østrogenfrie p-piller
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En likestillingsbevegelse som kun tar for seg ett 
kjønn må utgå i 2017.

Jeg har en innrømmelse å komme med: Jeg 
har misforstått feminisme, og jeg er ikke særlig stolt 
av det. Feminisme, fra det latinske ordet Fēmina  
(kvinne), har vært en like stor del av mitt liv som 
nordmann som lutefisk er, men jeg har levd med den 
illusjonen om at feminisme er likestilling. Punktum. 
Det viser seg at dette er feil. For noen er det kanskje 
åpenbart at feminisme, eller «kvinneisme» betyr like
stilling for kvinner, og kun kvinner. Det var ikke like 
åpenbart  for meg. Det sitter ikke særlig godt med 
meg, en student i dagens 2017, av den enkle grunn at 
jeg spør meg selv: «Hva med menn? Må de nøye seg 
med andreplassen i likestillingsløpet?»

Det er selvfølgelig mangt og mye man kan si om 
behandlingen av kvinner opp gjennom tiden, og det 
er ganske enkelt å peke finger på den store synderen: 
menn. Det skal likevel sies at holdningen noen femi
nister har om å bekjempe ild med ild kun resulterer 
i at vi som samfunn stagnerer. Disse feministene, 
populært kalt «Feminazier» på internett, virker til å 
tro at det er kvinners tur til å undertrykke menn. De 
mener at den eneste måten å balansere ut hundrevis  
av år med korsetter, skjørt og umyndiggjøring, er å 

påføre og forsterke de utfordringene det motsatte 
kjønn møter i dag.  Ingen form for diskriminering, 
om det kommer fra kvinner, menn, eller andre  
klassifiseringer kan ha en plass i samfunnet. 

Drivkraften bak mine feministiske synspunkt, 
bunner i mine yngre brødre. Mitt håp for mine brødre  
er at de skal kunne slippe å bli definert av en utdatert 
og skadelig kjønnsrolle bestående av stereotypier om 
hva en mann er og hva som er mandig. Det er med 
vemodighet at jeg innser at det norske skolesystemet 
ikke er skreddersydd til behovene de som gutter 
hadde. Skulle de uheldigvis noen gang befinne seg 
i en omsorgstvist over et barn, håper jeg så inderlig 
at de vil bli vurdert på bakgrunn av hvem de er som 
individer, ikke det faktumet at de ikke er moren til 
barnet, men faren.

For til tross for at vi er det mest likestilte landet 
i verden, har vi ikke ekte likestilling før vi adresserer  
menns utfordringer på lik linje med kvinners. Vi  
trenger en samlet likestillingskamp. Noen vil nok 
påpeke at kvinner i aller høyeste grad opplever  
diskriminering i Norge i dag, og det vil jeg aldri  
betvile. Men jeg mener også at likestilling for kvinner 
har kommet såpass langt at vi har kapasitet nok til å 
utvikle oss og inkorporere menns rettigheter. La oss 

Sam (Keir Gilchrist) er 18 år gamal og autist. Han 
ønskjer, som ungdom flest, å passe inn og vere normal. 
I den anledning prøver han å få seg ein kjærast.  
Dette er vanskeleg for mora, som ikkje ønskjer for
andringar som kan trigge anfall hos Sam. Ho motsett 
seg mykje av de uunngåelege opplevingane som Sam 
treng for å bli vaksen.

Når ein tek på seg oppgåva å skrive eit ungdoms
drama om autisme, fører det med seg nokre forvent
ningar til realistiske skildringar. Dette veit serieska
parane, som har gjort ein formidabel innsats med 
å snakke med autistisk ungdom og eksperter på 
fag feltet. Det kan ein blant anna sjå i terapitimane 
til Sam og familiegruppen foreldra går til. Men det 
er ikkje godt nok. Hovudinntrykket er at manus
forfattarane ønskjer å «avmytifisere» autisme, men 
eg sit igjen med inntrykket at mange av stereotypane 
derimot blir bekrefta.
 
Det må seiast at underteiknande ikkje har person
leg erfaring med autismespekteret, men i mine auge 
verker skildringane av Sam inkonsekvente. I det eine 
augeblikket kan han ha velformulerte samtaler med 
sin terapeut, og i ei anna scene går han rundt og skrik 
skjellsord til ukjente. Det gjer at eg stiller spørsmål 
ved truverdigheita til karakteren. 

Da miniserien The Trip dukket opp i 2010,  
representerte den et friskt pust innen britisk humor.  
Formelen var enkel, og bestod i å la de to komikerne 
få boltre seg på en kulinarisk reise rundt i Nord 
England. Fire år senere kom oppfølgeren The Trip to 
Italy, og nå er de altså i Spania – gråere i håret, men 
med evnen til å skape treffende parodier fremdeles 
intakt.

Konseptet ligner til dels på den velkjente traveren 
«komikereienbilsnakkerogdrikkerkaffe», bare at 
kaffen blir servert etter maten på ulike restauranter. 
Regissør Michael Winterbottom bruker dokument
ariske virkemidler, og forsøker å framstille filmen 
som en fri middagsimpro vekslet med filming av 
matlaging fra kjøkkenet og vakre landskapsbilder. I 
hvor stor grad dialogen mellom komikerne er impro
visert kan diskuteres, men det merkes når kjemien 
mellom dem er til stede. Relasjonen, eller vennskapet 
om man vil gå så langt, baserer seg på konkurranse 
og kamp for anerkjennelse, med skryteri vedrørende 
personlig prestisje fra begge kanter. De går til angrep 
på hverandres karrierer, noe som forsåvidt er realis
tisk nok, men det kan bli i overkant mye «banter» 
flyttet fra garderoben og over til den spanske kysten.

Filmen er på sitt beste når de to middelaldrende 
gubbene spiller hverandre gode og setter opp små 
forestillinger under middagen. Enten det være seg en 

Kjært barn – nytt navn?
Feminisme utgår. Det er på tide å tenke nytt: Nytt navn, ny bevegelse.
TEKST: Anne Lovise Finnøy Bakken | ILLUSTRASJON: Benjamin Drews

bli en ny likestillingsbevegelse. Idealisten i meg har 
et håp om at vi alle kan være enige om at essensen 
i likestilling, det som suffragettene kjempet for, og 
som vi enda kjemper for i dag, er at kjønn skal være 
irrelevant. Mennesker må ses for det individet de er 
– uavhengig av hvilken kjønnsdel som henger (eller 
ikke henger) mellom bena på dem. 

Dette vil ikke si at vi ikke anerkjenner forskjel
lene mellom menn og kvinner, fordi de eksisterer. De  
eksisterer i like stor grad som at jeg er like forskjellig 
fra min medkvinne. Det er det som er så fantastisk 
med mennesker. Til tross for forskjellene er det på 
tide at vi legger fra oss tradisjoner og konvensjoner, 
og samler oss bak en felles bevegelse hvor en sepa
ratistisk likestillingsholdning blir overflødig. Jeg vil 
med den største ydmykhet og ærbødighet foreslå 
begrepet Genosisme. Genos (γένος) fra gresk  betyr 
kjønn, et herlig generelt begrep som ikke ekskluderer 
menn eller andre kjønn. Om vi utvikler feminisme, 
ser maskulinisme for hva det er (og ikke de sjåvinis
tiske tilbøyelighetene som feminisme også har, men 
ønsket om å kjempe for menns rettigheter), og moser  
dem sammen med et par peppermynteblad på  
toppen, får vi kanskje et likestillingsbevegelse som 
bedre representerer det landet med de verdiene vi 
alle sammen er så stolte av. 

Gubber på tur
Steve Coogan og Rob Brydon sine karikerte versjoner av seg selv er fortsatt 
morsomme, men kunne trengt nytt materiale.
TEKST: Snorre Kirkebø, Frida Rystad Aune | FOTO: Tour de Force

duell om å få til den beste Roger Mooreparodien, 
parodiering av Mick Jagger som parodierer Michael 
Caine, parodiering av Mick Jagger som leser opp 
fra Shakespeare, eller bare rene parodier av Robert 
De Niro og Al Pacino. Det blir med andre ord mye  
parodier, de fleste gjengangere fra de tidligere film
ene, og man kan spørre seg om filmen i det hele tatt 
burde bli ansett for å være lite annet enn glorifisert 
bonusmateriale. 

Atypisk vert typisk
Netflix sin nye serie Atypical er ein typisk oppvekstsserie om ein utypisk tenåringsgut.
TEKST: Frida Rystad Aune | FOTO: Netflix

Det som overraska meg mest var at sjølv om Sam 
er hovudpersonen i serien, får dei andre i familien 
nesten like mykje skjermtid. Dette er seriens sterke 
side. Det gir oss mogelegheit til å bli kjend med dei 
og deira historie. I staden for å bli for oppslukt i 
Sam får vi sjå korleis hans diagnose påverkar heile  
familien og dei vala dei gjer. På den måten opnar serien  
opp for fleire gode skildringar av liv med autisme. 

Eit viktig bodskap i serien er at alle er litt atypiske 
til tider. Ein treng ikkje å ha ein diagnose for å verke  

Til tross for mye gjenbruk vil nok The Trip to 
Spain gå rett hjem hos den etablerte fanskaren, og det 
kommer nok flere oppfølgere. Noe som er helt greit 
ettersom Winterbottom, Coogan og Brydon leverer 
mer original og intelligent humor enn brorparten av 
komedier som slippes på norsk kino.  

unormal eller ta irrasjonelle beslutningar. Spesielt 
mora Elsa (Jennifer Jason Leigh) og venninna Paige 
(Jenna Boyd) er karakterar som viser dette godt. 

Etter fem episoder sit eg igjen med inntrykket 
at Atypical tek litt for lett på det vanskelege temaet 
dei har valt å skrive om. Serien fungerer og er under
haldande, men blir for ofte usamanhengande og 
overfladisk. Men det er eit viktig bidrag til korleis ein 
skal portrettere autistar på lerretet.

Journalisten har sett fem av åtte episoder i første sesong.

FILM

SERIE
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Om å forveksle Will Smith med Rakim
Neste sted ut er Nr. 13, som profilerer seg som kombi
nert kunstgalleri og bar. I skrivende øyeblikk scorer 
4.0 basert på 43 Facebookvurderinger. På vei opp 
forteller Herr Smith at han har hørt at stedet er en 
homsebar. Selv om ryktene ikke lar seg bekrefte, er 
det i alle fall utelukkende menn i lokalet når gjengen 
ankommer litt over åtte. Umiddelbart blir det klart at 
Nr.13 er stedet for den kulturinteresserte – portrett
malerier av Paul McCartney, Frida Kahlo og Roy 
Orbison i faux pop artstil pryder de bordellrøde veg
gene, mens musikken veksler mellom Pitchforkindie 
og mer tradisjonell pubmusikk. 

– Et lite stykke Bronx midt i Trondheim, sier herr 
Smith anerkjennende. Like etter påpeker han at de 
spiller Rakim, men må like etter innse at det faktisk er 
«Summertime» av Will Smith som går over anlegget.  
Noe nedslått skotter han inn i lokalet, hvor to stam
kunder konkurrerer i både biljard og  drittprat.

– Æ kunnj slått dæ me en tannpirker,» sier den 
mest beduggede av de to, og sender den hvite kula 
rett ned i venstre hjørnehull. Det er på tide å gå.

Dance With a Stranger på Bobbys Bar
Bobby´s (sic) Bar ligger sjenert til i Carl Johans gate, 
og har i årevis vært et velkjent tilfluktssted for de som 
blir nektet inngang på Diskoteket. På sine hjemme
sider skryter Bobby´s av at de er «selve bautaen av en 
brun bar», og når man kommer inn er det vanskelig  
å ikke si seg enig i det. Stedet er så nærme man  
kommer et hull i veggen, en tynn stripe bardisk, slitte 
barkrakker, slitne stamgjester og en trapp opp til en 
etasje som har vært under oppussing i årevis. Vi blir 
lovet åpning av lokalet i overetasjen om få måneders 
tid, men Herr Smith hevder å ha fått samme beskjed 

to år. Belysningen er, for å si det forsiktig, dempet. 
Stålpersiennene er rullet ned og blokkerer alt av 
dagslys fra gaten utenfor, på samme måte som kasi
noene i Las Vegas kjører konstant kunstig belysning 
for å gi kundene illusjonen om at tiden der inne står 
stille. Umiddelbart blir det klart for våre utsendte at 
de har funnet kveldens første virkelige perle. 

– Her er det urbant, sier Samme samme charmeur.  

– Bartenderen er nesten prikk lik Ricky Gervais.
Herr Smiths notater vekker raskt mistenksomhet 

fra de lokale, før Samme samme charmeur avverger 
situasjonen ved å overbevise dem at det bare er snakk 
om litt forsinket pugging til eksamen. Den sjenerte 
nipper taust til halvliteren, og titter bort på noen 
malplasserte, glinsende sølvkjeder fra viking tiden 
som henger i en ramme bak baren. I et mislykket  

Jada, jada – vi vet at Diskoteket er stedet for musikk
interesserte som vil ha seg et ligg, at Moskus er stedet  
for hipstere med alkohol problemer, og at Heidi's 
Bier Bar er stedet for de som ønsker å kjenne på 
gulagstemningen uten å kjøpe flybillett til Sibir. 
Men hva med alle de andre stedene i Trondheim? 
De skjulte perlene, de som ligger utenfor allfarvei,  
innerst inne i et smug, eller bak en anonym fasade du 
kanskje går forbi hver dag uten å legge merke til? Er 
det ikke på tide at de også får sin tid i solen? 
Vi mener ja. Under Duskens kulturredaksjon  
var sitt samfunns oppdrag bevisst, trosset storm
varselet og sendte Samme samme charmeur, Herr 
Smith og Den sjenerte ut for å løfte fram Trondheims 
glemte steder. Dette er historien om den kvelden.

Dan Brown, gammel svette og Pizzabakeren-
plakater
Kvelden startet på Daniel Bar og Kafé, som ligger 
fint plassert, med utsikt til Nidelva og en tarmklinikk 
som nærmeste nabo. Her gjelder det å være tidlig ute: 
Daniels åpner ti, stenger åtte, og passer altså best for 
de med en slik livsstil at det passer godt å se dobbelt 
i god tid før Dagsrevyen. En av byens desidert bru
neste og mest røykfylte uteserveringer til tross, er det 
vanskelig å ikke la seg sjarmere av Daniels lokaler. 

Rommet domineres av tunge bokhyller, hvor byens  
bokormer blant annet kan velge mellom Tom  
Clancy, Wilbur Smith og Dan Brown. Samme samme 
charmeur informerer om at han leste Dan Brown da 

På Trondheims 
brune puber går 
solen aldri ned
TEKST: Samme samme charmeur, Herr Smith og Den sjenerte
FOTO: Lasse Georg Tønnessen, Amalie Hoff Ludvigsen
ILLUSTRASJON: Benjamin Drews

En utelivsguide til stedene du ikke forlater 
før du har fått merker av dem

han studerte kunsthistorie, og stort lenger enn det 
kommer ikke samtalen før turen går videre til Kafé 
Larssen, «byens minste og mest karismatiske scene 
der DU setter stemningen». Den lille, karismatiske 
scenen der du setter stemningen ligger idyllisk til 
ved enden av Fjordgata, og har et maritimt interiør  
som står i stil til beliggenheten: Brune vegger,  
bjelker i taket og en diger Pizzabakerenplakat bak 
en lav scene i midten av rommet. På en skala fra rødt 
til fiolett befinner Kafé Larssen seg utvilsomt i den 
brune enden av fargespekteret, noe som umiddelbart 
blir tydelig av stram lukt av gammel svette som møter 
en når man kommer inn i lokalet. Studentrabatt her 
er det bare å glemme. 

Vår gjeng kjøper en halvliter, lar være å vippse 
penger til det veldedige formålet det blir reklamert 
for bak baren, og setter seg ned for å drikke. Mens de 
nipper til ølen snakker de om hvilke norske kjendiser 
de helst ville bodd i kollektiv med. Samme samme 
charmeur holder en knapp på på Hege Schøyen, 
mens Den sjenerte sverger til Maj Britt Andersen 
som Norges beste roomie – i alle fall den heiteste, 
om tiden og aldringsprosessen hadde stoppet i 1979. 
Alle er derimot enige om at Thomas Seltzer og Åge 
Sten Nilsen må være blant de verste i Norge. Etter
hvert dør samtalen ut, og de blir sittende å glane ut i  
lokalet, som bærer tydelige merker etter mange seine 
og fuktige kvelder. Kvart over syv på en fredag er 
stemningen på Larssen betydelig roligere – de fleste 
sitter alene med en halvliter, og posituren tyder på at 

de har sittet der en stund. Vår gjeng tømmer ølen, 
kaster et siste blikk på Pizzabakerplakaten, og legger 
ut på den lange ferden tilbake til Dronningens gate 
og det tredje stoppet for kvelden.
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Har du lyst til å begynne med en svært spennende kampsport? 
Vi i Trondheim Karateklubb trener en stilart som er inspirert av: 
Karate, Tai Chi, Muai Thai, Boksing, Pa Kwa og Xing Yi  
Høres det interessant ut?  
Vi har infomøter man 28 og ons 30.aug kl.18:00 
Sjekk oss ut på: www.trondheimkarate.no 
NB! Vi har gunstige priser for studenter m/studiebevis Vi har også styrkerom! 

forsøk på å tilpasse seg klientellet ber Samme samme 
charmeur bartenderen om å spille «Rompa mi» av 
DDE, før Herr Smith dummer seg ut ytterligere ved 
å foreslå Oasis. Når charmeuren spør om å få høre 
Dance With A Stranger går det bedre, og kvelden ut
vikler seg snart til en kavalkade av norske sytti og  
åttitallslagere. Særlig Charmeurens lidenskap for  
Ketil Stokkan imponerer, og snart drar bartende
ren den ene glemte perlen etter den andre fram fra 
Spotifykøen og utfordrer vår gjeng til å gjette artist. 
Stemningen blir rett og slett så god at vår gjeng vel
ger å legge profesjonaliteten til side, og tillater seg 
to halvlitere i stedet for den tilmålte ene. Når de litt 
senere sjangler ut til tonene av Marius Müllers «Den 
du veit» er alle enige om at de har funnet et nytt  
stamsted.

Vertshus Gamle Møllenberg og ucharmerte  
arkitektstudiner
Reisen til nattens ende avsluttes på Vertshus Gamle 
Møllenberg, bydelskro og trofast vannhull for de siste 
gamle Møllenbergbeboerne som ennå ikke har blitt 
presset ut av studenter og småbarnsfamilier. Selv 
om stedet bare ligger et steinkast unna Solsiden har 
vertshuset en utpreget lokal aura. Stamgjestene har 
sine egne regninger som de gjør opp før de drar, og 
ved baren står pokaler fra en rekke tidligere dart
turneringer. Som med mange av kveldens øvrige 
steder bærer vertshuset preg av lafta treverk, men er 
overraskende stort og luftig. Her kan du boltre deg 
på både skinnsofaer på bakkeplan og ved trebord 
oppe på to atskilte gallerier. Musikken er dempet, 
men til gjengjeld lyder en taktfast hamring av dart
piler mot det som må være stedets eneste høytekno
logiske investering: elektroniske dartspillmaskiner. 
Den monotone rytmen virker hypnotiserende, og 
Den sjenerte blir sittende og følge med på spillet, 
som i hans lekmannsøyne holder et solid nivå, gitt 
spillernes promille.

Også her prøver Charmeuren seg på musikk
ønsker, men blir blankt avvist av bar tenderen, som 
Herr Smith påstår må inneha samme promille  
som resten av klientellet. Knust vender vår char
merende venn seg heller til en fager pike ved  

baren, og de blir stående og prate i både det lange 
og det brede. Men skjebnen har lagt andre planer for 
gruppas storcharmeur denne kvelden. I mellomtiden 
har nemlig Herr Smith konspirert med to venninner,  
hvorav én er fri som fuglen, og attpåtil arkitekt
studine. Testpanelet myser over de uleselige notatene  
og blir enige om å avslutte testen, men fortsette  
festen.

Sjekkingen blir en skuffelse. Charmeuren går på 
nok en smell. Det viser seg at arkitektstudinen har 
en mann i Oslo, og at hun uansett ikke blir videre 

imponert av charmeurens kunnskap om Hortens  
arkitektur og gamle Olsenbandenfilmer. Det går 
som det må gå. Noen timer senere befinner våre  
venner seg igjen på Bobby’s bar. Det er ikke lett å 
få øye på dem der de sitter innerst inne i de dunkle 
lokalene over hver sin halvliter, stadig vanskeligere 
å skille fra de innrøkte stamgjestene. – Stirrer du 
lenge nok inn i avgrunnen, blir du en del av den, sier  
Herr Smith og sjangler bort til baren. – En runde til? 
Spør han. UD
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eg var den første som begynte selge horo
skoper i Norge. På det meste solgte jeg over 

tusen horoskoper om dagen, forteller Henning.
Henning Hai Lee Yang har mangfoldige jern i  

ilden. Mange kjenner kanskje 68åringen igjen fra 
avisene der han i flere år dominerte annonsesidene 
med reklamer for spåtelefoner og horoskoper. På 
90tallet hadde han kontor i Galleri Oslo, og Lee 
forteller at den gangen sto folk i lange køer for å bli 
spådd av ham. 

– Jeg lager fortsatt  horoskoper ukentlig, både 
vestlige og kinesiske.

James Bond-skurk
Henning liker også å være på TV. Han har hatt flere 
roller i fjernsynet.

– Det morsomste var å spille karateinstruktør i  
Hotell Cæsar. Jeg har også spilt i Olsenbanden og  
Brødrene Dahl.

Kunne du karate fra før?
– Ja da, jeg har trent politiet i Bergen, sier Henning,  

før han legger til:
– Jeg fikk også tilbud om en rolle i Skam, men jeg 

takket nei. Det var en spesiell rolle, sier han, og haster 
videre til neste tema.

 Henning forteller at det er nok av tilbud.
– Jeg ble bedt om å spille en James Bondskurk 

på Island. Dessverre var jeg i Hong Kong, så derfor 
måtte jeg takke nei. 
 
Vil vinne litteraturpris 
Henning Hai Lee forklarer at han for tiden arbeider 
med et filmmanus til en ny James Bondfilm. Kort 
fortalt handler det om at skurken Dr. No blir klonet 
og kommer tilbake. Og Henning har allerede deler 
av rollelisten klar.

– Jeg vil ha rollen som, Dr. No, konstaterer  
Henning.

Han er også en produktiv forfatter som har skrevet  
en rekke bøker om astrologi og spådom. 103 stykker, 
ifølge ham selv. I disse dager jobber han med et stor
verk om Kina som han håper å bli hedret for.

– Jeg har lyst på Nobels litteraturpris. Jeg har jo 
skrevet over 100 bøker, så jeg synes det begynner å 
bli på tide med en Nobelpris. Hamsun har jo fått 
Nobelprisen til tross for at mange av bøkene hans er 
veldig tynne.

Henning i tre dimensjoner 
Selv vokste Henning Hai Lee Yang opp i Hong Kong. 
Hans far hadde fem koner, og var en forretnings
mann som hadde spesialisert seg på sjøfart.

– Egentlig skulle jeg bli født ombord på et skip, 
men det skjedde ikke. Jeg kom til verden klokka 
00.00 natten mellom 6. og 7. juni. Derfor er en del av 
meg i fortiden, én i nåtiden, og én i framtiden.

Som elleveåring flyttet Henning med familien 
til Ensjø i Oslo. Han tok utdanning ved markeds
høyskolen i Oslo. Henning forteller at han også er ut
dannet innenfor psykologi, coaching og skipsteknikk. 
Han mener at kunnskap er viktig for kunne spå rett.

– Om du vinner i lotto har du ganske gode forut
setninger for å se inn i framtiden.

 Men det er viktig at du har valgt tallene dine selv.

Hunder og sjimpanser kan ikke lage film
Når det kommer til framtidige yrkesvalg har  
Henning Hai Lee selv gjort seg noen tanker om hva 
det kan være lurt å satse på i framtiden.

– Ingeniørutdannelse er midt i blinken. Alt som 
heter ingeniør er veldig bra. Også læreryrket kan 
være et godt valg.

Vil en utdannelse innenfor sosiologi være lurt?
– Det er spennende for dem som har interesse for 

det, men jeg spår at vi ikke trenger så mange av dem 
i framtiden. Det blir veldig smalt.

Hva med filmvitenskap?
– Ja, filmvitere trengs. Vi er jo veldig opptatt av 

filmer, og vi mennesker er de eneste skapningene 
som både kan se og lage film. En sjimpanse kan ikke 
lage film. En hund kan spille i film, men den kan  
heller ikke lage film. Hvis man vet mye om film, 
kan man produsere gode filmer, istedenfor å lage  
dårlige filmer.

Er afrikastudier en utdanning for framtiden?
– Nei, jeg tror ikke at det er verdt å satse på 

afrika studier. Man kan lett ende opp som French. 
I Afrika er det lovløse tilstander, men nå er  
kineserne kommet på banen. Med dem bak rattet vil 
be folkningen følge reglene og ting vil komme på stell.

Finner opp nye beltespenner 
Henning mener at heller ikke et studie i latin eller  
kirkemusikk er veien å gå. Men hva med en ut
danning innenfor oljebransjen?

– Jeg tror at petroleumsfag er en utdanning som 
vil bli populær igjen. Kineserne har kommet med noe 
nytt: brennbar is. Hvis vi her i Norge også begynner 
med brennbar is, vil en utdanning innenfor olje være 
veldig lurt.

Selv har ikke Henning Hai Lee tenkt å pensjonere 
seg med det første. Akkurat nå er han i gang med å 
utvikle en ny oppfinnelse.

– Det skjærer meg i hjerte å se store, tjukke gutter, 
som må ta av seg beltet hver gang de går gjennom 
sikkerhetskontrollen på flyplassen. Selv holdt jeg på 
å miste buksa. Derfor har jeg laget et belte med plast
spenne, samtidig som jeg holder på med å utvikle en 
beltespenne i tre.

Har du i det hele tatt noen dårlige egenskaper?
– Ja, jeg skryter for mye, sier Henning. UD

– Jeg fikk tilbud om en rolle i Skam
TEKST: Stefan Kaliski | FOTO: Stefan Kaliski

Foruten å være spåmann er Henning Hai Lee Yang oppfinner, maler, forfatter og skuespiller.  
Akkurat nå jobber han med manuset til en ny James Bond-film.

- J

MER ENN SPÅMANN: –Jeg tror jeg har verdens største frimerkesamling. Rundt regnet har jeg ti millioner frimerker, sier spåmann Henning Hai Lee Yang.

Ditt råd til trondheimsstudenten?
Vær kreativ, og prøv samtidig å selge ideen 

din til høystbydende.

Din beste kulturopplevelse?
Det var en fantastisk opplevelse å spasere på 

den kinesiske mur i 1977. Du må reise dit 
selv.

Frykter du døden?
Nei, men jeg ønsker ikke å dø tidlig. Jeg er  

68 år gammel, og det må være veldig kjedelig 
å dø. Jeg har tenkt å være udødelig. Hvis  

jeg blir veldig gammel, får jeg kanskje  
muligheten til å klone meg selv tilbake.

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

Det er jo mange pene damer da. Jeg liker 
Triana Iglesias. Vi er begge opptatt, så det 

kan ikke bli noe mer.

HENNING HAI LEE YANG

KULTURPROFIL



Frp har vært et av de mest synlige partiene på sosiale medier. For på tross av 
at Sylvi Listhaug har halvparten av Erna Solbergs følgere, genererer hennes 
innlegg enormt med engasjement. Både positivt og negativt, fra alle sider av 
det politiske spekteret.

Espen Teigen, Listhaugs politiske rådgiver, mener bruk av sosiale medier  
kommer til å spille en stor rolle under stortingsvalget. Dette mener han er 
fordi folk flest er på sosiale medier som Facebook, og at det senker sperrene 
for å engasjere seg. 

– Sosiale medier er en enkel måte for folk å følge med på debattene og 
engasjere seg politisk, uten å melde seg inn i et parti eller skrive leserinnlegg 
til avisen.

Men han understreker at det, når alt kommer til alt, ikke er ens medie
strategier som har hovedansvaret for utfallet av valget.

– Jeg tror det er en av mange viktige arenaer. Hvis Frp gjør en dårlig jobb 
med å levere politikk, vil det ikke hjelpe hvor god vår strategi for sosiale 
medier er.

Valgkampen flyttes til Facebook

TEKST: Maria Bonnevie-Svendsen Furuheim | ILLUSTRASJON: Christian Høkaas

Høstens valg er rett rundt hjørnet, og kanskje har du allerede bestemt deg for hva du skal stemme. Er du samtidig 
til stede på sosiale medier, er det gode sjanser for at ditt valg har blitt påvirket gjennom nettopp disse.

Mer «fake news» i valgkampen 
En annen politiker som engasjerer seg enormt i valgkampen gjennom sosiale 
medier er bystyrerepresentant Eivind Trædal i MDG. Som Teigen er han glad 
for at sosiale medier har åpnet inngangsporten for politisk deltagelse for folk 
flest. I tillegg til dette, gleder han seg også over at sosiale medier har gjort det 
vanskeligere for politikere å komme i avisa uten en skikkelig sak.

– Utspill ser ut til å ha blitt litt vanskeligere å få på trykk i tradisjonelle medier.  
Tidligere var det lettere å komme til som politiker bare med å mene noe, mens 

det nå oftere må være i forbindelse med større saker som redaksjonene sjøl har 
gravd opp. Når politikere får komme med «utspill» konstant på egne flater, 

blir media mindre interessert i å slå dem opp.
Men han har også sett mange negative følger av at terskelen for å 

publisere på sosiale medier er så lav. Som det at spredningen av feil
informasjon skjer mye raskere. 

– Media har jo en oppgave i å filtrere, kritisere og nyansere 
politikeres uttalelser. Partiene og politikerne kan være mer lem

feldige med fakta. Det gjør nok at det blir mer polarisert, og 
at vi får flere innslag av feilinformasjon og i verste fall «fake 

news» i valgkampen.

– Kommentarfelt er positivt
Dagbladspaltist og Fritt Ordvinner Doremus 

Schafer har gjort det til sin kamp å sette fingeren  

på unøyaktigheter og feilinformasjon i media. Han deler derimot ikke synet på at 
mangel på filtrering gjennom sosiale medier gir en større flyt av feil informasjon 
fra politikere enn det vi ser ellers.

– Jeg mener faktisk at her har sosiale medier et udiskutabelt fortrinn, ved at 
publikum faktisk kan komme med motsvar til politikere og distribuere korreksjo
ner. Jo da, politikere får mulighet til framføre sitt budskap uten noe umiddelbart 
kritisk filter – men vi ser da sannelig nok eksempler på at akkurat det samme 
skjer i tradisjonelle medier.

At «fake news» og spredning av feilinformasjon er et stort og økende problem 
på sosiale medier, nekter han ikke for. Men han bedyrer at sosiale medier som 
plattform ikke har endret på hva politikere selv deler med offentligheten.

– Sosiale medier gjør det klart lettere å spre rent oppspinn og «fake news» fra 
alskens tvilsomme kilder, enn hva som var tilfelle tidligere. Men når det gjelder 
politikeres budskap konkret, opplever jeg at de tross alt har såpass mye søkelys 
på seg også i sosiale medier at de ikke slipper vesentlig mye billigere unna der 
enn hva de gjør når de sprer sitt politiske budskap gjennom andre kanaler og 
platformer.

At stortingsvalget i år i en enorm grad utkjempes på sosiale medier, er det 
altså liten tvil om. Sosiale medier bringer også med seg mye bagasje av negativ 
sort, hvis løsninger vi enda ikke har. Men at folket engasjerer seg mer politisk når 
tersklene er lave, og i tillegg opplever å bli sett og hørt, er kun positivt for den 
demokratiske prosessen. Og under et valg, er det jo nettopp det vi ønsker. UD
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Ensom mann søker kjærlighet som kan kjøpes
Jørgen på 36 år er verken gift eller i et forhold. Han 
er en flott mannlig person med smilende øyne, og 
en kunstner på kjøkkenet, men han er usikker på  
damer. Han kan prate med dem, men straks det blir  
flørting faller blikket mot bakken raskere enn du kan  
si «autist». Han  krummer ryggen og folder hendene 
på magen så det ser ut som han skal ringe inn til guds
tjeneste i NotreDame. Han har bodd hele livet sitt i 
Ilen Sogn i Trondheim, hvor han er født og oppvokst. 
Nå slipper heldigvis Jørgen å være redd for å dø  
alene, for når legatskronene ruller inn kan han kjøpe 
seg en av de aller mest avanserte silikon dukkene 
Kondomeriet har å by på. 

Jørgen er heldig, og oppfyller kriterene til et raust 
legat.

«For utdeling til enslige mannlige personer i Ilen Sogn i 
Trondheim. Utdelingen skjer vanligvis til jul».

Når legatsmynten i kisten klinger, den 
fromme fra fattigdommen springer
Har du døde foreldre, et rettferdighetskompleks eller bruker sosiale medier religiøst? Da oppfyller du kanskje de 
veldig spesifikke kravene for å tjene noen legatkroner.

TEKST: Mari Wigdel og Benedikt Javorovic | ILLUSTRASJON: Trude Telle

Et legat er et testamentert fond som fortæres  
gjennom og deles ut til personer som oppfyller  
spesifikke kriterier. Tidvis veldig, veldig spesifikke 
kriterier. Vi har bladd i legathåndboken, og møtt fire  
personer som har muligheten til å ta del i for tæringen 
av minnefondene. 

Kristencash
Johan. 22 år. Sørlending. Blond og blåøyd. Trives 
best rundt bålet, med gitaren, på kristen festival. 
Johan har vært kristen siden han som 17åring opp
levde en åpenbaring da han utforsket kriterier for  
legat. Siden har han viet mye av tiden sin til å  
formidle Guds budskap. Han er en flittig student, 
og går nå siste året på medier og kommunikasjon. 
Der har han funnet sitt kall, som er å formidle  
kristendom i sosiale medier. Han poster dypsindige  
sitater fra Bibelen, som «Ingen som raver av drikk, 
er vis», med bilder av vakre solnedganger, og  
publiserer bilder fra homofile bryllup med bilde
teksten «HVA SKJER MED DETTE LANDET?» 
Det er hans rolle i vår verden. Han er en moderne 
misjonær. 

Johan oppfyller kriteriene til Ansgarskolens legat.
«Formålet inkluderer studier som til dels retter seg mot 

mediebruk i kristen sammenheng, og til dels mot studiepro-
sjekter som fremmer kristen kultur i en bred sammenheng.»

Mot til å si i fra
Så har vi Steinar. Steinar har flotte, brune krøller, og grønne, glitrende øyne. Han har jobbet frivillig  
på gamlehjem siden han var 16 år. For Steinar er ingen oppgave for intim eller «ulovlig», hans 
eneste ønske er å gi de gamle en «lykkelig slutt». Når urettferd framtrer hever Steinar stemmen 
uten å mukke. En gang da han var fire plukket vennene hans med seg hver sin sjokolade og puttet 
den i lomma, uten å betale for den. Da Steinar vitnet dette sa han ifra med en gang så de kunne få 
den straffen de fortjente. Godt jobba Steinar! Tyveri lønner seg aldri, med mindre du er den som 
anmelder tyveriet, for nå skal Steinar få legat.

Steinar oppfyller kriteriene til et saftig legat:
«Ungdom som har lagt for dagen særs flid og flittighet i arbeidet sitt eller ved edrueleg, nøysam og særs plikt-

oppfyllande livsførsel har skapt haldning hjå andre, eller som har synt særleg tanke og omsunt for andre menneske 
sitt ve og vel, eller vist sant uegennyttig samfunssengasjement, (den idealistiske målsetting).»

Hva skal vi leve av etter oljen? Legater, selvsagt. Ser du deg selv i noen av disse kriteriene, send 
en søknad og la legatgrynet velle. 

Kilde: Legathåndboken.no.

Ingenting er så leit at det ikke er godt for noe
Maria er 17 år og går siste året på videregående. Etter uteksaminering, skal hun 
flytte til Bergen for å studere rettsvitenskap. Vi vet alle at det er dyrt å studere, men 
heldigvis er Maria barn av en enke som er lærer ved grunnskolen i Kristiansand. 
Døde foreldre = penger i kassa.

Legat på 2530 000 kroner årlig:
«Til ungdom under utdanning. Søkere må enten være barn av enker som er  

lærere ved grunnskolen i Kristiansand eller barn av enker etter lærere samme sted».



MUSIKK46 47

Florida. Kjent for sine store mengder gamlinger og 
appelsiner. Mest kjent i nyere tid for å ha stemt en 
gammel appelsin inn i det hvite hus. Men det er ikke 
bare pensjonister som er bosatt i NordAmerikas  
kjønnsorgan. For ved hvert eneste sommerhus med  
basseng og fritidsbåt finnes det en trailerpark full av 
husvogner. 

I disse nabolagene er det vi finner noen av de mer 
interessante utviklingene i dagens hiphopverden. 
Men det skjer ikke lenger i gatene. Samfunnshus som 
ungdommen en gang kunne bruke som de ønsket er 
ikke lenger tilgjengelige. De har blitt erobret av tung
hørte bridgespillende rosiner med liten interesse for 
kunstneriske bidrag.

De unge rapperne har derfor måttet finne andre 
arenaer for musikken sin. De fleste av dagens største 
rappere har gått den samme ruten for å komme seg 
til de største scene. Fra gata til lokalradio, til å bli 
plukket opp av noen større artister som kan få mu
sikken din ut til resten av verden. En liten gjeng fra 
Florida fant en snarvei rundt dette.

For XXXTentacion, Ski Mask the Slump God 
og resten av et blomstrende rapkollektivet fra  
Florida, ofte omtalt som Members Only, var musikk
strømmingstjenesten Soundcloud en gullbillett. 
De startet med å legge ut små klipp fra kommende  
låter, før de senere lastet dem opp i sin helhet. Sakte, 
men sikkert utviklet de nok hype og opparbeidet seg 
et større publikum, mens de fortsatt har holdt seg  
uavhengige og undergrunn.

Og det er ikke bare hype de har skapt. Som et 
resultat av å være et relativt isolert miljø i hiphop
verdenen har Soundcloudrapperne skapt sin egen 
undersjanger. Det gikk fra å være lofi som et resultat  
av at musikken blir spilt inn i amatørmessige 
soveromsstudioer, til at lofielementet har blitt en  
definerende del av sjangeren. Kombinert med tunge 
trapbeats ble Soundcloudrap en helt egen, distinkt 
undersjanger. 

De tre følgende artistene er en smakebit på det vi 
kommer til å se mye av framover i den kommende 
regnskuren fra lydskyen. 

XXXTentacion
Den 19 år gamle rapperen fra Lauderhill i Florida 
har sluppet musikk på Soundcloud siden han var 16 
år gammel. Først i fjor begynte han å få litt medfart, 
med hitsingelen «Look at me!», som ble gjenutgitt i 
år på mixtapen Revenge. Det var først når Drake ga ut 
låta «KMT» på albumet More Life at XXXTentacion 
begynte bli omtalt i media. 

Det var åpenlyst at Drake hadde mer eller mindre 
stjelt XXXTentacion sin flow og sitt rimmønster fra 
låta «Look at me!». Og dette samtidig som unggutten 
satt i fengsel for å angivelig ha banket opp sin gravide 
kjæreste. Sammen ble det oppskriften til et lite medi
ehysteri som førte til at XXXTentacion sitt navn ble 
nevnt i en solid bunke med artikler. 

Nå er han ute av buret, og er for tiden i sluttfasen 
av arbeidet med sitt første fulle studioalbum. Med in
spirasjoner fra indie rock, progrock, heavy metal og 
country ser dette albumet ut til å i det minste være 
veldig interessant. Etter å ha blitt innhyllet i XXL’s 
Freshman Class i år, kanskje det mest anerkjente  

stupebrettet til en solid rapkarriere, 
blir det gøy å se hvordan han utnytter 
hypen. 

Debutalbumet 17 slippes 25. august.

Ski Mask the Slump God
Bak ryggen til XXXTentacion begynner flere andre 
artister å tre fram i rampelyset, og Ski Mask the 
Slump God er å anse som hans høyre hånd. Sammen 
dannet de kollektivet Members Only, og utga sin  
første mixtape Members Only, Vol. 1 i 2015. Siden den 
tid har Ski Mask kommet med flere egne singler og 
mixtapes. 

Selv om det kan virke som han rir litt på XXX
Tentacion sin hype, utmerker Ski Mask seg med en 
lynkjapp flow og en noe jevnere kvalitet på låtene 
sine. Mens makkeren hans er kontroversiell og 
svært eksperimentell, holder Ski Mask en mer stø 
kurs samtidig som han fortsatt bryter med hiphop 
konvensjonene.

Ski Mask the Slump God er aktuell på nyutgitte 
Members Only Vol.3, sin egen mixtape YOUWILLRE-
GRET og har planer om å utgi sitt første studioalbum 
i løpet av de neste månedene.

Lil Pump
Hvit 16åring med dreads farget som om de var  
dyppet i en Go’ Morgen yoghurt med jordbærsmak. 

En levende stereotyp på hva en Soundcloudrapper 
er. Et ekstravagant utseende er sjeldent et minus for 
en artist på vei opp i disse dager, og for Lil Pump fra 
Miami er det et stort pluss. 

Med låter som «ELEMENTARY», «Flex Like 
Ouu» og «Molly» har han bygget seg opp et kult
følge på Soundcloudprofilen og har flere millioner 
av spillinger på samtlige av låtene han har lagt ut. 
Ryktet går om at han de siste månedene har jobbet i 
studio med blant annet veletablerte Chief Keef.

I juli i år annonserte han på Twitterprofilen sin at 
han slipper sitt første store prosjekt i august. Om det 
blir en mixtape eller et album er fortsatt usikkert for 
offentligheten. Det som er klart er at Lil Pump er på 
vei inn i rampelyset med rekordfart. UD

Floridas unge opprørere
I midten av alligatorsumpen og ferieparadis redefineres trap-hiphopen.
TEKST: Sander Engen | ILLUSTRASJON: Øyvind Opsahl
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Selv om det nærmer seg skolestart og fadderuke  
betyr det ikke at festivalsommeren er helt over enda. 
Torsdag 17. august går nemlig Pstereofestivalen av  
stabelen. Under Duskens journalister kommer til 
å være tilstede på Marinen disse tre dagene for å 
nyte masse god musikk og forhåpentligvis det gode 
sommer været. Festivalen foregår i den travleste  
helgen i løpet av høsten, da både fadderuka, nye  
studenter og sommerturistene allerede okkuperer 
byen. Store navn som blant andre AltJ og Røyksopp 
spiller disse tre dagene, men i tillegg til disse head
linerne har programmet utvilsomt mer å by på. Her 
er fem artister jeg anbefaler å se under årets Pstereo.

Rival Sons (US)
Bluesrockerne i Rival Sons er etter hvert som norges
venner å regne. Bandet fra Long Beach California har 
gjestet Norge utallige ganger tidligere, og har levert 
forrykende og utsolgte show på blant annet Sentrum 
Scene, Rockefeller og Samfundet. Med sitt femte  

Fem anbefalinger til årets Pstereo

TEKST: Erlend Gylver | FOTO: Arkivfoto

Fra morgendagens stjerner til rutinerte storheter, Trondheims kanskje viktigste  
musikkfestival er rett rundt hjørnet.

album Hollow Bones under beltet er bandet nok en  
gang klar for norgesbesøk og Pstereo. Bandet har  
siden oppstarten i 2009 spilt revitaliserende 1970talls 
rock ispedd store doser Led Zeppelin og The Doors. 
Hvis det er én ting disse gutta har klart å over bevise 
meg om i løpet av sine åtte år sammen, er det at 
Rival Sons oser av talent. Som bluesvokalist er Jay 
Buchanan den aller beste sin sjanger, med utallige 
imponerende vokalprestasjoner, heftig inspirert i fra 
sjangere som gospel og soul. Gitarist Scott Holiday 
har aldri sluttet å imponere med sine heftige og  
fengende bluesrockriff som virkelig driver musikken 
til Rival Sons. Med en herlig retrostemning og masse 
trøkk fra scenen kan du forvente deg en helaften med 
rock n’ roll denne lørdagen.

Silvana Imam (SE)
Det er få nordiske rappere som er så spennende å 
følge med på akkurat nå som svenske Silvana Imam. 
Som åpen homofil, og med foreldre fra Litauen og 

Syria er hun en fargerik skikkelse innenfor svensk 
og nordisk hip hop. Hun er kanskje best kjent her 
i Norge for å gjøre Karpe Diems «AttitudeProblem» 
hundre ganger fetere, men med to sterke album 
utgivelser, Rekviem og Naturkraft, har Silvana bevist at 
hun selv er en meget habil rapper og tekst forfatter. 
Hun beskriver seg selv som rappens Vincent Van 
Gogh eller Quentin Tarantino, og med en over
bevisende flyt tar hun for seg tema i politikken og  
samfunnet så vel som personlige oppturer og ned
turer. Lydbildet er melankolsk og mørkt, men  
samtidig dristig og rett i fleisen. Jeg gleder meg veldig 
til å se hva denne dama har å by på når hun kommer 
til Trondheim og Pstereo.

Pom Poko
Trondheimsbandet som imponerte alle på Trond
heim Calling tidligere i år er virkelig noe man burde 
få med seg. Siden de begynte å spille sammen for 
knapt ett år siden har Pom Poko virkelig tatt musikk

bransjen med storm, og det med god grunn. Med 
vokalist Ragnhild Fangel Jamtveit i front spiller 
Pom Poko leken og sprø indierock, full av fantasi og  
morsomme musikalske vendinger. Bandet er rett 
og slett en fargepalett med musikalske inntrykk og  
inspirasjon og ingenting synes å være for upassen
de i Pom Pokos musikalske univers. Referansene i  
musikken deres er mange, fra Aurora til The Beatles. 
Bandet har til dags dato bare to låter ute på Spotify, 
men har skrevet nok materiale til å fylle gode 40  
minutter på scenen. Om ikke annet så får du mulig
heten til å høre morgendagens klassikere fra et debut
album vi forhåpentligvis får høre senere i år.

Beach Fossils (US)
Herlige Beach Fossils er endelig tilbake i Norge, for 
første gang på mange år. Trioen fra Brooklyn spiller 
avslappende lofi indierock som virkelig er sound
tracket til sol og sommer. I sentrum av lydbildet 
finner vi vokalist Dustin Payseurs særegne stemme 

akkompagnert av drømmeaktige gitarer, fengende 
bassrytmer og trommer ala Joy Division. Som en 
ekstra godbit er bandets første album på fem år,  
Sommersault, en virkelig fantastisk oppvisning innen
for indierocksjangeren og muligens bandets aller  
beste utgivelse til nå. Det er bare å glede seg til reisen  
inn i Beach Fossils musikalske verden, disse gutta  
virker å være i kjempeform.

Sigrid
Etter en kjempeoppvisning på årets Øyafestival er 
det ingen grunn til å tro at Sigrid ikke vil ta med 
seg den samme energien hun viste på scenen til 
Trondheim. Jenta fra Ålesund, som står bak den 
ultrafengende «Don’t Kill My Vibe», virker allerede 
å være på god vei til å bli popstjerne, og det til tross 
for at hun bare har en håndfull singler og én EP ute.  
Musikken er bombastisk og ambisiøs og Sigrids 
stemme er til svarende storslagen. Samtidig er låtene 
av en slik kvalitet at du nesten garantert får dem på 

hjernen. Sigrid befinner seg sammen med Pom Poko 
i kategorien morgendagens norske storheter, og jeg 
anbefaler på det sterkeste at alle tar turen innom  
konserten hennes på fredagen.

Sist, men ikke minst, KlubbPstereo!
Som på enhver byfestival fortsetter også Pstereo  
etter midnatt. Jeg snakker selvfølgelig om konseptet 
KlubbPstereo hvor du med festivalpass får rabattert  
inngang på Trondheims mange scener og kan nyte 
masse god undergrunnsmusikk. Blant alle gull
kornene finner man rapperen Ivan Ave, årets Urørt
vinner Dårlig Vane, så vel som indiebandet Haunted 
Mansions, metallbandet Blood Command, og rock
erne i De Marvells. KlubbPstereo har fokus på norsk 
musikk, og her er det utvilsomt enda en mulighet til 
å finne et nytt favorittband. UD
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Sommeren er på hell, et nytt semester er i gang og 
konsertprogrammet har begynt å ta form hos scenene  
og konserthusene i Trondheim. UKA og Pstereo
festivalen stikker seg selvsagt ut, men det er også  
mange konserter utenom å glede seg til. Det ser ut til 
at det blir en forrykende konserthøst i Trondheim by. 
Her er noen av konsertene du bør få med deg.

Samfundet
Det røde runde sparker i gang semesteret med å 
huse tre konserter for Klubbpstereo, fra 17. til 19.  
august, hvor Blood Command, Dårlig vane, og Darius 
+ WNDR gjester Klubben hver sin dag fra kl. 23.30. 
Disse konsertene er Pstereos måte å bre seg utover 
Trondheim på, og arrangeres over hele byen etter 
programmet på Marinen er ferdig. Man trenger ikke 
festivalpass for å komme inn, så disse konsertene er 
ypperlige for de som var litt for treige på avtrekkeren.

Uken etterpå kan du få med deg de surfende indie
rockerne Acres Wild onsdag 23. august. Er du kjent 
med gitarist Simen Følstad Nilsen, vet du at dette er 
en konsert å få med seg. Han har gjort seg kjent med 
Honningbarna og Aiming for Enrique, som tidligere 
har gjestet Samfundet og fått god respons. Nå kommer 
altså Acres Wild med et noe lettere, men like  
drivende lydbilde. Samme uke ankommer rapduoen 
Larsiveli og Makko Makeba torsdag 24. august, og 
electronicaduoen Untzheimer lørdag den 26. Alle 
bærer på gode anmeldelser og passe med hype i  
kofferten, og inntar husets mest intime scene, Knaus, 
kl. 23.59.

Når sommeren offisielt har bikket over til høst, 
fredag 1. september, arrangeres for første gang Hip
hopsamfundet, en helaften med konserter og DJs. 
Foreløpig står Hester V75 og Pasha på plakaten, og 
man kan dermed forvente mye liv på huset. Dagen 
derpå kommer selveste Blackjazzpionerne Shining 
til Klubben og kan friste med noen ferske låter som 
kommer på plate neste år. Trøkk, energi og svette må 

forventes, så det er bare å sette av lørdag 2. september  
i kalenderen.

Foretrekker du noe lettere bør du absolutt ta turen  
til Storsalen og se Greni lørdag 15. september.  
Øystein Greni, kjent som frontfigur i Bigbang, slapp 
i vår sin første soloplate «Pop Noir» med mer pop
sentriske låter, og har høstet gode kritikker fra blant 
annet Aftenposten og Dagbladet. Det er stor lande
plagefaktor på plata, og du kommer til å nynne på 
låtene i en uke etter konserten er ferdig.

Den 17. november kommer stonerrockerne i  
Thulsa doom til Klubben. De slipper sin fjerde plate 
i september, som blir det første av ny musikk vi hører 
fra dem siden originalbesetningen samlet seg igjen 
for noen år siden. Dette er det mange som har ventet  
på, så det blir nok god stemning og hard rock i  
Klubben den fredagen.

Dokkhuset
Det kommer flere store navn til Dokkhuset i høst. 
Blant dem er saksofonisten Colin Stetson, som inntar 
scenen 8. september. Han har kanskje gjort seg mest 
kjent gjennom sitt samarbeid med band som Arcade 
Fire, BadBadNotGood og Bon Iver, men det er med 
soloprosjektet han virkelig skinner. Det er dette pro
sjektet han tar med seg til Dokkhuset, med den nye 
platen «All this I do for glory» i ryggen. Her presser 
Stetson både kroppen og instrumentet til det ytterste i 
det han framfører sine vakre, hardtslående og medita
tive komposisjoner.

Den 13. september gjester også Bombino, «kongen  
av ørkenblues», Dokkhuset. Bombino er en Tuareg, 
født og oppvokst i Niger ved grensen til Sahara. Tek
stene hans handler om Tuaregene, deres liv og kamp 
mot undertrykkelse. I tillegg er Bombino en av dagens 
mest spennende gitarister, med en helt særegen stil 
som blander tradisjonelle vestafrikanske momenter 
med vestlige gitartradisjoner. Dette blir en konsert 
uten like.

Konserthøsten 2017
Kald, våt og drømmende hvalpop, sanger som har vært forbudt i sine hjemland, og Motorpsycho utgjør et lite 
knippe av alt vi har å glede oss til denne høsten.
TEKST: Frederick Andre Baade | ARKIVFOTO: Sebastian Bjerkvik

Byscenen
Det er som vanlig et godt utvalg større konserter 
på Byscenen i høst. Torsdag 19. oktober kommer  
Whales and This Lake med sin «hvalpop». Disse  
gutta jobber seg stadig oppover og har blant annet 
vært listet på P3 i 20 uker, og musikken deres be
skrives passende nok som kald, våt og drømmende. 
Liker du elektropop finner du alt du trenger her.  
Lørdag 21. oktober kommer Moddi og fremfører sin 
siste plate «Unsongs» med Trondheimsolistene. Alle 
låtene kommer fra forskjellige steder i verden, og alle 
har av en eller annen grunn vært forbudt i sine hjem
land. Et bemerkelsesverdig prosjekt som bør oppleves.

Er du gira på mer trøkk kommer Valentourettes 
fredag 3. november og spiller låtene til alle fyllikers 
skytsengel, Jokke. Her får du en smak av den norske 
punken fra de som bar den fram. Liv og røre er uunn
gåelig. Lørdag 25. november spiller Thomas Dybdahl 
solokonsert, og med sin siste plate «The great plains» 
i ryggen blir nok dette en rolig og vakker konsert.  
Søndag 10. desember inntar Stein Torleif Bjella  
Byscenen, og som en av landets mest hardt arbeidende 
visesangere kan du forvente at Bjella leverer en  
skikkelig god konsert. Låtene hans varmer kropp og 
sjel, og er den perfekte medisin mot vinterkulda som 
inntar Trondheim.

Verkstedhallen & Lobbyen
Det blir hard kamp om billetter til Motorpsychos 
konsert 16. september. Dette blir deres første offisielle  
konsert med ny trommis, Thomas Järmyr. Mange er 
nok spente på hvordan han tilpasser seg den gamle 
musikken, og i hvilken retning Motorpsycho går med 
den nye musikken. Det eneste som er sikkert er at alt 
kan skje, og at Verkstedhallen blir stappfull. Motor
psycho er nok det største kultbandet i Norge, og denne 
konserten er en god sjanse for nye lyttere å bli kjent 
med dem. Den anbefales på det varmeste om du liker 
nyere prog og lange jamparti. UD

22.-26. AUGUST 2017
50+ arrangementer over fem dager, 

fordelt på 15 venues

Pecha Kucha kveld (22. august)
Lansering av Climathon (24. august)

Music/tech meetup (24. august)
Trondheim Maker Faire (25.-26. august)
Tech, Hugs & Rock ‘n’ Roll (26. august)

Trondheim Open Hackathon (26. august)

For komplett program og mer informasjon, sjekk http://trondheimplayground.no
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16. august  29. august
Delkultur naknere

ONSDAG 16. AUGUST
Immatrikulering for NTNU
Klokka 09.30 Plenen bak Hovedbygningen på 
Gløshaugen:
Velkommen alle nye studenter! Det starter på 
Gløshaugen med velkomst fra NTNU. Finn 
oss på stand, og vi kan fortelle deg alt du  
trenger å vite om Under Dusken og Samfundet. 

Nakenløp
Klokka 10.00 Gløshaugen.
Det finnes kun en rett måte å ønske nye studen
ter velkommen på; uten en eneste tråd. Nina og 
Stine leder nakenløpet på immatrikuleringen.

Poetry Night
Klokka 19.00 Stammen Café og Bar: 
Har du en indre poet, og noe på hjertet du vil 
dele med andre likesinnede mennesker? Da 
er dette noe for deg. De serverer også alkohol, 
så kanskje kan kvelden lede til impulsivitet og 
mot nok til å ta scenen for å dele dine indre  
tanker. Kanskje sees vi der?

TORSDAG 17. AUGUST
Pstereo
Klokka 09.00  23.00, Marinen: 
Dette er en tredagers festival som har mye 
spennende å komme med, spesielt for dere 
som har litt ekstra elsk for musikk. Her  
kommer det cirka 300 artister og vi kan der
for trygt si at det finnes noe for alle, uansett  
preferanser. Nå er det til og med lagt ut flere 
festivalpass slik at det bare er å velge og vrake!  
Ta en liten fest da vel. 

Sits Velkomstlunsj
Klokka 11.0013.00, Kantina på Dragvoll og  
Elgeseter: 
Er du ny i byen, i gang med fadderuka, og  
tenker det kunne være greit med en liten 
pause eller bare litt gratis mat? Dra på Sits 
Velkomst lunsj! Spare penger, bli kjent med nye 
mennesker,og spise god mat du ikke må lage 
selv? Jeg er med. Tilbudet arrangeres på flere 
campus i løpet av fadderperioden.

FREDAG 18. AUGUST
Studentdagen Aqua Nor
Klokka 09.00 Klostergata 90:
Om du liker å starte dagen tidlig, og er litt 
ekstra investert i å utnytte studietiden din, 
er Studentdagen Aqua Nor tingen for deg. 
Her er det åpningsseremoni med Strindens  
Promenadeorkester, som går rett over i et  
akademisk program for de som er interessert i 
næringslivet. Her finner man hav, fiske, marin
biologi og alt som følger med. Hvis man interes
serer seg for slikt, da.

LØRDAG 19. AUGUST
Dukkeutstilling
Klokka 11.0016.00 Hornemannsgården: 

Vært og sett Annabelle: Creation på kino, men 
fortsatt tenker at dukker ikke er så creepy?  
Eller vil du kanskje finne en besatt dukke selv? 
Trondheim og Omegn Dukkemaker forening 
arrangerer dukkeutstilling lørdag og søndag. 
Creepy og kult, eller bare creepy? 

SØNDAG 20. AUGUST
Søndagsfilm Blade Runner
Klokka 19.00, Storsalen: 
Snart kommer oppfølgeren, og ingenting passer  
vel bedre da enn å vise originalen på storskjerm 
i Samfundets Storsal. Dette er stedet å være 
for alle filmelskere der ute, og enten du har en 
spesiell forkjærlighet for filmklassikere eller er 
en hardbarka scififan, vil du ikke gå glipp av 
dette. 

MANDAG 21. AUGUST
Allmennquiz
Klokka 19.30, Antikvariatet: 
Nydelig plassert på vakre Bakklandet, rett 
rundt hjørnet fra Gamle Bybro (den korte brua 
med den røde buen, for dere som ikke visste 
det) ligger bokbaren Antikvariatet. Hvis du vil 
terpe litt på quizkunnskapene dine, eller bare 
vise fram svampehjernen din, er Antikvariatets 
ukentlige allmennquiz midt i blinken. Ta med 
gjengen og quiz deg til seier. Det vil gjøre godt 
på selvtilliten rett før studiestart. 

TIRSDAG 22. AUGUST
Studentkveld
Klokka 18.0021.00, Ila Brainnstasjon: 
Billig burger, godt øl, og god stemning et sted 
hvor man kan bli kjent med flere av byens  
studenter: Ila Brannstasjon inviterer til student
kveld. Her kan du spille brettspill, oppleve den 
sjarmerende lille doen med dusjforheng for å 
skjule guttene på pissoaret, og bli kjent med de 
fargerike stamgjestene. Rett og slett koselig!

ONSDAG 23. AUGUST
Rumpeldunk/Quidditch introtrening
Klokka 19.00, Dødens Dal: 
Satt du som meg og ventet på brevet fra  
Galtvort da du var elleve år, og fortsatt er litt 
skuffa over at det viste seg at du er en helt 
vanlig gomp? Ikke fortvil, NTNUI har nemlig  
et helt eget rumpeldunklag. I Dødens Dal kan 
man denne dagen se mennesker fly rundt på 
sopelimer og jakte på den gylne snoppen. For
håpentligvis uten desperantenes inn blandelse. 

Frokostmøte med Audun Lysbakken
Klokka 08.30, Litteraturhuset i Trondheim: 
Stortingsvalget 2017 er rett rundt hjørnet, 
og er du som meg har du ikke kanskje helt  
funnet ut av hva du skal stemme enda. 
Litteratur huset i Trondheim inviterer i første  
omgang til frokostmøte med Audun Lys bakken. 
Bli bedre kjent med SVs partileder og finn ut 
om SV er partiet i ditt hjerte.

FREDAG 25. AUGUST
Matfestival
Hele dagen på Solsiden: 
Det rumler i magen, akkurat som Ole Brumm 
når han har gått tom for honning. Solsiden ar
rangerer heldigvis en mat festival hvor man kan 
fylle opp magen, og slipper å klatre i trær for å 
stikke hånda inn i en bikube. Vær litt kultivert 
da folkens, og test smaksløkene. Jeg skal teste 
sjokoladen, hva med deg?

LØRDAG 26. AUGUST
Rotvollfestivalen
Klokka 15.00  00.00, Rotvoll: 
Arrangert i Rotvollfjæra av frivillige fra lokal
området, er Rotvollfestivalen først og fremst 
en familiefestival. Her blir det musikk, dans, 
loppe marked, og ansiktsmaling for dem som 
egentlig er en tiger i hjertet. Vil du oppleve en 
sport som er så trøndersk som det går an å bli, 
kan du ta turen innom basseverkstedet, og lær 
en ting eller to om Trøndelags nasjonalsport. 

Ask Me Anything
Klokka 10.00 12.30, Dokkhuset Scene: 
«Hva er det forno?» Det er akkurat det Ask Me 
Anything, arrangert i samarbeid med Tedx, 
skal hjelpe deg å svare på. Som fersk student 
er det ikke alltid like lett å vite om du har valgt 
rett studieprogram, eller hvordan framtiden 
vil se ut for deg. Her får man høre om både  
tradisjonelle og utradisjonelle yrker. Kan være 
verdt å stikke innom. 

SØNDAG 27. AUGUST
Litterær Hagefest
Klokka 14.00, Adrianstua: 
Er du en aspirerende forfatter, eller har du 
bare generelt dilla på alt som har med kunst og  
litteratur å gjøre? Grip muligheten når du får 
den. Litterær Hagefest i Adrianstua byr på alt fra 
barnebokprogram (er du den neste Astrid Lind
gren?), til hagefestkunstner og poesimaraton.  
Å dra eller ikke å dra, det er spørsmålet. 

MANDAG 28. AUGUST
John Moreland at Avant Garden
Klokka 19.00, Teaterhuset Avant Garden: 
Den amerikanske artisten John Moreland, 
med røff stemme og lett countryklang, spiller  
konsert på Teaterhuset Avant Garden midt i 
Trondheim Sentrum. En av hans mest kjente  
låter er «Cherokee», og her er det litt tvilsomt 
om han synger om en bil, eller om noe helt  
annet. Men, med den tydelig emosjonelle  
undertonen, ligger det nok mer bak. Ikke vet 
jeg, men bra blir det sikkert. 

TIRSDAG 29. AUGUST
Lei av å lese pensum allerede? Føler du et  
intenst behov for nytt og variert lesestoff? Bare 
slapp av, vi har det under kontroll. Uka er  
reddet, ny Under Dusken har kommet i hyllene!

K
V

ISS

KVISSMESTERE: 
Jahn Ivar Kjølseth og Christian Høkaas 

Spørsmål og kommentarer kan sendes 
til kviss@studentmediene.no

SVA
R:

1. Hva heter rektoren ved NTNU?

2. Hvilken førerkortklasse må man ha for å kjøre buss?

3. Hvilket studierelatert fagblad vant prisen «Årets fagblad»?

4. Hva er originaltittelen på den britiske serien Mord og mysterier?

5. Hva het den tidligere tyske forbundskansleren som døde i sommer, og 
som regnes som arkitekten bak Tysklands gjenforening?

6. Hvor mange runder i minuttet går en vanlig vinylplate?

7. I hvilken delstat ligger den amerikanske byen Detroit?

8. Under hvilket navn kjenner vi skuespilleren Carlos Estevez best?

9. Hvilket selskap eier den nettbaserte filmdatabasen Internet Movie 
Database (IMDb)?

10. Hvor mange seter må et parti ha for å sikre flertall i det britiske par-
lamentet?

11. Hvilket felt regnes reporteren Kjell Arne Totland som ekspert på?

12. IHOP er en populær fastfood-kjede i USA. Hva står akronymet for?

13. Hvilken film regnes som Quentin Tarantinos åttende?

14. Hva er hovedingrediensen i en Old Fashioned?

15. Hvem var leder i britiske Labour Party før Jeremy Corbyn?

16. Hva het låta Norge stilte med i årets Melodi Grand Prix?

17. Hva heter treneren for det norske kvinnelandslaget i fotball?

18. Innenfor batterienes verden, hva er motparten til en anode?

19. Hvor på kroppen finner vi samlingen av muskler kalt «glossa»?

20. Hva kjennetegner fortellermåten i epistolære romaner?

HVILKET IKEA-PRODUKT ER DU?

1) G
unnar Bovim

 2) Førerkortklasse D
 3) U

tdanning 4) M
idsum

m
er M

urders 5) H
elm

ut Kohl 6) 33 7) M
ichigan  

8) Charlie Sheen 9) A
m

azon.com
 10) 326 11) D

et norske kongehuset 12) International H
ouse of Pancakes  

13) The H
ateful Eight 14) Bourbon eller w

hiskey 15) Ed M
iliband 16) «G

rab the m
om

ent» 17) M
artin Sjögren  

18) Katode 19) I m
unnen (glossa er et anatom

isk navn for tungen)  
20) H

istorien er fortalt gjennom
 sam

linger av fiktive brev- og dagboknotater

0-3 poeng: 
KORVBRÖD 
- Den eneste 
nytten din er at 
du blir spist. Og 
det er heller ikke 
en nevneverdig 
opplevelse.

4-7 poeng: 
ALRIK - Du er 
spinkel, fjong 
og ufattelig 
ubehagelig!

8-12 poeng: 
TUFFING - Du 
er tragisk. Og 
sær. Men du 
overrasker!

13-16 poeng: 
KALAS - Du er festlig 
og fargerik, og dukker 
opp mistenkelig mye 
i barnebursdager. Du 
er populær, men før 
eller siden går du ut av 
moten og blir gitt bort 
til Fretex.

20 poeng:  
KALLAX - Fleksibel, 
gjennomført og 
enkel å holde rede 
på. Du er elsket av 
samtlige studenter!

17-19 poeng: 
ALKALISK - Du 
presterer bra 
i dette spillet, 
men dør ut til 
slutt.
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Fadderukaspillet 2017
Spilleregler
Velkommen til studiestart. Målet i dette spillet er å komme deg først gjennom fadderuka. Spillere som begynner på nye studier 
starter ved start A. Spillere som fortsetter med sine studier begynner på start B. Spillere som gjør noe annet denne høsten starter 
ved start C.
Hva trengs?
- Spillebrikker og terning. Vi ble nektet en pose med brikker og terning ved denne utgaven, da Samfundet mente det ville bidra til 
unødvendig forsøpling i Edgar og Daglighallen. Last heller ned en terningsapp og bruk fantasien til spillebrikker.
Sidemannen er alltid den som kaster før deg, uansett om det er på høyre eller venstre side.
Spilleregler:
FØR START: 
Før du begir deg ut på fadderuka tar du en shot påspandert av en av fadderne. Den inneholder noe rart (ryktene sier at det er en 
kombinasjon av Sambuca, Absint og tabasco). Du får en bieffekt gjennom hele dette spillet. Før spillet starter kaster du terning for 
å få dette:
1 - UKEfølelsen. Du skjelver, og må kaste terningen to ganger hver gang. Bruk laveste verdi.
2- Klone: Du har drukket fra sidemannen. Du kaster ikke lenger terning, men kopierer bare hva personen før deg kastet. Fikk ved-
kommende 6, går du 6 skritt ved neste tur. Måtte vedkommende stå over et kast, må du også gjøre det. Uansett hvor på brettet 
dere er. 
3 - Trefot: Dropp terningen. Du rykker bare tre felt gjennom hele spillet, bortsett fra i spesialfeltene og spyet.
4 - Herpes: Du kaster som vanlig, men havner du på et felt med en annen, må vedkommende flytte to skritt frem.
5 - AIDS. Hver gang du kaster terning, trekk fra én fordi du er døende. Trekk fra to når du er forbi befruktningen. Du har det ikke 
gøy, så du får heldigvis ikke leke med fidget spinners
6 - Kokainrus. Hver gang du kaster terning legger du et øye på terningen. Men pass på. Havner du på viagraen dør du av pillemis-
bruk og må starte spillet på nytt.

Spesialfelt
Spinner’n: Fidget spinners! Sommerens leketøy! Havner du her må du gå rundt og rundt. Du går runder i henhold til alder og ved 
hvert terningkast flytter du spillebrikken rundt feltene på spinneren:
19 år eller yngre: 1 runde
20-21: 2 runder
23: Gratulerer Ingen runder. Du står bare over et kast og ser filmen The Number 23 med Jim Carrey.
24: 2 runder
25-26: 3 runder
27 og eldre: 1 runde
Blir du ferdig går du tilbake til der du var sist.
Bodegaen: Har du vært i Bodegaen dette semesteret? Kast terning som vanlig. Ikke? Gå et felt om gangen for hver tur.
Penisen: Stopp her og kast terning. Får du 1: Gå direkte til Bodegaen. Får du 2-5 må du gå til viagraen i neste tur og får du 6 går du 
videre til befruktningen i neste tur.
Viagraen: Har du kokainrus må du starte spillet på nytt når du kommer hit. Alle andre tar bare en kort stopp her, venter et kast før 
man tar den samme veien tilbake til penisen og går rett til befruktning.
Befruktningen: Følg sædcellene. 
Egget: Kast 1-3: Studenten er ikke gravid og du går bare videre. Kast 4-6: Shit! Studenten er gravid. Følg henne til adopsjonskon-
toret og husk kondom neste gang!
Adopsjonskontoret: Bli her og kast terning to ganger. Du må addere øynene på terningen og få en sum som tilsvarer 22, som i 22. 
svangerskapsuke, som er grensen for abort i Norge. Bli her så mange runder det trengs. Når du endelig får en sum på 22 eller mer, 
slipper du ut.
Spyet: Ingenting spesielt, bortsett fra at alle bieffektene er kastet opp og man fortsetter veien mot mål som vanlig spiller.

Registrerer:
… at hallo alle nye stu-
denter
… at velkommen til Spit-
posten
… at la meg være din 
guide
… at flytt før det er for 
sent
… at *hinter ivrig med 
øynene*
… at all praise Bovim, 
our overlord
… at pul fadderne deres, 
det gir credz
… at 
… at REBUSLØP:
… at knivstikk den i fad-
dergruppa du misliker 
mest
… at fortell den mest ra-
sistiske vitsen du kan på 
første vors
… at konsekvent kall det 
PE-stereo
… at negg din egen mor
… at Tale svarer ikke på 
telefonen. 
… at 3 ubesvarte anrop.
… at av og til må man 
ned i kjellern.
… at prevensjon er ut. 
… at russisk roulette 
med mulig bolle i ovnen. 
… at hvorfor leie når du 
kan bo på Huset.
… at havregrynsgøt 
til frokost, middag, og 
kvelds.
… at Lorde er loooord.
… at alle er høy som er 
drake.
… at savner Gabriel.
… at skal ikke donere 
kroppen til vitenskapen
… at skummelt å bruke 
stemmen for første 
gang
… at hvorfor ikke mas-
cu-nazi også?
… at to feminister og en 
kopp gjør seg som en 
god tittel.
... tre F-er, Fitteblekka, 
Fadderuka og Fotosyn-
tese




