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Guess who`s back?

Det er medlemmene på
Studentersamfundet som hvert
år stemmer over hvem som blir
husets leder. Valgene foregår i
en Storsal som rommer 1000
mennesker. Studentersamfundet
har 10 000 medlemmer. Det er tall
som ikke stemmer overens.
Om man ønsker å være med
på å avgjøre Studentersamfundets
fremtid, og velge husets leder,
er eneste mulighet oppmøte i
Storsalen ved ledervalget. Når det
da bare er plass til 10 prosent av
medlemmene, blir det tall som
avslører en udemokratisk ordning.
Innvendingene har vært at
studentene sjelden står i kø for å
få plass under ledervalget. Knapt
halve salen fylles under slike valg.
En annen innvending er at stemmene til de som møter opp i storsalen og engasjerer seg er viktigere enn at så mange som mulig
stemmer. Senest i fjor satt argumentene en stopper for innføringen
av alternative stemmemuligheter.
Det man nå ser er at studentene følger ledervalget på nett,
via strømming. Årets ledervalg ble
fulgt av 1700 mennesker på dusken.
no, nærmere seks ganger mer som
møtte opp i Storsalen. Fordi man
følger valget fra nett, har man ikke
muligheten til å avlegge stemme,
selv om man er medlem. Tallene
fra dusken.no viser klart at det er et
stort engasjement blant medlemmene og studentene, større enn
tallet på oppmøtet i Storsalen viser,
som Samfundet ikke tar på alvor.
At man ikke tar hensyn til et slikt
tall, viser at arrangørene trekker i
tvil engasjementet til de studentene som ikke har mulighet til å
møte opp i Storsalen. Et viktig
poeng er også at hvis de som fulgte
livestreamingen fra internett ønsket
å møte opp for å avlegge stemme,
ville det ikke vært plass nok. Det
er mye snakk om å øke medlemmenes engasjement, men det ene
reelle forslaget på bordet avvises.
Framtidige Samfundetledere
bør se på mulighetene for nettavstemming ved ledervalg, og jobbe
for at Samfundets medlemmer kan
stemme på flere måter enn i kun
fra Storsalen.
M. Helene Mariussen

Illustrasjon: Kanutte Torsteinsdottir Næss

Større byer for et bedre miljø
Byer blir urettferdig stemplet som miljøverstinger.
olA krogH
HAlVorSen
Journalist
kom m en tAr
Det er veldig lett å danne seg et
bilde av byer som de store miljøsynderne. Med giftig smog i Beijing,
forurensede slummer i Mumbai og
tolvfelts motorvei i Los Angeles,
trekker mange slutningen at det er
nettopp de store byene som forurenser planeten. Sannheten er at
byborgere hver for seg har et langt
mindre forbruk og lavere utslipp av
klimagass enn resten av folket.

enn sine likemenn utenfor byen,
samtidig som bruken av kollektiv
transport er mer utbredt i byene.

bygård drar man også nytte av at
naboen varmer opp sin leilighet, slik
at energien blir brukt mer effektivt.

I en verden med en gitt mengde
ressurser, er en flittig og smart
utnyttelse av ressursene helt
nødvendig for klimaet og den
globale velferden. Her er byer

Vi lever i en tid med store
endringer. Med en eventyrlig utvikling innen medisin og teknologi har
verdensbefolkningen skutt i været
sammen med økt velferd. En slik
utvikling er ikke bærekraftig.

Ser man på energiforbruk per
innbygger, får man et mer nyansert inntrykk av byenes virkninger
på miljøet. Harvard-økonomen
Edward Glaeser skriver i boken
Triumph of the City at amerikanske
byboere gjennomsnittlig har hele
40 prosent lavere energiforbruk enn
de som bor på landet eller i forstadene. Dette kommer av at det er
store miljøgevinster i at mange
mennesker bor så tett.

Byborgere hver for seg har
et langt mindre forbruk og
lavere utslipp av klimagass
enn resten av folket

Den største miljøgevinsten er
det reduserte utslippet av CO2. I
en by er stort sett alt, bortsett fra
naturen, i nærheten. Dette gjør at
byboere kjører sjeldnere og kortere

ubeseirede mestere. Ved å være
mange som bor tett, blir man flere
som deler på kollektive goder
som veier, kloakk, strømnett, og
annen infrastruktur. Samtidig gjør
mangelen på plass at man bor i
mindre leiligheter, gjerne vegg i
vegg med andre. Dette fører til
et redusert energiforbruk ved
oppvarming og nedkjøling av
leiligheter. Bor man i blokk eller

I dag er ikke de største folkevandringene mellom land, men fra
utkantstrøk til byer. Dette er en stor
utfordring. Byer vokser i en enorm
fart og slummer dannes. Likevel er
økt urbanisering helt nødvendig.
Med en verdenspopulasjon som
sikter seg inn på ti milliarder, vil
økt urbanisering bli en stor del
av løsningen på oppgaven det vil
bli å øke velferden til de fattigste,
samtidig som vi forvalter jordens
ressurser på en god måte.

olahalv@underdusken.no

Illustrasjon: Kanutte Torsteinsdottir Næss

Udemokratisk
stemmeordning

NYHET
Siden

SIST:
ISFiT vil bidra i den globale
antikorrupsjonskampen
ISFiT-festivalen ønsker større bevissthet rundt,
og mer aktivt arbeid mot korrupsjon. Blant
annet ved å arbeide for å sette korrupsjon på
timeplanen for studenter, slik at studentene kan
ta med seg gode holdninger ut i arbeidslivet.
– ISFiT har en helt unik rolle. Festivalen er en
arena hvor studenter fra hele verden får muligheten til å dele tanker, samtidig som det faglige
nivået er høyt, og løsningene som foreslås her
bygger på perspektiver til mennesker fra hele
verden.
Å innlemme arbeid mot korrupsjon i de nye
tusenårsmålene er et ønske fra både WEF og
ISFiT, og Jones håper ISFiT-festivalen gjennom
et samarbeid vil kunne spille en rolle som unge
menneskers stemme i dette arbeidet.

SØKNADSFRIST
24. MARS 2014

ingeniørfag
rettsvitskap/jus
informatikk/datateknikk/informasjonsteknologi

I fjor underkjente Nokut universitetets kvalitetssikringsrutiner. Etter å ha igangsatt flere tiltak,
ligger det nå an til friskmelding. Nasjonalt organ
for kvalitet i utdanningen (Nokut) kunne ikke
finne sentrale mangler ved NTNUs kvalitetssikring da de reevaluerte ordningen tidligere i år.
De ser dermed ingen grunn til å ikke godkjenne
universitetet.
Tidligere fag- og forskningspolitisk nestleder
Sondre Jahr Nygaard ved Studenttinget fortalte
den gang til Dusken.no at dersom Nokut valgte
å underkjenne etter en ny evaluering i januar,
ville universitetet miste retten til å selv opprette
nye studieprogram.
– Det som skjer er at et veldig stort universitetsprivilegium blir tatt fra oss, sa han den gang.
Selv om friskmeldingen er innen rekkevidde,
vektlegges det at arbeidet med kvalitetssikringen bør fortsette.
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ÅR
SIDEN
For første gang i Samfundets
historie hadde vi som foredragsholder en kvinnelig professor.
Noen sensasjon kan en vel ikke
kalle dette i og for seg. Men sier
ikke Henrik Welhaven: «For første
gang, osv!»

25
ÅR
SIDEN
Katter: Hovne, overlegne, arrogante, elegante, søte. De ser på
deg med en overlegen mine når
du går forbi, ofte lett henslengte i
solsteken. De er overalt.

OPPSTART AUG
UST 2014

samfunnsvitskap/samfunnsanalyse
administrasjon og leiing/HR
revisjon/rekneskap
marknadsføring
elenergi
bygg og anlegg/maskinteknikk
med meir

Som Framtidsfylket Trainee får du:
ein spennande og utfordrande jobb
fagleg og personleg utvikling
nettverk med andre traineear
unikt innsyn i eit mangfaldig næringsliv

FINN TRAINEESTILLINGA
NE OG SØK
ELEKTRONISK VIA FRAM
TIDSFYLKET.NO

Framtidsfylket traineebedrifter 2014/2015:
FYLKESMANNEN

I SOGN OG FJORDANE
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Velferdstinget i Trondheim er lei av mangelen
på studentboliger. Nå vil de endre det private
leiemarkedet.
Sammen med de andre velferdstingene i
Norge fortsetter de å stå på kravet om at det må
bygges flere studentboliger. Forrige uke startet
velferdstingene en underskriftskampanje for å
få så mange som mulig til å støtte boligkravet
deres.
– Vi ønsker at regjeringen skal bygge 3 000
studentboliger i året. Ved å gjøre dette er vi med
på å løse boligkrisa for studenter, men også for
alle andre som blir påvirket av all plassen vi
studenter tar opp på leiemarkedet, sier leder
Vilde Coward i Velferdstinget i Trondheim.

BLI TRAINEE I SOGN OG FJORDANE
Framtidsfylket traineebedrifter 2014/2015
søkjer nyutdanna med kompetanse innan

Friskmelder NTNU

...deltok i toget på kvinnedagen i
Trondheim. Deltakelsen har ikke vært
så stor siden 70-tallet.

Forlanger flere studentboliger

UD FOR

Rein Design

Få ein unik start på karriera di

NYHET

Eid vidaregåande skule
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Foto: Thomas Bickhardt/ Bickfoto
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Det er godt å vite at man lever i
et tolerant og menneskevennlig
land. Ikke bare er vi best og flinkest. Vi er klokest også. Er det
et problem du har, hvor som
helst i verden, er Norge straks
på pletten og gir gode råd. Vi
vet alt så best at vi kan fortelle
andre hva de bør gjøre. Ikke noe
tvang, altså.

KARRIERE

UTVIKLING

NETTVERK LIVSGLEDE

6

TOPPSAK
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SiT nedprioriterer
eldre studenter
Det nye tildelingsreglementet for Studentsamskipnaden i Trondheims (SiT) boliger innebærer at de
yngste studentene skal bli prioritert i tildelingsperioden på sommeren. Studenter mener de nye reglene
er aldersdiskriminerende.
SIT BOLIG
TEKST:

Martin Stubban

FOTO:

Silje Krager

Velferdstinget vedtok 6. februar et nytt
tildelingsreglement for SiT-boliger.
Det nye regelverket skal i større grad
prioritere førstegangsstuderende ved
tildeling av boliger. Dette innebærer
at eldre studenter ikke vil få tilbud
om bolig i perioden fra 1. juni til 15.
september.

manglende forutsigbarhet
Student Sophie Myhre Gullvik ved
Høgskolen i Sør-Trøndelag mener
at det allerede i utgangspunktet er
vanskelig å få tilbud om SiT-bolig. Hun
flyttet til Trondheim i januar i fjor og
flyttet inn i en privateid leilighet og
søkte om SiT-bolig med en gang hun
hadde flyttet til Trondheim.
– Når sommeren nærmet seg fikk
jeg mail fra SiT om at jeg kunne
flytte inn i et kollektiv om én uke, og
ettersom jeg da hadde en leiekontrakt
med tre måneders oppsigelsesfrist sier
det seg selv at det ikke går, sier Gullvik.
Hun er kraftig provosert over det
nye tildelingsreglementet fordi det
forverrer en allerede vanskelig situasjon. Gullvik mener at manglende
forutsigbarhet fra SiT sin side gjør
det vanskelig å takke ja når man først
får tilbud om bolig.
– I motsetning til tidligere, kan man
ikke få svar på hvilken plass i køen
man har, fordi plassene endrer seg i
sommermånedene, når førstegangsstuderende skal bli prioritert, sier hun.

mål
om
å
førsteårsstudeter

inkludere

Myndighetene har i flere år slitt med
å tilfredsstille behovet for studentboliger, og økende leiekostnader på det
private markedet øker etterspørselen

etter studentboliger ytterligere.
Velferdstinget har lenge hatt et prinsipp om å prioritere de yngste søkerne i
sommermånedene, men har hittil ikke
klart å gi tilbud om bolig til de som
kommer rett fra videregående. Leder
Vilde Coward i Velferdstinget sier at
grunnen til at man endrer på regelverket er for å sikre at de yngste studentene som flytter til Trondheim skal få
tilbud om SiT-bolig. Hun mener de
yngste studentene har dårligere forutsetninger for å skaffe seg bolig på det
private leiemarkedet.
– Vi ønsker å prioritere de yngste
studentene fordi 80 prosent av studentene i Trondheim kommer fra andre
deler av Norge. De kjenner ikke byen
og har dermed ikke noe nettverk som
kan hjelpe dem å skaffe bolig, forklarer
Coward.

N

kommentAr

IngrId VIk BAkken
Journalist

FAKTA OM

Studentsamskipnaden
i Trondheim (SiT)

Slepp dei nye inn
varmen

Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) drifter og leier ut
studentboliger i Trondheim.
Til nå har tildelingen av SiTboliger blitt organisert etter
dato man har fått godkjent
søknad.
6. februar vedtok Velferdstinget nytt tildelingsreglement
for Sit-boliger. Det nye nå er
at i perioden fra 1. juni til 15.
september vil tildelingen være
organisert etter alder, hvor de
yngste søkerne blir prioritert
først.
Tildelingen av boliger resten av
året vil fortsatt være organisert
etter dato for godkjent søknad.
Studenter som ikke kommer
rett fra videregående vil derfor ikke få tilbud om bolig
i perioden fra 1. juni til 15.
september.
Kilde: SiT.no

Aldersdiskriminerende
Gullvik har liten forståelse for
at de yngste studentene skal bli
prioritert og kaller ordningen
aldersdiskriminerende.
– Dersom to personer som flytter
hjemmefra til en ny by og skal begynne
på samme studium, og den ene er 19
år og den andre er 23 år, så har de helt
likt utgangspunkt for å skaffe seg bolig,
utdyper hun.
– Men har du forståelse for at personer
som ikke kjenner byen og som kommer rett
fra videregående skal bli prioritert?
– Nei, egentlig ikke. Jeg klarte å
skaffe meg bolig på kort tid da jeg
skulle flytte til Trondheim. Man får
kanskje ikke en hybel i sentrum og
man må kanskje betale litt mer, men
det er definitivt mulig for alle å skaffe
seg bolig på det private leiemarkedet.
Da spiller det ingen rolle hvor gammel
man er, hevder Gullvik.

har fått godkjent søknaden om SiT-bolig.
Dermed prioriteres det uavhengig av
alder resten av året. Coward mener at
den nye tildelingsordningen vil få små
konsekvenser for de eldre studentene
som allerede har søkt gjennom SiT.
– Det er veldig få endringer. Det

- Vi må bare forholde oss til at
Velferdstinget har sagt at de yngste har
større behov for å bli prioritert.

Cathrine Kristiansen
Fagansvarlig for utleie i SiT Bolig

Få endringer
Når tildelingsperioden fra 1. juni til 15.
september er ferdig, vil prioriteringslisten igjen organiseres etter datoen man

eneste er at når vi nå skal prioritere de
yngste i tildelingsperioden fra 1. juni
til 15. september, vil de som allerede

SIt-BolIg: Student Sophie Myhre Gullvik mener SiTs nye regelement er aldersdiskriminerende.

studerer i Trondheim vente i to måneder
ekstra på å få bolig, sier Coward.
Gullvik er dypt uenig i at de som
allerede er studenter ikke blir rammet.
Hun mener at når man først er inne
på det private markedet, så er det
vanskelig å komme ut av det på grunn
av kontraktsreglement på det private
markedet og manglende forutsigbarhet
fra SiT.
– Fordi de fleste har kontrakter
som strekker seg over et år, gjerne
fra sommeren av, spiller det ingen
rolle om man er førstegangsstuderende eller ikke. En 23-åring er like
bundet av en kontrakt som en 19-åring
er. Dersom man ikke vet om man får

SiT-bolig, så er man jo tvunget til å
skrive ny kontrakt med privat utleier.
Dermed kan man ikke bare flytte når
man endelig får tilbud om bolig fra SiT,
sier Gullvik.

Forstår at det føles urettferdig
Fagansvarlig Cathrine Kristiansen for
uleie av SiT-boliger har forståelse for
at eldre studenter reagerer på det nye
tildelingsreglementet.
– Det er slik at SiT-boliger er et gode
det er kamp om, og da blir det sånn at
noen blir rammet urettferdig. Å prioritere en gruppe innebærer at noen andre
blir nedprioritert. Vi må bare forholde
oss til at Velferdstinget har sagt at de

yngste har større behov for å bli prioritert, sier hun.
Kristiansen understreker imidlertid
at det vil bli en overgangsperiode i år,
slik at de som sto på venteliste før det
nye tildelingsreglementet ble vedtatt,
skal bli tatt hensyn til.
– Fram til juni i år vil vi prioritere
de som allerede sto på venteliste før
det nye reglementet ble vedtatt. Vi kan
ikke garantere noe, men vi skal forsøke
å hjelpe alle som sto i kø før februar,
sier Kristiansen.
– Studenter som leier privat med tre
måneders oppsigelsestid finner det vanskelig
å takke ja til SiT-bolig når de må flytte innen
et par uker. Hva er din kommentar til det?

– Grunnen til at studenter må flytte
inn på så kort tid er at vi bare har en
måneds oppsigelsestid på SiT-boligene,
dermed vet vi ikke tidligere om boligen
blir ledig, sier Kristiansen.

martin.stubban@gmail.com

Det er den store etterspørsla på ein svært pressa leigemarknad som er utgangspunktet for det strenge
tildelingsreglementet til SiT.
Klåre prioriteringar må liggje
føre. Kven har mest behov for
studentbustad? Det siste svaret frå Velferdstinget er studentar som ikkje endå har teke
fatt på studiane og som flyttar
til Trondheim for fyrste gong.
Dette gjennom å nedprioritere
alle andre søknader i tidsperioden 1. juni til 15. september.
For studentar som allereie
studerer i Trondheim verkar
reglane urettferdige – å kalle
det aldersdiskriminering er ein
floskel. Argumentet er at den
private marknaden ikkje gjer
skilnad på folk. Samstundes er
det noko lettare for ein person
som allereie har vore busett
i byen å orientere seg i den
private marknaden, både på
grunn av eit større kontaktnettverk og at ein kjenner byens gater.
Det største problemet med
søknadsprosessen i dag er at
han er uføreseieleg. Søkjarane har ikkje sjølv kjennskap
til kva plass i køa dei har, men
alle veit at konkurransen om
å få tak i bustad på den private marknaden spissar seg
til jo nærmare ein rykkjer semesterstart. Kor lenge skal ein
ha is i magen medan ein ventar på svar på søknaden sin?
Fordi det er såpass usikkert er
det mange som heller teiknar
kontrakt med private utleigarar eller let vere å seie opp.
Når tilbodet frå SiT så kjem, er
dei forplikta til å betale for den
private hybelen i tre eller i verste fall tolv månader. Dei nye
reglane gir såleis meir føreseielegheit, då dei gjer at søkarar
som allereie studerer i Trondheim med stort sannsyn kan
konkludere med at dei ikkje blir tildelt bustad i denne
omgang.
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Kritisk til
jentepoeng ved NTNU

DIN

lInjeForenIng

Noen studier ved NTNU nærmer seg en jenteandel på 50 prosent, likevel
holder de fast ved jentepoengene.

Emil
Emil er linjeforeningen for Energi og Miljø. Tirsdag formiddag
er det duket for styremøte, og
jeg kommer hele tre kvarter for
sent. Det gjør heldigvis ingenting, for styret i Emil viser seg å
være en utrolig blid gjeng som
liker å ha lange møter.
KOMITEER
De introduserer meg for morsomme arrangementer, en lettkledd herrekalender og utallige
komiteer. Styret trekker fram
nettopp komiteene som Emil’s
varemerke, for de aller fleste
av studentene er nemlig aktive i en komité. Studenter som
har byttet studie til Energi og
miljø sier også at det er nettopp
komiteene som skiller Emil fra
andre linjeforeninger.

UrettFerdIg: Vegard Elde Vefring har mange argumenter for at jentepoengene ved mange av NTNUs studier bør revurderes.

KJØNNSPOENG
TEKST:

Siri Overn

FOTO:

Caroline Ramnæs

Ungdomspolitiker og maskinstudent
Vegard Elde Vefring er en av dem som
er imot bruken av kjønnspoeng.
– Praksisen er upopulær, og ikke
minst urettferdig. Det betyr at du som
gutt kan få avslag på søknaden til
fordel for noen som i utgangspunktet
har færre poeng enn deg, sier Vefring.

like gode
Han opplever at jenter føler de må
poengtere at de kom inn på studiet
på grunn av gode karakterer og ikke
«likestillingspoeng». Prorektor for
utdanning Berit Johanne Kjeldstad
ved NTNU har også oppfattet at
ordningen med jentepoeng kan skape
gnisninger.
– Jeg skjønner at det kan føles
urettferdig for noen, men jentene som
kommer inn ved hjelp av kjønnspoeng
er ikke noe dårligere enn guttene.

Dette er noe som gjøres for å fremme
likestillingen, sier hun.

jentegærne bedrifter
Praksisen i dag er at jenter som søker
seg til teknologistudier, med unntak
av Industriell design og Industriell
kjemi og bioteknologi, får to ekstra
konkurransepoeng. Kjeldstad, som
tok sin fysikkutdanning på slutten av
70-tallet, er glad for at andelen jenter
på disse studiene øker hvert år.
– Næringslivet uttrykker stadig at
de ønsker flere jenter. Jenteandelen
stiger ikke om vi ikke utdanner flere,
sier hun.
Vefring mener på sin side at det
er flere av studiene som burde kvitte
seg med jentepoengene. Han trekker
fram blant annet Energi og Miljø
samt Indøk, hvor henholdsvis 44 og
45 prosent av dem som kom inn i fjor
var jenter.
– NHH har greid å rekruttere flere
jenter uten å måtte ta i bruk kjønnspoeng. Det er greit å oppmuntre
jenter til å søke, men NTNU burde
heller satse enda mer på jentedager og
rekruttering av jenter, sier han.

Ingen guttepoeng i sikte
Kjønnspoeng til gutter gis i dag ved
kun to studieretninger i Norge, veterinærstudiet og dyrepleierstudiet.
Kjeldstad forsikrer om at NTNU
følger nøye med på andelen av gutter
og jenter ved alle studiene. I dag er det
Pedagogikk på Dragvoll som har lavest
andel mannlige studenter, men den er
foreløpig ikke lav nok til at NTNU
vil gi kjønnspoeng ved opptaket dit.
– Personlig er jeg ikke for guttepoeng heller, men da ville i hvert fall
NTNU vært konsekvente, sier Vefring.
Han mener at kjønnspoeng gir
konfl ikt mellom to ulike defi nisjoner
av likestilling, og nettopp derfor må
universitetet ta i bruk andre metoder.

EMIL KRIGSKOM
Utenfor linjeforeningen er det
nok Emil Krigskom som er mest
kjent. For de fleste er Krigskom
bare sitatene «ett tørk er nok»
og «trær er venner, ikke papir»,
men for Emil er dette bare en
liten del av hva de slåss for. For
å gi meg en bedre forståelse
av dette, introduserer styret
meg for et eventyr om en liten
gutt som heter Emil. Han vil
gjerne redde verden, og begynner med å lære de andre linjeforeningene om miljø. Og det
er nettopp dette Emil prøver å
forklare: at små endringer faktisk kan redde verden, og de
er alle stolte av å fronte denne
tankegangen på Gløshaugen.

#FTLWÌSTQFTJBMCVUJLLGPS
LMBUSJOHWFE(BNMF#ZCSP
t/PSHFTHBSBOUFSUCFTUFQSJTQÌ
,MBUSFQBLLF
t5SPOEIFJNTTUSTUFVUWBMH
t7JUJMCZSPHTÌTLSFEPHQBEMFLVST

En av Norges flotteste klatrehaller med vegger på 17, 16, 13 og 11m og mer
enn 130 ulike ruter. Trondheims tauklatrehall ligger naturskjønt til ved Ladehammeren.
t ,MBUSFLVSTIWFSVLF
t .FSFOOSVUFS
t ¯STLPSUNTUVESBCBUU

¯QOJOHTUJEFS 

www.ute.no

“

JUBILEUM OG KLOVNER
I fjor hadde Emil 15-årsjubileum,
og i den forbindelse skaffet de
seg en ny og fin logo. Andre ting
Emil kan skryte på seg er det årlige klovneløpet hvor det samles inn penger til sykehusklovnene på St. Olavs. Klovneløpet
løpes i september, og flere av
styremedlemmene har planer
om å legge seg i hardtrening i
sommerferien. De forteller også
at Emil har sin egen vindmølle,
med ekstra trykk på at det er
snakk om en ordentlig en, ikke
bare den i plastikk som står på
kontoret.

Nå får jeg 480 kroner i avslag!

Kampanjetilbud til alle studenter.
Vi gir over 50 % rabatt på undersøkelsen for alle studenter. Din pris blir kr. 450,for undersøkelse med to røntgenbilder og enkel tannrens. ( ordinært kr. 930,-).
Ved ytteligere oppfølging får du 10 % på alle tjenester.
Referer til dette tilbudet når du bestiller time. Vi gleder oss til å ta i mot deg!
Ansvarlig tannlege: Arnt Einar Andersen MNTF

-Fordi mennesker skal smile
siriover@underdusken.no

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

Besøksadresse:
Trondheim Torg
Kongens gate 11
7013 Trondheim

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

Åpningstider:
Man. - tors.: 07:00 – 19:00
Fredag:
07:00 – 16:00
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Ny rapport avdekker angrep
på utdanning

Vil ha norske studenter
til fremtidens stormakter
Kunnskapsminister
Torbjørn Røe Isaksen
vil satse på et utdanningssamarbeid med
BRIKS-landene.

Rapporten«Education
under Attack, 2014»
har blitt lansert. Den
viser at studenter og
lærere blir utsatt for
systematiske
overgrep i over 30 land.
SAIH og NSO håper
rapporten får politiske
konsekvenser.

UTDANNINGSSAMARBEID

UTVIKLING
TEKST:

Miriam Nesbø

FOTO:

Håvard Karlsen

EuA-rapporten tar for seg trusler og
aktiv bruk av vold mot studenter, lærere,
akademikere og undervisningsinstitusjoner mellom 2009 og 2013. Det er den
mest omfattende og grundige undersøkelsen som er gjort for å registrere
overgrep mot utdanning. Den viser at
slike angrep, også av militær natur, forekommer i langt flere land og er langt
mer omfattende enn tidligere dokumentert. Leder Jørn Wichne Pedersen
i Studentene og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) forklarer
at rapporten viser hvordan skoler,
studenter og akademikere ikke bare
er tilfeldige ofre i konflikter, men at
de også er direkte mål.
– Overgrep mot studenter og lærere
blir systematisk utført i over 30 land,
sier han.
Ifølge rapporten ble over 140 lærere
drept, og mer enn 1000 lærere mottok
drapstrusler i Colombia mellom 20092012. Colombias problemer skriver seg
nesten et halvt århundre tilbake, og
bygger på opphetede konflikter mellom
væpnede regjeringsstyrker, politi og
paramilitære grupper.
I Zimbabwe ble hundrevis av
studenter ulovlig arrestert og utsatt for
grov tortur i samme periode. Dette på
grunn av opprør og politisk urolighet
i anledning urolighetene mellom president Robert Mugabes parti, ZanuPF, og opposisjonspartiet Movement
of Democratic Change med Morgan
Tsvangirai i front.

InternASjonAlt AnSVArlIg: Axel Hvistendahl Nerdrum i NSO sier at innholdet i rapporten understreker
viktigheten av «Students at Risk».

– Studenter blir fratatt retten til
å studere fordi universitetene blir
bevisste mål, sier Pedersen.
Internasjonalt ansvarlig Axel
Hvistendahl Nerdrum i NSO understreker at grundige rapporter som EaU
er viktige for å kunne komme med
dokumentert kunnskap til politikerne.
– Det vil vise politikerne viktigheten
av arbeidet, og alvorligheten av situasjonen, sier Nerdrum.

«Students at risk»
I september i fjor meldte dusken.no
at NSO og SAIH gjennom «Students
at risk» jobbet med å få på plass en
ordning. Målet var å gi studenter som
har blitt utvist fra universitetet på
grunn av sitt engasjement for menneskeretter og demokrati, muligheten til å
komme til Norge på studentvisum og
fullføre studiene sine her.
– Vi ser fram til at ordningen
kommer i gang. Den vil gi utviste
studenter muligheten til å fullføre
utdanningen sin og bidra til å forme
et verdig liv, til nytte for seg selv og
sitt samfunn, sier Pedersen.
SAIH lanserte kampanjen for å
opprette «Students at Risk» i 2012 på
grunn av den utbredte bruken av utvisning mot politisk aktive studenter.

– Utvisning er en effektiv metode
for å kneble kritiske stemmer. I tillegg
skremmer det andre studenter fra å
engasjere seg. Vi mener at «Students
at Risk» vil være et viktig tiltak for å
dempe dette, sier Pedersen.

rapport
viktig for utviste studenter
Pedersen forklarer at rapporten
er spesielt viktig for «Students at
Risk»-prosjektet.
– Den viser at overgrep ikke bare
skjer i et fåtall land, og understreker
derfor viktigheten av å få plass en
ordning som «Students at Risk», sier
han.
Nerdrum i NSO er enig i at
EuA-rapporten viser det åpenbare
behovet for «Students at Risk».
– Eksempler, som den dramatiske
utviklingen i mange land, fører til at
«Students at Risk» bør bli permanent
og videreutviklet, sier han.

N
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«Education
under attack»
«EuA 2014»-rapporten er utarbeidet av Global Coalition to
Protect Education from Attack.
EuA er en global studie av trusler om, eller målbevisst bruk av, vold mot
studenter og arbeidere i
utdanningssektoren.
Tar også for seg motivasjonen
bak trusler og vold mot utdanningssektoren mellom 20092013. F.eks etniske eller religiøse grunnlag.
Kilde:EuA 2014

TEKST:

Kristian Aaser

FOTO:

Marin Håskjold

BRIKS-landene er en samlebetegnelse
på en gruppe land med voksende, nasjonale økonomier: Brasil, Russland,
India, Kina og Sør-Afrika. Regjeringen planlegger å lage en strategi for å
styrke samarbeidet mellom Norge og
disse landene. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kunngjorde planen
på Internasjonaliseringskonferansen
2014 som ble arrangert i Trondheim
5. - 6. mars.
– Det vi klarte med et lignende samarbeid med Nord-Amerika, som nå har
vart noen år, var å snu en utvikling
hvor stadig færre studenter valgte å dra
til særlig USA. Nå går tallet opp igjen,
sier Isaksen.

Spent på innholdet
Hovedprioriteringene i utdanningssamarbeidet med Nord-Amerika er å utvide
samarbeidet på myndighetsnivå, bidra
til et sterkere samarbeid mellom institusjoner og økt vekt på utveksling for
studenter og ansatte. Innholdet i avtalen
med BRIKS-landene er foreløpig ikke
utformet. Isaksen forteller det er institusjonene som skal stå for innholdet, og
at hvilke virkemidler som vil bli brukt
skal kommes tilbake til.
– Dette betyr bare at samarbeidet
tillegges ekstra vekt, sier han.
President Vibeke Munthe-Kaas i
Association of Norwegian Students
Abroad (Ansa), synes innholdet i strategien blir interessant.
– Det blir spennende å se hvor strenge
føringer departementet vil legge med
tanke på strategien i det planlagte samarbeidet, sier hun.

AnSA positive

ud@underdusken.no

Et samarbeid som det Isaksen skisserer har Ansa jobbet lenge for å
fremme. Munthe-Kaas ønsker initiativet velkommen.
– Jeg synes det er kjempegøy med et
slikt fokus på disse landene, sier hun.

Munthe-Kaas håper både institusjonene og studentene følger opp initiativet
fra kunnskapsministeren.
– Når kunnskapsministeren legger
en slik vekt på viktigheten av et utdanningssamarbeid, må vi bare håpe på at
studenter faktisk bruker mulighetene
som kommer, sier hun.
Munthe-Kaas mener at BRIKSsamarbeidet bør strekke seg lenger for
å fremme at studenter tar større deler
av utdanningen i utlandet.
– Vi ønsker at flere tar hele graden
sin i utlandet, og at flere tar doktorgrad
der, sier hun.

Skolepenger for
studenter utenfor eØS
Under
Isaksens
foredrag
på
Internasjonaliseringskonferansen
la
han ved flere anledninger vekt på viktigheten av at flere norske studenter velger
å studere i utlandet, spesielt BRIKSlandene. Hans regjering har samtidig
planlagt en utredning om å innføre skolepenger for studenter utenfor EØS.
– Men vi har kun sagt at vi skal utrede
det, og jeg er klar over at det ikke er flertall for dette i Stortinget, nå som KrF har
varslet at de ikke vil gå inn for en ren
innføring av skolepenger, sier Isaksen.
Han etterlyser en debatt om skolepenger for studenter utenfor EØS, og
om det er den beste investeringen for å
fremme internasjonalisering.
– Jeg mener det er en relevant diskusjon å ta, sier han.

Buskerud and
Vestfold
University College
Faculty of Technology and Maritime Sciences,
Department of Micro and Nano Systems Technology
(Institutt for mikro- og nanosystemteknologi ) / IMST:

Postdoctoral fellow
ud@underdusken.no

N
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Internasjonalisering
Kunnskapsminister
Torbjørn
Røe Isaksen kunngjorde på Internasjonaliseringskonferansen
2014 at regjeringen planlegger
et utdanningssamarbeid med
BRIKS-landene.
BRIKS-landene er en samlebetegnelse på en gruppe land
med voksende, nasjonale økonomier: Brasil, Russland, India,
Kina og Sør-Afrika.

Research and development related medical
ultrasound transducers, in a collaboration
between HBV and GE Vingmed Ultrasound.
100% position for a period of 3 years.

Doctoral Research fellow
(PhD-stipendiat) on MEMS Thz
devices for spectroscopy and imaging
100% position for a period of 3 years. The project
will collaborate with Professor Claudio Paoloni
at Lancaster University, UK.

Application deadline: March 26th 2014.
Fully announced at
www.hbv.no/stilling
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Vannkraft:
Europas grønne batteri
99 prosent av elektrisiteten vi bruker i
Norge i dag kommer
fra vannkraft. Har
Norge potensial til å bli
Europas grønne batteri?
VANNKRAFT
TEKST:

Silje Strand Lundgren

FOTO:

Sindre Haugan

Ved Vannkraftlaben på NTNU
Gløshaugen foregår vannkraftrelatert
undervisning og forskning. Denne laben
er spesielt designet for å ta seg av vannkraftmaskiner, altså turbiner og andre
maskinkomponenter som er tilstede i et
vannkraftverk. Vannkraft har eksistert i
2000 år, men har i dag blitt videreutviklet med nytt teknologisk utstyr og nye
systemer som skaffer elektrisitet på en
enda mer effektiv måte.

et helt grønt norge
Vannkraften er fornybar og det er et håp

N
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tIl VenStre: Pål-Tore Storli og Torbjørn Nielsen viser rundt på NTNUs
vannkraftlab der de ønsker å jobbe
for et helt grønt Norge.

Vannkraft og
Vannkraftlaben ved NTNU
I et vannkraftverk utnyttes
den potensielle energien (fallenergipotensialet) som ligger
i vannet når det ligger høyere
enn havet. Denne energien
omgjøres til mekanisk energi
i en turbin, og turbinen kobles
til en generator som produserer elektrisk kraft.
Vannkraft står for 16 % av
verdens elektrisitetsproduksjon og for 99 % av elektrisitetsproduksjonen i Norge.
I Norge er det 178 vannkraftanlegg spredt over hele landet.
Vannkraftlaben ved NTNU
Gløshaugen har eksistert siden
1917. Her foregår undervisning
og forskning innenfor hydrauliske strømningsmaskiner og
systemer, samt oljehydraulikk.

at den i framtiden vil kunne erstatte
kullkraft fullstendig på verdensbasis.
Pål-Tore Storli ved Vannkraftlaben
mener at vannkraft har stort potensial i Norge.
– Med innsparinger og utbygging vil
et nærmest helt grønt Norge kunne være
mulig. I dag produserer norsk vannkraft
omtrent 130 terrawatt-timer årlig, og
i tillegg kommer 100 terrawatt-timer
fra fossilt brensel. Med energisparing,
utbygging, rehabilitering og teknologisk utvikling vil det være mulig å kutte
vesentlig ned på det fossile bidraget,
sier Storli.
Storli forteller at Norge blir sett på
som Europas potensielle grønne batteri.
– Vannkraft kan lett slås av og på.

Det er også mer pålitelig enn vindturbiner og solpanel som er avhengig
av vind og sol. Vannkraft er så klart
avhengig av nedbør, men det er det
ikke akkurat mangel på her til lands.
Samtidig er det mulighet for å lagre
energien i vann til senere bruk, noe som
ikke er mulig for vind og sol, sier Storli.

kan utnyttes bedre
Professor Torbjørn Nielsen arbeider ved
Vannkraftlaben og ser at dagens vannkraftanlegg har forbedringspotensial.
Forbedring er viktig med tanke på at
vannkraft dekker omkring 99 prosent
av kraftbehovet i Norge.
– Det er viktig at vi får mer ut av
vannkraftanleggene våre. I dag er

utbygging begrenset på grunn av fredning, men det er stor mulighet for å
tyne mer ut av anleggene som allerede
er blitt bygd, sier Nielsen.
Det er flere vannkraftanlegg i Norge
som allerede har blitt pusset opp. I
2002-2003 ble den interne laboratorieutrustningen ved Vannkraftlaben på
Gløshaugen revet og bygget opp igjen
fra grunnen, med nye hovedpumper og
vannledningssystemer.
– Dagens anlegg ble bygd mellom
60- og 80-tallet og ombygging og rehabilitering av disse vannkraftverkene er
veldig aktuelt, sammen med bruk av ny
teknologi for å øke kapasiteten og effektivisere utnyttelsen av denne ressursen,
utdyper Nielsen.

Forgubbet miljø
10. februar i år inngikk Vannkraftlaben
ved NTNU og Norsk vannkraftsenter
(NVKS) et samarbeid for å nå ut til flere
studenter på Gløshaugen.
– Vi ser at vannkraftmiljøet begynner
å bli ganske «forgubbet», med en gjennomsnittsalder på omkring 58 år.
Vannkraften er viktig for Norge nå og
i framtiden, og derfor er det et sterkt
behov for flere studenter med kompetanse, påpeker Nielsen, som har vært
sterkt involvert i NVKS og etableringen
av samarbeidet.
I tillegg til synliggjøring ønsker
Vannkraftlaben sammen med NVKS
å sikre rekruttering, grunnutdanning, tverrfaglig samarbeid og å styrke

kommunikasjonen mellom forskningsmiljø på NTNU og samarbeidende institusjoner og bedrifter.
Nielsen forteller at interessen for
vannkraft blant studenter heldigvis

- Med innsparinger og utbygging vil et nærmest helt grønt
Norge kunne være mulig.

Pål-Tore Storli
Ved vannkraftlaben til NTNU

har økt i forhold til noen år tilbake.
Da var det snakk om 2-3 studenter
per år som søkte om mastergrad ved
vannkraftlaben.
– De siste årene har antallet økt til
omtrent 20-25 studenter innenfor bygg,
og 15-17 studenter innenfor elektro, sier
Nielsen.

kan lære av andre land
Vannkraftlaben ved NTNU og vannkraftnæringen generelt er veldig internasjonal. Det finnes en rekke energi- og
petroleumsprosjekter rundt om i verden
og Vannkraftlaben har blant annet et
stort samarbeid med Nepal. Norges
kompetanse innenfor vannkraftteknologi er en ettertraktet vare i utlandet.

– Vi tror Norge også kan lære noe
av andre land. En utfordring innenfor
vannkraft som man finner utenfor Norge
er sanderosjon. Det spås at i framtiden
kommer dette til å bli et problem også i
Norge, på grunn av at isbreene er i ferd
med å smelte, sier Storli.
Sørli ser på dette som en slags forberedelse på framtidens problemer.
– Nå får vi se hvordan de velger å løse
utfordringene med sanderosjon og hva
som fungerer best. Det er slik internasjonalt samarbeid skal fungere: at samtidig
som vi lærer bort det vi kan, lærer vi noe
tilbake, sier Storli.
trinsell@underdusken.no
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ARBEIDSLØSHET
TEKST:

Bendik Eriksen

FOTO:

Marin Håskjold

Politisk apati
blant unge europeere
Situasjonen for unge europeere har
forverret seg kraftig i kjølvannet av
den økonomiske krisen som har herjet
kontinentet siden 2008. Ifølge Eurostat
sine tall for januar 2014 ligger arbeidsledigheten hos unge under 25 i Hellas
på 59 prosent. I flere andre søreuropeiske land ligger også arbeidsløsheten
mellom 40 og 50 prosent.
Politisk rådvillhet, langvarig økonomisk nedgang og arbeidsløshet gir
grobunn for ikke bare radikalisme,
men også apati. Er Europa i ferd med
å passivisere en hel generasjon?

Usikre framtidsutsikter
Arbeidsledigheten setter sine spor
i ungdommens syn på framtiden.
Kypriotiske Harry Hjikakau som
studerer i Storbritannia forteller at
forutsetningene som tidligere var
tilstrekkelig til å få en god jobb, ikke
lenger gjelder.
– Jeg har ikke tro på å bli ansatt i det
hele tatt, det gjør meg nervøs for framtiden. Før trodde jeg at det skulle være
nok å studere ved et godt universitet og
være en relativt smart person. Dette er
ikke lenger nok slik den økonomiske
situasjonen er, sier Hjikakau.
Mye tyder på at den framtidige
europeiske generasjonen må belage
seg på færre jobber og mindre velferd.
Sammen med politikernes manglende
evne til å motkjempe problemene og
skape forandring og reformer kan dette
føre til spredningen av politisk apati.
Det vil si at unge europeere mister tro
på politikken og dens potensiale for å
skape endring og bedring. Italienske
Giulio Pavan ser på den politiske

situasjonen i hjemlandet som svært
uoversiktlig.
– De siste tre årene har ikke regjeringene gjennomført viktige reformer
vi sårt trenger for å bedre den kritiske
økonomiske situasjonen. Som mange
andre italienere, er jeg skuffet, og venter
fortsatt på noen faktiske endringer, sier
han.

- lykkelig om eU ble oppløst
Den europeiske union har kommet
flere av de søreuropeiske landene til
unnsetning i form av økonomiske hjelpepakker. Sammen med denne hjelpen
kommer også krav til hvor- og hvordan
disse pengene skal brukes, samt strenge
nedskjæringstiltak. Dette har skapt et

- Jeg har ikke tro på å bli ansatt
i det hele tatt. Det gjør meg
nervøs for fremtiden.

Harry Hjikakau
Kypriotisk student i Storbritannia
negativt bilde av europeiske politikere
og et videre europeisk samarbeid.
Steven Sivenov er 19 år og kommer
opprinnelig fra Bulgaria, er oppvokst på
Kypros, men studerer nå i Storbritannia.
Han forklarer at han ikke stoler på det
europeiske politiske systemet.
– Jeg mener at EU var et feilsteg, og
skulle aldri ha skjedd. Alle er ansvarlige for sin egen framtid, og burde få
bestemme over seg selv uten påvirkning utenfra. Etter min mening hadde
alle vært lykkeligere om EU hadde blitt
oppløst, sier han.

Politisk elite
Professor

Kristian

Steinnes

i

europastudier ved NTNU forklarer
at passiviseringen av ungdommen og
deres mistro til politiske systemer gjør
at de ikke vil involvere seg i politikken.
Dette kan legge veien åpen for radikale
krefter som ser sitt snitt til å ta over
makten ved å love endring og reform.
Han mener at handlinger gjort av de
makthavende regjeringene i Sør-Europa
har ført til at unge menneskers syn på
politikken er blitt preget av polarisering og likegyldighet.
- Særlig noen av de søreuropeiske
landene har halvkorrupte og elitistiske regjeringer som sikrer seg selv.
Dette sender svært uheldige signaler
til den øvrige befolkningen, spesielt
ungdom med stor arbeidsløshet. Dette
kan føre til radikalisering av politikken
og mindre tiltro til samarbeid generelt,
sier Steinnes.
Politisk ustabilitet og korrupsjon
i mange land i Sør-Europa har skapt
et bilde av politikere som en elite som
skruppelløst bruker nasjonens penger
til å fremme sine egne og sine venners
agendaer. Dette elitistiske bildet av politikere blir også overført til EU-politikere
og systemet de tilhører. Harry Hjikakau
forteller at han har liten tiltro til europeiske politikere, men han håper at det
finnes noen i systemet som kan relatere
seg til situasjonen vanlige mennesker
befinner seg i.
– Jeg håper at det finnes noen
normale mennesker blant politikerne
i EU som ikke har mye penger bak seg
eller sin egen agenda. Jeg håper at det
er noen av dem som virkelig forstår hva
som foregår.

- Kortsiktige økonomiske problemer
kommer man over. Langsiktig arbeidsløshet som særlig rammer ungdom, kan
gi grobunn for politisk ekstremisme,
mismot og skepsis til det politiske
system, sier Røe Isaksen.
Den europeiske velferdsstaten kan
være truet. Røe Isaksen forklarer at
framtidige generasjoner ikke kan
forvente seg et like stort sikkerhetsnett som tidligere.
- Jeg tror at tiden for velferdsekspansjon i Europa er forbi, Europa må lære
seg at velferdsytelsene må tilpasses
økonomiens bærekraft. Man kan ikke
ta seg råd til mer enn det økonomien
tåler, sier han.
Røe Isaksen mener man ser likhetstrekk mellom den nåværende generasjonen som vokser opp i et Europa
preget av økonomiske og politiske
vanskeligheter og generasjonen som
vokste opp mellom første og andre
verdenskrig.
- Dette er en sløsing av menneskelige ressurser, man får en hel generasjon som ikke får startet ordentlig på
voksenlivet. I mellomkrigstiden snakket
man om «the lost generation», i verste
fall er det dette vi står ovenfor også nå,
sier han.
ud@underdusken.no

en tapt generasjon?
Kunnskapsminister Torbjørn Røe
Isaksen mener at langvarig arbeidsløshet kan føre til at dagens ungdom
mister troen på samfunnets evne til
å ta vare på dem. Dette kan få konsekvenser for politisk engasjement og
psykisk helse.

må Senke ForVentnIngene:
Torbjørn Røe Isaksen sier at fremdidige
generasjoner ikke kan forvente det
samme sikkerhetsnettet. Men signaleffekten av halvkorrupte politikere, er
lite konstruktiv.

FOTO: bobaliciouslondon - http://www.flickr.com/photos/bobaliciouslondon/5250896975/

Fem millioner unge europeere står uten jobb. Tiltroen til politikere og politiske systemer er kraftig
svekket.

FOTO: suvival198 - http://www.flickr.com/photos/suvival198/

En europeisk
tillitskrise
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Velger vi bort
menneskeverdet?

INTERVJU MED
Arne krokAn

Aksel Braanen Sterri,
Redaktør Store norske leksikon,
Politisk rådgiver og skribent

utviklingen med tanke på sorteringssamfunnet ikke er noe å frykte.
Tekst: Finn Brynestad Illustrasjon: Synøve Daaland
» Ni av ti kvinner som får vite at fosteret har
Downs syndrom, velger å ta abort. I 2012
ble det født 49 barn med dette syndromet, det
laveste tallet siden målingene startet i 1999.
Er vi på vei til å fjerne mennesker med Downs
syndrom fra samfunnet vårt?
Dette er et overdrevet tall, fordi det
bare er kvinner over 38 år som blir
undersøkt. Det er derfor bare disse kvinnene som får muligheten til å abortere
barn med Downs syndrom. Likevel
peker statistikken på en tendens til å
velge abort. Tendensen vil trolig bli sterkere hvis man introduserer testing for
samtlige gravide. Det samme skjer nok
hvis man introduserer blodprøver i uke
åtte. Det kan virke som at vi er på vei
mot å fjerne Downs syndrom.
» Hvorfor skjer det?
– Mange foreldre føler at de ikke har

N

FAKTA OM

Statistikk:
Downs syndrom
I 2011 var det 86 barn som ble
født med Downs syndrom. Det
var også 48 aborterte syke
fostre.
I 2012 ble det bare født 46 barn
med Downs syndrom. Da var
det 17 flere aborter.
I alt ble det født 60 000 barn
i Norge i 2012, og utført litt
over 15 000 aborter. Tallene
har vært forholdsvis stabile i
flere år.
Kilde: Medisinsk fødselsregister

råd til å håndtere de økte kostnadene
assosiert med et handikappet barn. De
vil derfor velge å ta abort, noe de har
friheten til. Barnets beste blir også med
i vurderingen. Foreldre vil at barnet skal
ha best mulige framtidsutsikter, og ha
mulighet til å delta i samfunnet på lik
linje med andre barn. Dette bidrar også
til en tilbøyelighet til å velge abort.
» Tror du tendensen kan spre seg til andre
sykdommer?
– Aborter er psykisk belastende
for kvinner, så mindre alvorlige
sykdommer blir nok ikke fjernet på
samme måte. Alvorlige arvelige genbaserte sykdommer er vanskeligere å
oppdage på fosterstadiet enn Downs
sykdrom. Problematikken rundt abort
av fostre med Downs syndrom blir
derfor vanskelig å overføre til andre
sykdommer.
» Når genteknologi blir bedre og mer tilgjengelig, vil flere sykdommer kunne bli diagnostiert ved fosterstadiet. Kan dette være med på
å drive oss mot et sorteringssamfunn, uten at
vi er klar over det?
– Jeg mener at et sorteringssamfunn
innebærer et nivå av statlig innblanding.
Staten er den aktøren som bestemmer
hvilke egenskaper som skal sorteres. Den
sorteringen som skjer i dag skjer på individnivå. Slik det er organisert nå, har
vi aldri vært lenger unna et sorteringssamfunn. Hver kvinne får selv velge om
hun vil abortere et foster som får påvist
sykdom. Problematikken her kan ligge
i at kvinnene ikke får utdelt nok informasjon om konsekvensene av deres valg.
» Hvilke konsekvenser kan økt abortering av barn med ulike syndrom eller

funksjonsnedsettelser gi i framtiden?
Legger man et økt press på perfeksjon, og
kan dette gå utover de som ikke oppfyller
perfeksjonskravene?
– En rask titt på samfunnet vårt tyder
på det motsatte, at vi både er blitt mer
perfeksjonistiske og mer inkluderende.
Vi legger mer til rette for funksjonshemmede enn før, vi tolerer flere avvik,
samtidig som det er et stort press på å
være «perfekt». Jeg tror i så fall abort
av feil vil være et symptom på den siste
trenden, mer enn en årsak.
» Hvordan blir situasjonen hvis man kan
endre fosterets gener? Kan vi få en situasjon hvor man kan velge fosterets egenskaper,
såkalte designerbabyer?
– Når folk sier designerbabyer,
tenker de ofte på valg av øyenfarge og
andre sosiale faktorer. Jeg mener at mer
produktive egenskaper, for eksempel
intelligens, blir prioritert. Intelligens
ligger også, til en viss grad, i genene
og kan med riktig teknologi velges på
samme måte som utseende. De er mer
samfunnsnyttige, og vil bli mer prioritert
i genforskning. De sosiale faktorene blir
nok individuelle valg som tas etter egen
preferanse, ikke helt ulikt for eksempel
farging av hår som vi har i dag. I tillegg
vil jeg presisere at denne teknologien nok
ligger langt fram i tid, så denne vurderingen blir hovedsakelig spekulativ.

andre og hvor intelligens spiller
en stadig viktigere rolle. Siden
inntekt og intelligens ofte
henger sammen, kan dette
skape et klasseskille. De
som allerede er intelligente vil ha råd til å gjøre
seg enda mer intelligente.
Likevel tror jeg ikke dette er
et problem. Har man teknologien til å gjøre folk mer intelligente, er det i samfunnets interesse
å gjøre det. Siden egenskapen er
samfunnsnyttig, vil nok staten
ta kontrollen over den
formen for genmodifisering. Teknologien
blir tilgjengelig
for alle.

» Hva om privat sektor tar i bruk teknologien? Vil det kunne danne seg et klasseskille
mellom de har som har råd til å forbedrede
egenskaper og de som ikke har det?
– Det er ikke utenkelig. Vi er på vei
inn i en økonomi som belønner personer
med marginalt bedre ferdigheter enn

ud@underdusken.no

Foto: Erik Dyrhaug/Store Norske Leksikon
http://www.flickr.com/photos/78238375@N03/
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StUdentkVItter

Under Dusken følger Trondheims
studentliv på Twitter.

Under Dusken tar gjerne imot leserbrev. For å gi rom for alle, begrenses lengden på et innlegg til 3000 tegn inkludert mellomrom. Korte kommentarer og replikker
begrenses til 1800 tegn.Vi forbeholder oss retten til å redigere og forkorte innlegg. Vi gjør oppmerksom på at innlegg også vil være tilgjengelige på UDs hjemmesider.
Bidrag kan sendes tildebattredaktør Erland Årstøl på: debatt@studentmediene.no

Følg oss på twitter.com/underdusken

FRIST: 19.MARS

Breiddeuniversitetets fallitt?

- To the uneducated, an A is just three sticks.
Alex Alexander Milne

kjære du på #lesesalen på
#dragvoll på #lampa, som snorket deg igjennom dagen. sov
hjemme, ikke på lesesal. #NTNU
@ingvillmt
Protip om Dragvoll: 5C, 2. Etasje
har den beste doen på campus.
Nesten ingen bruker den! @
AdrianAustevol

Å leggje ned små masterstudiar kan lede fagmiljø
inn i ein vond spiral, meiner filosofistudent Rasmus
Sandnes Haukedal.

Tenk om @NTNU sine forelesere
var så gode i å gjøre stoffet sitt
tilgjengelig at forelesningene ble
sendt på #nrk2 #frankaarebrot
@bjornasm

MASTER
Sandes Haukedal
Filosofistudent

I førre utgåve av Under dusken vart
det klart at departementet i sitt tildelingsbrev til norske høgskular og
universitet har mål for konsentrasjon av studietilbod. Departementet
hevdar at det ikkje er «hensiktsmessig å gi undervisningstilbod til
grupper under tjue studentar.» Alle
studiar som ikkje tilfredstiller dette
kravet må leggje fram ein plan for
korleis dei skal auke talet til tjue
innan tre år. Dette gjeld då fleirtalet
av masterstudiar i Noreg.
På NTNU har alle studiar som
ikkje produserer nok masterstudentar vorte kalla inn på teppet og
bedt om å legitimere seg sjølv. Men
er krava som vert stilte legitime, eller
er det heile vilkårleg utmeisla ut frå
ein tanke om at norske universitet er
lite effektive og ikkje produserer nok
arbeidskraft? At institutta som er råka
burde gjennomføre ei sjølvransaking for å sjå kva som kan gjerast for
å betre rekrutteringa er greitt. Men
det er tydelege skilnader på studiane
som vert råka. Dette tek ein ikkje
høgde for om ein set eit vilkårleg vald
tal som rettesnor for alle studiar. Er
det å forvente at det skal vere like
mange studentar på fransk som på
sosiologi?
For å ta utgangspunkt i filosofi: på lengre sikt kan nedlegginga
av mastergraden sjåast som ein
daudsdom for studiet. Ikkje berre vert

“Turbulente strømninger er som
pornografi. Vanskelig å definere eksakt, men man vet hva
det er når man ser det”. #ntnu
#professor
@eikitt

Illustrasjon: Mariann Stensaas

det mindre prestisje knytt til utdanninga, og mindre kontinuitet i fagmiljøet. Det vil òg gjere det mindre
ynskjeleg for professorar og dyktige
fagfolk å søkje seg til Trondheim, av
di dei ikkje vil få masterstudentar å
rettleie, noko som fører til mindre
rekruttering. Vi har å gjere med ein
vond spiral.
Tanken om at universitetets hovudoppgåve er å produsera arbeidstakarar som kan bidra
til økonomisk vekst er ein grunnstein folk sjeldan utfordrar. Sjølvsagt
er dette ei av oppgåvene til einkvan
utdanningsinstitusjon, men det
verkar uhaldbart å ha dette som gullstandard for kva utdanningar som

er verdt å redde. Samfunnet treng
universiteta som kraftsentra for
breiddekompetanse, ikkje berre i det
snevre, tekniske perspektivet. Alle
liberale samfunnsordningar er avhengige av danna menneskje for at den
offentlege debatt skal ha eit visst
nivå.
Kanskje kan det verke udramatisk
at ein må dra visse stader i landet om
ein ynskjer å verte fagfilosof. Hevdar
ein det, førestil ein seg at det føreligg
ei fast mengd potensielle studentar
som uansett vil studere eit spesifikt fag, og at ein difor berre vil flytte
på studentane som vel dette studiet.
Det er tydeleg at dette underslår kor
vilkårleg val av studium gjerne er. Det

er mange faktorar som verkar inn, ein
vel gjerne kva by ein vil studera i før
ein vel kva fag ein vil prøve seg på. I
alle tilfelle vil det vere eit tap for både
fagmiljøa og for byen som heilskap.
Det er mogleg at dei nye krava til
masterstudium ikkje er like faretrugande som dei i utgangspunktet kan
verke. Eg vonar at NSO-leiaren har
rett når han seier at kravet nok ikkje
vert handheva bastant. Men er det
ikkje snakk om ein viss tabufisering
av diskusjonen kring retninga Noreg
skal gå i, der fundamental debatt
kring prinsipielle verdiar er offer for
ein viss berøringsangst?

NTNU mot
en fossilfri framtid?
Borghild Bråtveit
Fossilfrie Penger Trondheim

Dersom det er galt å ødelegge
klimaet, er det også galt å profittere på denne ødeleggelsen. Vi krever
derfor at NTNU og SiT trekker sine
investeringer på til sammen 17 millioner kroner fra fossile selskaper. Det
er flere grunner til dette. Skal vi klare
å begrense global oppvarming til to
grader celsius, som det er internasjonal enighet om, må 65 prosent
av verdens kjente fossile reserver bli
liggende i bakken. Morgendagens
energi må derfor komme fra fornybare kilder, og de investeringene

NTNU og SiT per i dag har i selskaper
som driver med fossil energi, bør
flyttes over til selskaper som arbeider
med utviklingen av fornybar energi.
Gunnar Bovim hevdet på Grønn
Agenda at dette er å trekke stigen
opp etter seg, fordi land i sør fremdeles trenger fossile energikilder
i utviklingsprosessen. Vi mener at
tiden er mer enn moden for å bygge
en helt ny, grønn stige, som kan gi
bærekraftig utvikling både i rike og
fattige land. Her kan og bør NTNU
spille en viktig rolle.
En annen grunn er de rent økonomiske forhold. Olje-, gass- og kullselskapers verdier basert på deres
kjente reserver. Når verdens politikere

i framtiden bestemmer seg for
å ta klimatrusselen på alvor, må
mesteparten av disse reservene
bli liggende, og selskapenes verdi
vil dermed falle brått. Det samme
skjer da med aksjonærenes utbytte.
Investeringer i fossile selskaper er
økonomisk risikosport. Dette har
både Storebrand og Skagenfondene
allerede tatt innover seg, og de selger
nå størstedelen av sine aksjer i fossile
selskaper. Vi mener det er på høy tid
at NTNU og SiT gjør det samme, og
mer enn 150 studenter og ansatte
ved NTNU har stilt seg bak kravet i
løpet av det første døgnet vår underskriftskampanje har ligget ute.

Flinke de som kommer inn på
NTNU altså, men slår ikke den
gangen jeg var én unna å gjette
riktig antall erter i krokka på
barneskolen.
@LassePedersen1
Hvorfor er grøten og saften
så utrolig mye bedre på Gløs?
Grøten på Dræggis er som en
vassen pudding og saften er
utvannet #NTNU
@KarolineOftedal
Blir flau når jeg ser studenter
med russeklær. Kast joggebuksa
med “Russ 09” på NÅ. #ntnu
#russ #morgendagenshelter
@SiriOvern
Den følelsen når du finner ut at
@NTNUBridge
ikke er en Bridgeklubb på @
NTNU.
@petergombos
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Backstage Westerdals

Illustrasjon: Christian Høkaas

Bli med #backstagewesterdals og se hvordan de tidligere
Westerdals-studentene Sigrid og Kash har det på jobb!

Tøft å falle utenfor
i Norges beste studieby
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Hva hvis vi kunne få til tiltak og tjenester som plukket deg opp før du trengte behandling,
spør velferdstingsleder Vilde Coward.
PSYKISK HELSE
Vilde Coward
Leder av Velferdstinget i Trondheim

I disse dager går Studentenes helseog trivselsundersøkelse ut til over
50.000 studenter i Norge, en av få
undersøkelser som er med og kartlegger norske studenters fysiske og
psykiske helse. Erna Solberg, Bent
Høie og Torbjørn Røe Isaksen snakker
om studentenes pyskiske helse i disse
dager, men vi mangler studentene. Nå
er tiden for at også vi snakker om oss!
Det er blitt mer og mer normalt
å høre om kjente i vennekretsene
våre som går på veggen, har psykiske
lidelser eller møter totalt utmattelse.

Jeg vet ikke om det har med at vår
generasjon studenter har det tøffere
enn før, men jeg tror vi på et mye
tidligere tidspunkt må ta store livsvalg. Rammene rundt oss er tilrettelagt for at vi skal lykkes på alle nivå,
og det er i stor grad forventet at vi
skal klare oss godt. Vi vokser opp
med et ekstremt kroppsideal som
er umulig å unngå, med tusenvis av
nye kostholdstips og treningsråd hver
eneste dag. Vi skal ha A på eksamen,
vi skal engasjere oss, vi skal trene
to-tre ganger i uken, vi skal spise mer
fisk, vi skal ha supermodellkropper og
samtidig blir vi oppfordret til å være
fornøyd med de vi er, vi skal trygge
vennenettverk, vi skal ha høye ambisjoner til karriere... Hvor stopper
listen? Når sluttet vi å si at det er greit

å være bra nok?
Psykisk helse er de siste årene
blitt et mer aktuelt tema. Om dette
er fordi vi i større grad opplever
psykiske utfordringer eller lidelser nå
enn før, eller om det bare er åpnere
for å si ifra og snakke om temaet kan
alltids spekuleres i. Jeg tror det er
begge deler, og jeg tror vår økende
kunnskap om temaet skaper lavere
terskel for å sette ord på dette i
mediebildet. Uansett hva grunnen
måtte være for at flere og flere
opplever psykiske utfordringer, så er
vi nødt til å ta mørketallene seriøst.
Nå er tiden inne for å handle!
I Norges beste studieby, med utallige muligheter og et enormt nettverk du kan plukke dine bekjentskaper fra, kan det være ekstremt

tøft å falle utenfor. Og det er flere
gjør det enn man skulle trodd. Når
skaden først er skjedd trenger man et
tydelig støtteapparat til å plukke opp
bitene og lappe deg sammen igjen.
Det har vi idag, gjennom samskipnaden og de offentlige tjenestene har
vi flere muligheter når man først når
veggen, og trenger å lappes sammen.
Men hva hvis vi kunne få til tiltak og
tjenester som plukket deg opp før
du trengte behandling? Vi er nødt til
å snu trenden med å skape nødtjenester, og ta tak i problemene før de
er for store for oss selv. Vi må gjøre
det enklere, billigere og åpnere å søke
hjelp og støtteapparatet tidligere.
Hvordan vet ikke jeg, men jeg savner
debatten i mediebildet, og noen må
starte den.

Søknadsfristen er 15. april.
westerdals.no

Tittelen
Ingress

TEKST: Navn Etternavn FOTO: Navn Etternavn

DEN BESTE TIDEN I LIVET
TEKST: Sigurd Oppegaard og Marius Flatås FOTO: Eirik Indegaard, Amalie Stokkan, Silje Krager og
Katinka Goffin

Minst 15 prosent av trondheimsstudentene sliter psykisk.
«Lars» begynte på antidepressiva. Line Johnsen ble innlagt på Spesialpost 4
på Østmarka.
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eg kan ligge i mørket på rommet to dager i strekk. Jeg
henger meg opp i triste tanker, og vil ikke forlate rommet
av angst for å treffe på de jeg bor med. Vanlige
ting som å stå opp av senga blir nesten umulig.
Jeg skrur av telefonen slik at ingen kan ringe
meg, å lage mat orker jeg ikke.
«Lars» er student i Trondheim, 21 år og lider av
depresjon. De depressive periodene kan vare fra noen
dager til mange uker. Han er ikke alene. «Lars» er blant
de minst 15 prosentene som sliter psykisk i Trondheim,
én av minst 5000 studenter, et ansikt bak tallene.
I Høyskoleparken, nedenfor Hovedbygget på
Gløshaugen, skinner solen gjennom de nakne trærne.
Lars er overraskende kjapp i replikken og sosialt
komfortabel. Trondheim går fra vinter til vår, men
Lars opplever en indre mørketid. For dem som sliter
psykisk er det mørkt midt på lyse dagen.

J

R

FAKTA OM:

Psykisk Helse
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra
2010 viste at 14% av studentene rapporterer
om alvorlige psykiske symptomplager.
En større prosentandel av studentene sliter
psykisk enn den øvrige befolkningen - også
hvis en sammenligner dem med andre i samme
aldersgruppe.
Et estimat tilsier et potensielt udekt behandlingsbehov for psykiske plager blant 9% av
studentene.
Kvinnelige studenter rapporterte mest om
dårlig selvtillit og eksamensangst, mens mannlige studenter i større grad rapporterte om
ensomhet.
Ny undersøkelse gjennomføres nå og skal være
klar til semesterstart i august.
Kilde: Studentenes helse- og
trivselsundersøkelse fra 2010

TOMHETEN TAR OVER. Hvordan starter
egentlig en depresjon? «Lars» stopper opp litt når han
får spørsmålet, graver noen sekunder i sin indre katalog
av minner. Han nøler.
– Ting har vel alltid gått litt opp og ned. Jeg levde
livet egentlig, men samtidig merket jeg at jeg sank
nedover. Først tenkte jeg at «kanskje det bare er slik
det er å bli voksen.» Men jeg gled langsomt inn i et
mørke, en avgrunn.
«Lars» følte personligheten endre seg.
– Der selvet mitt pleide å være, stod tomheten igjen.
Etterhvert fikk jeg dårlig samvittighet for at jeg sviktet
og ikke klarte ting, en slags ekstra selvforakt.
SLITER MER ENN ANDRE PÅ SAMME
ALDER. På psykologisk institutt på Dragvoll
sitter psykolog Roger Hagen på kontoret sitt og blar
igjennom noen forskningsartikler. Hagen forklarer
at depresjon kjennetegnes av en endring i sinnsstemning, nedstemthet, tilbaketrekking fra andre mennesker,
kroppslige symptomer og såkalte interpersonlige
endringer.
– Tankerekkene blir lange og negative. Man
greier ikke å igangsette noe, motivasjonen forsvinner.
Appetitten svekkes, sexlyst forsvinner og søvnmønsteret
endres. Vi kan alle av og til oppleve å være triste og
engstelige, men når det går over en lengre periode og
går utover normal funksjonsevne begynner vi å snakke
om en psykisk lidelse, understreker Hagen.
Ifølge Statistisk sentralbyrå har 18 prosent av studentene i første, andre eller tredje semester på nasjonal
basis betydelige psykiske plager. Blant dem som studerer
lenger er andelen 12 prosent. Tallene viser at studenter
sliter mer psykisk enn andre på samme alder. Det overrasker ikke psykologen.
– Det er bestandig problemer knyttet til oppbrudd,
når man mister sine trygge omgivelser og sosiale nettverk. Mange elsker jo nettopp studentlivet fordi ting
er nye og spennende. Men det å komme til nye steder
krever at man er proaktiv, og det er opp til personen
og ikke omgivelsene.
Konfrontert med tidligere undersøkelser som viser
en stadig økning i psykiske problemer blant studenter,
tar Hagen forbehold.
– Undersøkelser som kun spør om man er bekymret
eller engstelig er ikke nødvendigvis gode data. Hvem
er ikke bekymret, eller trist, av og til? Økningen kan
skyldes økt tilgjengelighet og aksept for psykiske

Det kan være en kamp å komme seg på
skolen. Det kan gå uker mellom hver gang
jeg er der.

problemer, det er blitt mindre stigma knyttet til det.

«KLUMPEN I BRYSTET». Psykolog Hagen
beskriver det at man trekker seg mer og mer tilbake
fra andre mennesker som et kjennetegn på depresjon.
Studentlivet er imidlertid en aktiv sosial arena som
strekker seg fra forelesningssalen til kollektivet man
bor i. De depressive periodene gjør dette ekstra utfordrende for «Lars».
– Det kan være en kamp å komme seg på skolen. Det
kan gå uker mellom hver gang jeg er der. Idet jeg går
inn inngangsdøren kjenner jeg at den store klumpen i
brystet setter seg. Som oftest unngår jeg forelesningssaler, og setter meg alene på en lesesal. Når jeg er
kommer hjem, puster jeg lettet ut, og føler meg tappet
for energi, sier Lars
«Lars» beskriver håpløshet og ensomhet. Han
forteller at han er utrolig takknemlig for at han kan
ha åpen dialog med foreldrene om depresjonen sin.
– Uten åpenheten vet jeg ikke hva som hadde skjedd
med meg. De tar det alvorlig, og tenker ikke at jeg bare
er en bortskjemt unge som burde skjerpe seg. I samråd
med dem ble vi enige om at jeg skulle søke hjelp. Men
det er klart at når mamma må betale alle regningene
mine, fordi bare synet av dem fyller meg med uro,
gjør det noe med selvbildet mitt. Da føler jeg meg ikke
akkurat voksen.

«LARS»
Student

MØTER VEGGEN: I forrige utgave av Under Dusken
skrev vi at andelen studenter med psykiske plager øker.

VONDE SAMMENLIGNINGER. I forrige
utgave av Under Dusken sa leder Vilde Coward i
Velferdstinget at studentene er omgitt av et skadelig
forventningspress. Livet blir et individuelt prosjekt hvor
vi må nå opp til krav utenfra.
«Lars» kjenner seg igjen.
– Det sosiale er slitsomt fordi bildet mitt av meg
selv er så negativt. Hvis jeg møter nye folk, er jeg en
innøvd versjon av meg selv, en skuespiller som tenker
gjennom alt jeg sier ti ganger. Etterpå kan jeg bruke
timevis på å angre på ting jeg sa. Jeg analyser meg selv
konstant for å nå opp til andre, og sammenligningene
gjør vondt, sier «Lars».
AKSEPTER Å VÆRE MIDDELMÅDIG.
Førsteamanuensis Hagen peker på at streben etter
vellykketheten kan være en av årsakene til at mange
unge sliter psykisk.
– En måte å si det på er at alle ikke kan bli astronaut. Alt er ikke mulig, selv om man ofte blir fortalt det

ÅPEN: «Lars» kan ligge i senga med triste tanker i dagesvis. Han mener åpenheten med foreldrene og venner
om hans psykiske problemer gjør hverdagen lettere. Likevel ønsker han ikke å stå fram med navn og bilde.
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ET LIV MED ANGST: For Line Johnsen ble de psykiske problemene i studietiden så vanskelige at hun ble lagt inn på St. Olav hospitals avdeling for psykisk helsevern på Østmarka.

motsatte. Mange drømmer om å bli berømt og å bli sett
for enhver pris. Den evige streben gjør at vi glemmer
ting i øyeblikket som egentlig har betydning. De beste
tingene i livet er gratis, som natur, mennesker og personlige opplevelser. Man må heller akseptere sin middelmådighet, og fra den aksepten kan man bygge videre på
noe fornuftig og mer verdifullt, sier psykologen.
Han forklarer at overflodssamfunnet kan være en av
grunnene til at fokuset på det å lykkes er så ekstremt.
– Når magen er mett, blir sjelen tørst, var det en
som sa. I vårt samfunn er alle primære og materielle
behov møtt. Da starter søken på mening på et høyere
nivå. Man starter med personlige livsprosjekter. Mange
av disse prosjektene går i helt feil retning mener jeg.

R

FAKTA OM:

Østmarka
Østmarka er en avdeling i St. Olavs Hospital,
Divisjon psykisk Helsevern.
Avdelingen har flere spesialposter og spesialpoliklinikker innen psykisk helsevern.
Avdelingen yter øyeblikkelig hjelp til pasienter
i hele Sør-Trøndelag fylke.
Østmarka ligger i bydelen Lade i Trondheim.
Kilde: St.Olavs Hospital

ANGST FOR SELVE LIVET.
– Livet ble for tungt.
Trondheimsvåren akkompagneres av kraftig vind
i Sirkusparken på Lade. Mellom sklier og klatrestativ
sitter Line Johnsen, 26 år gammel vernepleiestudent på
Høgskolen i Sør-Trøndelag. Line har i flere år slitt med
angst, og har hatt spiseforstyrrelser siden hun var 15.
Hun måtte avbryte vernepleierstudiene hun startet
i 2007 i løpet av andre året, da de psykiske lidelsene
ble for store.
– Jeg slet med angst. Ikke angst for spesielle situasjoner eller noe sånt, men angst for selve livet, det å være.
Mens hun fremdeles gikk på skole ble hun kriseinnlagt på St. Olav hospitals avdeling for psykisk helsevern på Østmarka.
IKKE GJØKEREDET. Fra 2011 var Line på
Spesialpost 4 på fulltid. Her fikk hun hjelp til å bygge
opp livet sitt igjen, en hjelp hun selv mener hun ikke
kunne fått noe annet sted.
– Jeg fikk støtte til å jobbe med mine ting, og de er
veldig flinke til å hjelpe deg å se ut og fremover. Det er
jo der ute jeg skal leve livet.
Line forteller at Østmarka ikke er som mange tror.
– Det er ikke sånn som i filmen Gjøkeredet. Det er
ikke fullt av syke og skumle folk. Det er åpent, og man
kan gå ut og inn.
I 2012 begynte Line på vernerpleiestudiene igjen,
mens hun fremdeles var innlagt. I dag er hun heltidsstudent, selv om hun går til regelmessige samtaler på
Spesialpost 4.
Vinden stopper for et øyeblikk, og solen varmer. Line
forteller at det hjelper å jobbe mot en fremtid.

– Jeg vil bli vernepleier for å jobbe med mennesker.
Tanken på at jeg ikke skal være pasient resten av livet,
men at jeg skal kunne hjelpe andre, gjør ting lettere.

UTFORDRENDE OG GIVENDE. Line må legge
opp dagene og livet etter formen, og hun forteller at det
hender angsten kommer først når hun kommer hjem.
– Når jeg får angstanfall, tar sykdommen helt over.
Men etterhvert lærer man noen triks for å komme seg
unna. Det er viktig å ikke la angsten styre livet.
En gang fikk hun angstanfall under eksamen.
– Jeg begynte å hyperventilere og måtte ha hjelp av
eksamensvakten til å komme meg ut av rommet. Vakten
kunne jo ikke la meg være utenfor alene, og ble sittende
der i 45 minutter sammen med meg.
Til slutt klarte hun å gå tilbake og fullføre eksamen.
VILLE TA LIVET SITT. I perioder gikk Line på
store doser antidepressiva.
– Jeg følte meg helt flat. Ikke glad, ikke trist. Det
var egentlig verre enn å være trist, sier hun med et lite,
melankolsk smil.
Hun forteller at hun til sist ikke følte noen ting, og
ville ta livet sitt.
– Jeg kjente ikke igjen meg selv, det er jo ikke sånn
jeg er. Så jeg sluttet brått på pillene, selv om man egentlig
må trappe sakte ned. Da var jeg skikkelig syk i et par
dager, før jeg ble meg selv og ville leve igjen.
Hun forteller at det var en lettelse å kjenne at ting
fikk betydning.
BESTEVENN OG BLOGG. Line forteller dramatiske historier på en rolig og reflektert måte. Det er

ALLE KAN IKKE BLI ASTRONAUT: Førsteamanuensis Roger Hagen ved psykologisk institutt ved NTNU mener
streben etter vellykkethet kan være en av årsakene til at så mange studenter sliter psykisk.

STOR PÅGANG: Hos SiT er ventelistene for behandling
av psykiske plager lange, opp mot tolv uker.

RIKTIG, MEN LANG VEI. Line vet at hun
har langt igjen før hun er helt frisk, men mener hun
er på rett vei.
– Jeg vet at jeg fortsatt trenger hjelp, men jeg
tar tilbake mer og mer kontroll fra angsten og
spiseforstyrrelsene.
Hun håper å kunne fullføre andreåret på vernepleierstudiene, og begynne på det tredje.
– Jeg ønsker meg et liv der det er jeg, og ikke
sykdommen, som har kontrollen. Jeg vil utnytte og
ta imot all den hjelpen Spesialpost 4 på Østmarka
kan gi meg, for å holde sykdommen i sjakk og kunne
fullføre vernepleierstudiene.

igjen, mer stabil i stedet for de store nedturene.
Han endrer plutselig litt utrykk. Forlater den reflekterende, ettertenksomme tonen, og blir mer alvorlig.
– Jeg må bare få understreket at psykiske lidelser er et
alvorlig problem, som ikke tas seriøst av myndighetene.
Altfor lite penger investeres i psykisk helse med tanke på
hvor mange som sliter, sier Lars og holder øyekontakten
lengre enn vanlig.

knyttet mye stigma og uvitenhet til psykiske lidelser.
Kanskje bør psykiske lidelser, som angst og depresjoner, i større grad sammenlignes mer med fysiske
sykdommer, tror Line.
– Alle har en psykisk helse, og på samme måte som
at vi kan brekke en fot, så kan psyken vår få en brist en
eller annen gang i livet. Det burde ikke vært så vanskelig
å snakke om, som det dessverre er i dag.
Det som har hjulpet Line mest er å snakke om
sykdommene sine, både med profesjonelle på Spesialpost
4, og med venner og familie. Hun mener åpenhet er
essensielt.
– Man må ikke være redd for å være åpen og snakke
om psykiske problemer. De som sliter må søke hjelp, for
det er ikke farlig, men hjelper veldig mye å lufte bekymringene og problemene sine. Vi trenger alle hverandre.
Jeg vet ikke om jeg hadde klart det uten mine nærmeste
venner og familie, sier hun.
Selv blogger Line. Hun startet da hun ble innlagt, og
har blogget om det hun beskriver som kampen tilbake
til livet.
– Det at noen hører på deg, og forteller at de kjenner
seg igjen har hjulpet meg. Jeg håper også at bloggen
kan hjelpe andre.

– TAS IKKE SERIØST. «Lars» ser til tross
for problemene positivt på fremtiden. Psykologen
hans har hjulpet ham med taktikker for å takle
angstanfall og enkle tips i hverdagen. De siste månedene har han også begynt på medisiner, i samråd
med lege og psykolog,
– Psykologisk hjelp har hjulpet meg å takle symptomene mine, men jeg føler medisinene tar tak i det
fundamentale problemet, som er en kjemisk ubalanse
i hjernen. Jeg føler at jeg i større grad er blitt meg selv

UT AV HODET OG INN I LIVET.
– Hva trenger vi mennesker for å trives?
Roger Hagen smiler, og klør seg litt i hodet.
– Du spør vanskelig. På det ytre planet tror jeg alle
mennesker trenger en stamme, vi trenger å bety noe for
andre. På det indre planet må vi gruble mindre og gjøre
mer. Vi må ut av hodene våre og inn i andres liv. UD
mariflat@underdusken.no
martoppe@underdusken.no
Ventetiden hos samskipnadene i de
største byene varierer mye.
Les mer på Dusken.no.

Må vente opptil tolv uker på behandling
SiT må leie inn tjenester fra andre psykologkontorer for å få
unna alle som trenger hjelp.

Leder for psykososial helsetjeneste Ottar
Hummelsund i SiT forteller at 25 prosent av pasientene oppgir vansker med studiene som hovedårsak
til at de tar kontakt. Andre klarer seg på skolen,
men sliter sosialt.

Venterommet til Studentsamskipsnaden i Trondheims
(SiT) psykososiale helsetjeneste på Moholt er som
venterom flest, med lysstoffrør og beroligende farger.
På venterommet sitter en kvinnelig student og venter
på å bli kalt inn til timen. Ingenting ser ut til å skille
henne fra andre studenter.
Fra 2001 til 2012 økte bruken av Studentsamskipnaden
i Trondheim sine psykologtjenester fra 2 til 3,1 prosent.

ÅPENT FOR ALLE. Ideelt sett skal man
få en registreringssamtale innen to uker, ifølge
Hummelsund. Så må de fleste påregne ventetid før
de kommer i gang med ukentlige terapisamtaler.
Ventetiden varierer avhengig av pågang.
– Vi har som målsetning å gi alle en time innen
ti uker, men i høykonjukturer kan det gå opp mot
tolv, sier Hummelsund.

SiT har et lavterskeltilbud for studenter som som sliter.
Tjenesten er i utgangspunktet åpen for alle som tar kontakt.
De tilbyr samtalebehandling til studenter med lettere til
moderate psykiske lidelser, studenter som har opplevd
traumer eller strever med andre psykiske problemer de ikke
vet hvordan de skal komme over. Hvis det er nødvendig
med spesialkompetanse eller medisinering henviser SiT
videre.
– Alle som har betalt studieavgift til SiT kan henvende
seg til oss, uten henvisning fra fastlege, sier Hemmelsund.
Han sier at ingen studieretninger eller grupper er overrepresentert, men det er litt flere kvinner enn menn som
benytter tilbudet.
UD
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Streite Stoltenberg

I ungdomstiden kompenserte Jens Stoltenberg for sosial usikkerhet ved å snakke om
atomvåpen og miljøvern. Nå står ungjentene i kø for å ta selfies med 55-åringen.
TEKST: Line Brox FOTO: Anna Rosova

J

a, ja.
Jens svarer kort til dem rundt seg, og konsentrerer seg om å smile til et titalls mobilkameraer
rettet mot han. Når vi tror han er fri til å gå videre,
slik at intervjuet kan starte, stopper han opp igjen og
smiler på nytt. Går en meter, og må stoppe igjen, og
igjen. Tross valgnederlaget i fjor høst, har Jens fortsatt fansen i behold. Omsider får FNs spesialutsending for klima, og Norges tidligere statsminister, satt
seg ned. En vakt, en politisk rådgiver og Jens’ andre
fotfølgere har plassert seg i et hjørne. Jens puster ut,
og forsyner seg med et glass vann.
– Jeg blir litt sånn...sånne fotograferinger og sånn.
Jens pauser, og prøver å sette ord på det han har i
tankene. Han innrømmer at han er litt sliten.
– Jeg er bare veldig høyt oppe når jeg snakker
og holder foredrag, og må komme meg litt nedpå
jorda igjen.

R

HVEM ER:

Jens Stoltenberg
Født 16. mars 1959 i Oslo
Var statsminister fra 2000-2001, og
fra 2005-2013.
Oppnevnt som FNs spesialutsending
for klima.
Sønn av arbeiderpartipolitiker og
tidligere utenriksminister Thorvald
Stoltenberg.
Konsulent i forskningsavdelingen i
Statistisk sentralbyrå. Denne stillingen
er han fortsatt permittert fra.

LØPEGUTTEN. For omtrent 15 minutter siden
holdt Jens foredrag om klima og karriere, i et auditorium fullt av studenter. Ordet «karriere» liker han
ikke, det minner ham om «noen som sleiper seg fram i
livet». For Jens har karrieren handlet om hard jobbing
og et brennende engasjement, helt fra han var student
i sosialøkonomi og aktiv i AUF, noe som gjenspeiler
seg i de få minnene han har fra sin egen studietid.
– Jeg var nok en veldig lite normal student, fordi
jeg jobbet så hardt med AUF og politikk ved siden av
studiene. Det var det jeg åndet for. Jeg løp fra AUF og
oppover til forelesningene, så jeg fikk dem med meg.
Jens leter etter flere studieminner, men kommer
ikke på noen som er særlig nevneverdige. Han mener
hjernen hans «ikke er skapt for å huske sånne spesielle ting».
– Det jeg husker var at vi spilte ishockeyspill, sier
Jens og ler forsiktig.
– Det var det alle gjorde i tolvte etasje på
Universitet i Oslo, der sosialøkonomistudentene
holdt til. Så spilte mange sjakk, men det er jo ikke
spesielt underholdende minner.

Jens forteller om en studietid som nesten utelukkende besto av hard jobbing og løping mellom møter
og forelesninger. Likevel ser han tilbake på tiden
med et smil.
– Jeg er glad jeg fikk være en del av et AUF-miljø,
men prisen jeg betalte for det var at jeg ikke fikk tid
til å være en del av et studentmiljø.
ALVORLIG FESTBREMS. Som en hardtarbeidende student og AUFer fikk Jens fort rykte på seg
av å være dårlig til å feste, og ryktene har det til at
han gikk til sengs tidligere enn de fleste andre.
– Det handler ikke om at jeg ikke var glad i å feste,
men siden jeg hadde så mye å gjøre måtte jeg legge
meg tidlig og stå opp tidlig for å lese.
– Så du har aldri vært noen ramp?
– Jo, det har jeg, men det er ikke noe poeng å skryte
på seg å være noen ramp. Noen av de tingene jeg har
gjort, har vært så rampete at jeg ikke vil snakke om
dem, selv ikke i ettertid.
Jens snakker bort den rampete tiden, og påpeker
at han stort sett tror han var som ungdom flest.
– Som tenåring kjøpte vi øl, gikk rundt med bæreposer og lette etter fester, men det er jo ikke akkurat
rampete, sier Jens og smiler lurt.
Atomvåpen, miljøvern og fattigdom var politiske
temaer som opptok unge Stoltenberg. Temaene skulle
bli Jens’ faste diskusjonstema. Også på fest.
– Jeg var veldig alvorlig. Jeg kompenserte for
min sosiale usikkerhet ved å snakke om alvorlige
ting, fordi jeg kunne noe om det. Men det var ikke
noe bilde på at jeg mente at det var noe man burde
snakke om klokken halv to på natten. Det var fordi
jeg syns det var så vanskelig å mestre det sosiale.
Smalltalk og sånn.
Selvsikkerheten tror han kom gradvis med alderen.
– Men du lå aldri singel og partiløs på sofaen?
– Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg valgte å engasjere
meg i politikk og kjærlighet. Men min kjærlighet
er jo min privatsak, så får andre vurdere meg som
politiker.
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SIDESPOR

Grønn gamlis
Store øyeblikk, grønne begivenheter
TEKST: Martin Gundersen ILLUSTRASJON: Trude Telle

UNDER UKE-SJEF-VALGET i februar ble kandidatene spurt om hva de husket best fra OL i -94. Jeg
fulgte spent med på svarene, overlykkelig over å bare
være tilskuer. Under OL i Lillehammer brukte jeg
tutt og bleie. Jeg er ikke stolt av det, men slik var det.
Begivenheter som OL har en funksjon: alle
kan relatere noe til dem. De er bautaene i vårt
folkeminne. Alt, inkludert ferieminner, kan
kobles til noen store hendelser. Slik er det også
med Erik Skutle, hasjpolitikeren fra Hordaland.

PIKENES jENS: Utenfor auditoriet der den tidligere statsministeren har holdt foredrag står studenter klare med
mobilene sine. – Joda, et bilde går bra, sier Jens, stopper opp og smiler velvillig til de mange kameraene.

MED HJERTET I POLITIKKEN. Det er politikken
det er lettest å få Jens til å snakke om. Som sønn av
arbeiderpartipolitiker og tidligere utenriksminister
Thorvald Stoltenberg, skulle man tro Jens var født
inn i en politisk karriere. Men det eneste bevisste yrkesvalget han noensinne påstår å ha tatt, var at han hadde
lovt seg selv å aldri bli politiker.
– I og med at Thorvald var det, skulle ikke jeg bli
det. Det var ikke han som presset meg, men ideen om
å prøve noe annet.
Jens ble forsker, noe han rakk å være i Statistisk
sentralbyrå noen få år før hjertet hans var tilbake i
politikken. Det var daværende miljøvernminister,
Thorbjørn Berntsen, som ringte ham opp og fortalte
at Gro Harlem Brundtland gjerne ville ha ham som
statssekretær. Med en gang Jens mottok telefonen,
innså han at hele livet ville bli forandret.
– Da tenkte jeg at nå er jeg tilbake der jeg med
hjertet egentlig ønsket å være hele tiden: i politikken,
der det er pulserende, der det skjer ting hele tiden.
Jeg har enorm respekt for forskning, men det er mer
en stille, dyptgående form for arbeid, mens politikk
er mer sånn...
Jens pauser.
– ...å være i kamp.
FRA SJANGLING TIL STATSMINISTER. Som
statssekretær startet Jens’ politiske karriere for fullt.
Han gikk fra å være statssekretær til statsråd og
deretter statsminister, som han selv uttrykker var et
resultat av litt «sjangling gjennom livet, og plutselig
var jeg statsminister.» Å bli Norges yngste statsminister noensinne var med andre ord ikke noe Jens
hadde planlagt å få på cv-en.
– Thorbjørn Jagland begynte å snakke om at han
egentlig ikke ville være statsministerkandidat og at jeg

burde være det. Jeg ble veldig overrasket, også sa jeg
ja. Og i løpet av noen få måneder så var jeg statsminister. Og siden så har jeg enten vært Arbeiderpartiets
leder eller så har jeg vært Arbeiderpartiets
statsministerkanditat.
Jens føler seg heldig som har fått lov til å jobbe med
noe han virkelig brenner for.
– Jeg prøvde å drive med noe først, som jeg ikke
hadde lyst til, men sannheten er at følelsene min var
i politikken.

Jeg er glad jeg fikk være en del av et
AUF-miljø, men prisen jeg betalte
for det var at jeg ikke fikk tid til å
være en del av et studentmiljø.

JENS STOLTENBERG

BARE JENS. Jens har tilsammen ni og et halvt år
bak seg som statsminister, og er fortsatt leder for
Arbeiderpartiet på Stortinget. Samtidig ble han i
desember utnevnt som FNs spesialutsending for klima.
På tross av endringer i karriereren tror ikke Jens han
er noen ny og annerledes person, selv om han kanskje
viser litt flere sider av seg selv nå enn det han kunne før.
– Jeg tror at jeg er akkurat den samme Jens. Men
det er litt andre sider som kommer fram, på grunn
av man har ulike oppgaver og roller. Jeg er litt overrasket over at folk får se de mer personlige, uformelle
sidene av meg. Men det er nok fordi det i rollen som
statsminister har vært mye offentlige oppdrag, veldig
mange alvorstunge ting, og nå har jeg en mulighet til

fRA HØyT OPPE TIL LAVT NEDE: – Jeg må komme meg
ned på jorda igjen. Men det var hyggelig stemning der
inne, forteller en litt sliten Jens etter gjennomført foredrag.

å vise litt andre sider, sier han.
– Har du blitt mer miljøvennlig da?
Jens smiler. Bruksvanene hans har nok ikke endret
seg betraktelig, selv om han mener det er viktig at folk
tenker gjennom hvordan de selv kan bidra til å løse
klimaproblemene.
– Samtidig er jeg også redd for å gjøre miljøvern til
et personlig ansvar, for det er litt for viktig til å bare
overlate til frivilligheten.
Han nevner hvor viktig det er at vi kan bo i et
land som kan tilrettelegge for å velge miljøvennlige
løsninger, før han omsider svarer på spørsmålet.
– Jeg har lenge vært ganske flink til å gå og sykle
til kontoret. I tillegg har jeg skaffet meg elbil. Også
har jeg gjort noe med tanke på huset mitt. Før hadde
vi oljefyring, nå har vi sånn jordvarme.
«SELFIESKONGEN». Jens’ rådgiver reiser seg og
gir tegn til at de må dra. Under tvil får vi lov å følge
han ut til bilen for å stille noen siste spørsmål og ta
bilder, noe som viser seg å være et naivt forslag. Å fortsette et intervju i gangene på Dragvoll med eksstatsministeren på vei til bilen sin, blir en utfordring. Noen
flakker med blikket, ser ned og smiler lurt når de går
forbi, andre er mindre sjenerte.
– Hei, vent! Jens, du kan ikke dra enda, roper et
par stykker og kaster seg over den nye bilen, der Jens
akkurat har rukket å sette seg inn, klar for å ta noen
siste bilder før turen går videre, noe som begynner å
haste. Turen må imidlertid vente ennå noen minutter
før han får dra videre.
Han skuer bort på assistenten som ser på klokken.
– Jada, ja, et bilde går bra, sier han og smiler litt
slitent til kamera. UD
broxline@underdusken.no

SKUTLE VAR EN AV DEM Bård Tufte Johansen
og Harald Eia kalte «gamlisungdommer» i en Lille
Lørdag-sketsj for noen år siden. De kler seg som
pensjonister, og har ellers de samme interessene
som gamle mennesker. I dag er han en hardbarket
kriminell, tatt for de grusomste gjerninger.
Få vil huske avisoverskriftene da Erik
Skutle, statsminister Erna Solbergs
vara i Stortinget, sa vi burde legalisere cannabis. Kanskje vil noen huske
overskriftene den dagen han ble tatt
for å ha røyket det selv, men det er ikke
sikkert. Det må mer til før vi husker det.
JEG VAR PÅ MIN SIDE lykkelig. Erik
og meg hadde endelig noe til felles. Før måtte
vi alltid snakke om politikk, og Erik ledet alltid

ordet. I de store avisene snakket han til meg. Som far
til sønn. Det var en fin, men traurig tid. Jeg følte aldri
vi hadde noe virkelig interessant å snakke om. Han
var jo alltid så skikkelig og flink. Hele tiden flink.

SOM EN SOMMERFUGL SPRATT han ut av
sin 40 år gamle byråkratkokong. Jeg ble målløs da han
slo ut sine vakre vinger. Nå var han fri fra stengslene.
Det er så flott at også disse gamlisungdommene kan ta
seg et drag. Leve litt «on the wild side» slik også Jens
Stoltenberg gjorde en gang mellom barndom og statsministerpost. Det er bare så
dumt man ikke
kan leve ut rusvanene som
politiker, selv
etter endt arbeidstid.

FOR VI HUSKER ALLE Jens Stoltenberg den 1.
mai. Brisen og god sto han der. Han talte til oss. Folket
lyttet, og i dag har en beruset Stoltenberg på talerstolen over 600 000 Youtube-visninger. Dét, dét er et
folkelig øyeblikk. En skikkelig minneverdig hendelse.
JEG VET IKKE om jeg vil huske vårdagen 27.
februar 2014 da Erik Skutle fylte mediene med
fine bilder av seg selv. Det var dumt de skulle kalle
ham kriminell, han som hele tiden var så flink.
Tiden vil vise om hans politiske bane blir et sent
nachspiel eller om Høyre glemmer som alle andre.
Det skal jo noe til at en videregående skole i Bergen
og en stortingsvara rydder vei for en grønnere vår.
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GREPET: Hildegunn Gutvik gikk i sitt første 8. mars-tog og var mektig imponert over arrangementet.
KAMPKLARE: Tusenvis av mennesker viste sin motstand mot blant annet reservasjonsretten.

Førstegangsreisende

Kvinnedagen har fått en ny vår. Studenten Hildegunn Gutvik gikk i 8. mars-tog for første gang.
TEKST: Stian Sande FOTO: Caroline Ramnæs og Julie Trulsvik Rasmussen

D

et er den helhetlige likestillingspolitikken
regjeringen går inn for som jeg ønsker å
demonstrere mot, sier Hildegunn Gutvik,
lektorstudenten som i likhet med veldig mange andre,
skal gå i sitt første 8. mars-tog.
I tillegg til å være motstander av regjeringen er
hun også svært opprørt over det nye lovforslaget om
reservasjonsretten.
– Jeg syntes det er tragikomisk at vi må ta fram

R

FAKTA OM:

Den Internasjonale
Kvinnedagen
Ble innstiftet i København i 1910 på Den annen
internasjonales sosialistiske kvinnekongress.
Dagen ble markert for første gang i Norge i 1915.
Ble etter det internasjonale kvinneråret i 1975 gjort
til offisiell kvinnedag i 1977 og feires idag over
store deler av verden.
Reservasjonsrettdebatten sørget for rekordstort
oppmøte i flere av Norges største byer i år.

parolene fra 70-tallet igjen. Jeg tror mange på min
alder vil være mer opptatt av 8. mars i år enn tidligere på grunn av hovedparolen. Andre typiske likestillingssaker som kontantstøtte og pappaperm er også
viktige, men spørsmål om reservasjonsrett og abort
spiller såpass mye på følelser at folk engasjerer seg.
Opplevelsen av innskrenket frihet blir så direkte og
tydelig.

RESERVASJONSRETT. Det koker på torget
i Trondheim denne lørdagen. Paroler holdes høyt,
plakater er overalt og tusenvis av mennesker
står sammen og lytter til AUF-appellanten Julie
Instad Hope som er første kvinne ut i rekken.
Kvinnedagsmarkeringen i Trondheim er igang.
Hope starter sin appell med å si at Norge har fått
en kvinnefiendtlig regjering. Uttalelsen virker å være
i sterkeste laget for de fleste så tidlig i markeringen,
og klappingen lar vente på seg. Rungende applaus og
jubel kommer derimot så fort hovedparolesaken om
reservasjonsretten nevnes. For det virker som majoriteten av publikum er her for å vise sin motstand mot
at fastleger kan reservere seg mot å henvise kvinner
til abort.

STRIKKEPINNER
PÅ
SEG
SELV.
Engasjement er noe Heidi Klokkervold, mangeårig kordinator for 8. mars-toget i Trondheim, har
opplevd mye av i forkant av årets kvinnedag. Inne

på Folkets hus, dagen i forveien, møter vi en oppspilt
Klokkervold som forteller at det har vært mye mer
trykk i forkant av årets markering enn på lenge.
– Vi opplevde en økning i fjor i forbindelse med
hundreårs-markeringen, men i år ser vi at det er enda
flere organisasjoner som har sluttet seg til markeringen, sier hun.
– Det var stappfullt på parolemøtet. Det er lenge
siden det har vært så mange til stede.
Hun tror i likhet med Gutvik at regjeringsskifte
og de nye lovforslagene gjør at trykket rundt markeringen øker.
– Vi har en regjering som rører ved abortloven, og
det provoserer. Den tidligere frykten for å bli gravid
kommer tilbake, og vi ser jo fra andre land hva konsekvensene ved å ikke ha en abortlov kan være. Kvinner
bruker strikkepinner på seg selv for å ta livet av fosteret
eller tar sitt eget liv ved graviditet.

GRISEBLOD I MUNKEGATA. Klokkervold
ser ut over det store LO-kontoret og nikker bekreftende når vi spør om reservasjonsretten er et steg
tilbake for kvinnesaken.
– Den omveltningen som kom med abortloven
var viktig for kvinnefrigjøringen. Menn har jo alltid
ønsket å kontrollere kvinners seksualitet, men med
abortloven kunne kvinner i mye større grad kontrollere den selv.
Hun tenker tilbake og minnes de kristne

mot-demonstrantene av abortloven, ledet an av Børre
Knutsen og Ludvig Nesja, som hadde sine ekstreme
metoder.
– De gikk og skvetta griseblod nedover Munkegata.
Det har alltid vært ekstreme folk som ønsker å
fjerne loven om selvbestemt abort, men jeg tror vi
nå er overrasket av at det er kommet så langt som
at regjeringen vil gå inn for en lovendring om legers
henvendelsesplikt.

TAR RETTIGHETER FOR GITT. Selv om
Gutvik nå har møtt opp på torget og gjør seg klar
for sitt første 8. mars-tog, gjør hun også opp seg
noen tanker om hvorfor hun ikke har gått i tog før.
– Jeg føler ikke at det er rart at jeg ikke har gått
i tog før, sier hun og stirrer utover den store folkemassen som omringer den lille scenen foran torget.
– Jeg har jo vært bevisst på kvinnedagen, men jeg
har ikke følt behovet for delta på markeringen tidligere. For meg har dagen mest handlet om å hedre
de kvinnene som har vært med på å kjempe frem de
rettighetene vi har i dag.
Hun mener at det er de tidligere kampers fortjeneste at hun faktisk ikke har følt behov for å markere
seg.
– Jeg har aldri opplevd diskriminering som kvinne,
eller følt meg undertrykt. Så jeg opplever at kvinnedagen har vært mest for kvinner som levde under
andre forhold tidligere, og kvinner i andre deler av
verden. Det at jeg ikke har gått i tog før handler jo
om at vi er vant til å ta rettigheter for git.
TAKKER REGJERINGEN.
– Jeg syntes at det er kjempeflott at unge damer
tar likestilling for gitt, sier Klokkervold og smiler
bredt.
Hun mener at det er en kjempepositiv innstilling
som kvinner i Norge burde ha.
– Det at menn også er med i oppdragelsen tar de

som en selvfølge. At de ikke bare ser på dem som
fedre, men også omsorgspersoner. Det er først da vi
er et likestilt samfunn, når vi tar disse tingene for gitt.
Selv om hun er en motstander av den nye kvinnepolitikken som føres, opplever hun at det er kommet
en positiv ringvirkning ut av regjeringsskiftet.
– Disse lovforslagene opprører mange damer. De
unge har tenkt at likestillingen er på plass i dag, også
får de det her som et slag i ansiktet. Og damer som
har gått i protesttog og demonstrert for lenge sida
er plutselig på banen igjen. Takket være regjeringen
har feministene starta opp igjen. De har samlet seg.

De gikk og skvetta griseblod nedover
Munkegata. Det har alltid vært ekstreme
folk som ønsker å fjerne loven om
selvbestemt abort
HEIDI KLOKKERVOLD

Koordinator, 8. mars-toget i Trondheim

KOSE SEG MED THATCHER. Folkehavet som
fyller midtbyen på denne lett overskyede lørdagen
levner liten tvil om at feminismen og kvinnekampen
lever. Et rekordstort antall mennesker, omtrent 3500,
har dukket opp for å gå i tog, og det har aldri vært så
mange paroler i et tog som Klokkervold kan huske.
– Selv jeg hadde ikke trodd at så mange skulle
dukke opp her i dag, sier hun, nesten himmelfallen.
– Det er en helt fantastisk stemning her. Og med så
mange paroler er det vanskelig å forstå at Unge Høyre
og FpU valgte å boikotte dagen i dag og heller koser
seg med filmen om jernkvinnen Margaret Thatcher.
Det er ikke til å forstå.
Togdebutant Gutvik virker også bergtatt av det

PROVOSERER: Heidi Klokkervold tror spørsmålet om
abort rører ved mange i den norske befolkning.

store oppmøtet idet vi marsjerer bortover Olav
Tryggvassons gate.
– Jeg kjenner virkelig på stemningen nå. Det er så
mye folk og vilje til å markere sin motstand her. Det
er litt overveldende faktisk.

TRE GENERASJONER. Toget fortsetter
sin marsj gjennom sentrum. Som spådd av både
Gutvik og Klokkervold er det mye ungdom som er
tilstede på markeringen.
– Vi ser at kampviljen blant de unge er stor, og
dette sender et tydelig signal til regjeringen, sier
Klokkervold, som i tillegg til å være parolebærer
også er ute og går med sin datter og sitt barnebarn.
– I dag er vi tre generasjoner som markerer
sammen, så det er ikke bare viktig, men veldig hyggelig
å være her i dag, smiler kvinnedagkordinatoren.
UNDERTRYKKING PÅ KROPPEN.
– Vi må likevel være klar på at rettigheter kan
vinnes og tapes. Det hjelper ikke kun med et tog som
dette, men det er med på å sette i gang en større mobilisering og synliggjøring rundt det vi protesterer mot
og ønsker å sette på dagsorden.
For Gutvik, som selv er politisk aktiv, handler det
også om å få med seg unge jenter i samfunnsdebatten,
selv om hun mener det er forståelig at det ikke er så
stort engasjement.
– Det er naturlig at de eldre som har levd under
og opplevd tider der det fantes mer kvinneundertrykking er dem som er mest engasjert i kvinnesaken og
8. mars, sier hun mens toget farer videre.
– Likevel merker vi her i dag at de unge er på plass,
og det kommer jo av at vi nå føler litt av den undertrykkingen på kroppen. Nå må vi faktisk si ifra om
ting som er viktig for oss. UD

stisan@underdusken.no
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Samfundet
LEDER

Samfundet som et
godt eksempel
Den 28. februar kunne vi lese en
kronikk i Aftenposten signert Anita

Flertallet
får ikke stemme
Flere samfundetmedlemmer følger nå ledervalgene via
strømming enn fra Storsalen. Men samfundetledelsen
avviser nettavstemning.
Side 38

– Temaendring kan svekke tilliten
I januar annonserte ISFiT-15 at festivalen endrer tema, uten Storsalens
samtykke. Det er uheldig når temaet er så sentralt under valget, mener
professor ved NTNU.

FOTO: HÅVARD KARLSEN

Side 40

Realitetenes «reality»
Det er noe grunnleggende menneskelig ved å spionere på en gjeng unge
mennesker som drikker seg dritings og manipulerer hverandre.
Side 44

lave andelen kvinner i bookingbransjen, og muskkbransjen forøvrig, og
delte noen opplevelser fra sin tid
som aktiv på Studentersamfundet.
ner som jobber med pop og rock
hos klubber og studentersamfunn i
Norge er så lav som ni prosent. Hun
påpekte at studentersamfunnene
rundt i landet har et ansvar for å gå
foran som et godt eksempel, noe
hun har helt rett i.
Studentersamfunnene er en viktig rekrutteringsarena for mange
bransjer, ikke bare innen booking.
Selv kjenner jeg mange som har
fått seg «ordentlige» jobber innenfor mange ulike felt etter å ha «gått
i lære» på Samfundet. Lydteknikere,
dj-er, bookingagenter, ja, til og med
journalister har det blitt av noen
av oss.
Det er en kjent sak at vi lærer
mer på Samfundet og i andre frivillige studentorganisasjoner, enn
vi noen gang kommer til å lære på
skolebenken. Vi må derfor være klar
over hvilken påvirkningskraft vi har
på resten av arbeidslivet i Norge. De
gode holdningene skapes hos oss.
pfordring om å ta kjønnsbalansen på
alvor, så kan jeg opplyse om at gjengene som i dag driver med booking
og arrangering av konserter på Samfundet har en kvinneandel på ganske nøyaktig 50 prosent. De siste ti
årene har 30 prosent av bookerene
vært kvinner. Dette er tall som ligger
langt over resten av bransjen.
Jeg er glad for at vi har en god
kjønnsbalanse på Samfundet. Det er
ikke et resultat av politisk vilje, men
et ønske om å trives på jobb og ha
et godt miljø, både faglig og sosialt.
Hvis bransjen fortsetter å rekruttere
fra Studentersamfundet, går de med
andre ord en lys framtid i møte.
ØYVIND LUNKE
Leder for Studentersamfundet
i Trondhjem
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KULTURPROFIL

Helvetes levende

Teknoprinsessa fra Sverige

De kreative studentene fortjener et varmere, våtere og villere
kulturklima verdig et «skapende
universitet» anerkjent for mer
enn teknologi.

Elsa Billgren driver vintage-blogg for Elle Sverige, har vært programleder i Melodi Grand Prix og
har gått i klasse med Lykke Li.

TEKST:

Hilde Heggstad

FOTO:

Julie Trulsvik Rasmussen

maria BirKeLand oLerud

Kulturredaktør

marioler@underdusken.no

Billgren er et slående vesen, som
angriper livet på samme måte som hun
agriper bruktbutikker. Hun livnærer
seg av brudekjoleutleie, samtidig som
hun er personlig shopper og programleder, men hun har andre ønsker for
framtiden.
– Hverdagen min er svært variert.
Jeg elsker det jeg gjør, og holder er høyt
tempo, men i framtiden hadde det vært
fint med en mer forutsigbar hverdag.

K om m en t ar

Han skapte et helvetes leven, avtroppa direktør
Pontus Kyander ved Trondheim Kunstmuseum.
Og godt var det. I løpet av tida han var i stillinga,
gikk museet fra å være en intetsigende provinsinstitusjon til et modig og levende kunstmuseum
hyppig omtalt i landets beste kulturmedier – ikke
bare for Kyanders mange friske utspill, også for
kunsten selv. Som den østlandske, akademikerfødte jyplingen jeg er, tok jeg gang på gang meg
selv i å tenke at endelig skjer det noe. Endelig får
Trondheim velfortjent status som kulturby.
Jovisst er Trondheim en kulturby! Sammenligna
med Stavanger som var «Europeisk kulturhovedstad» for noen år sida, har trønderbyen så mangt
å by på: Et fotballag på åttendeplass i Tippeligaen,
et knippe gamle rockere og bitre billedkunstnere, samt et arkitektonisk underverk fra fjern
fortid. Og vi har studentene. Studentene på «Det
skapende universitetet», morgendagens helter:
Nasjonens beste ingeniører, et imponerende
jazzmiljø, for ikke å snakke om filmpionerer på
Dragvoll. Men de flykter. Mer enn halvparten av
studentene forlater byen etter endt studieløp,
og kunnskap er Trondheims største eksportvare.
Byen er kun en rastepause i et ungt menneskes
selvrealiseringsreise gjennom et konkurransedrevet, globalt landskap.
Heldigvis har de en plan, kommunepolitikerne, byplanleggerne og utdanningsinstitusjonene. Inspirerende og innovativ: felles masterplan for Trondheims bycampus er en rykende
fersk byutviklingsplan i Egon Olsen-klassen,
som skal gjøre byen til «attraktiv, kreativ og
ledende kunnskapsby nasjonalt og internasjonalt». Teknologibyen skal bli kunnskapsbyen
der menneskelig kapital er viktigere enn fysiske
ressurser, der den kreative klasse skal produsere
«kunnskap for en bedre verden», der individet

Illustrasjon: Camilla Dahlstrøm
endelig skal blomstre og leve etter endt studieløp. Det stinker cappuccino lang vei, men jeg må
innrømme jeg liker det.
Med i planen er den mye omtalte samlokaliseringa av byens campuser, samt en tanke om at
Trondheim som kulturby ikke er stimulerende
nok. Svunne tiders trønderrock og Bakklands-

Modige kulturinstitusjoner og synlige
humanioraforkjempere er nødvendige om filmskaperen ikke skal flykte til
hovedstaden.

kunstnernes keramikkfat holder ikke om byen skal
bli så inspirerende og innovativ at den igjen er et
pilegrimsmål. Skal nasjonal teknologiby bli internasjonal «kunnskapsby», er kreativitet en avgjørende faktor: kunnskap er noe som skapes.
Kulturaktører – kunstnere, akademikere og kulturformidlere – som stimulerer til nytenking er en
selvfølge i en by der nordiskstudenten skal slippe

å bruke retorikkpensum for å forklare grandonkel
at hun ikke skal bli ingeniør, selv om hun studerer
i Trondheim. Modige, triggende kulturinstitusjoner og stolte, synlige humanioraforkjempere
er nødvendige om filmskaperen ikke skal flykte
til hovedstaden så fort han har en grad. Byens
kulturaktører har for dårlig selvtillit.
Trondheim trenger et varmere, våtere og villere
kulturklima. Nettopp derfor er det så ironisk at en
kulturaktør som endelig skaper det etterlengta
levenet, bes pakke sin koffert. Selvsagt skal ikke
en institusjon som driftes som om den er privat,
følge kommunens byutviklingsplan, men jeg er
nok ikke den eneste som tenker at Trondheim
Kunstmuseum rota bort målsjansen. KyanderTrondheim: 1-0 til bortelaget. Det blir spennende å se om en ny direktør kan videreutvikle
et moderne museum som oppildner og engasjerer. Hun fortjener et klapp på skuldra og «lykke
til», vedkommende som tiltrer etter Kyander.
Samtidig må de resterende kulturaktørene slutte å
sløse bort energien som oppstår når det stormer
rundt museet eller andre kulturformidlende og
kunnskapsproduserende institusjoner. Stormene
må omdannes til kreativ skaperkraft verdig et
«skapende universitet» og en «kunnskapsby»
anerkjent for mer enn teknologi. Vindturbinene
finnes, de må bare hentes ned fra loftet. Om vi får
til det, kan det hende jeg ikke flykter.

Leter etter det estetiske
Det største forbildet er billedkunstneren Helene Billgren, som også er
hennes mor. Hun er opptatt av å se
det fine i ting, og elsker alle former for
kunst og kreativitet. Vintage-stilen har
hun fått inn med teskje fra tidlig alder.
– Da jeg var tolv, pleide jeg å ta
på meg min farmors sexy undertøy.
Det gikk gjerne i korsetter og strømpeholdere, så det hadde selvsagt en
påvirkning. I ungdomsåra hadde jeg
en periode der jeg gikk i slengbukser
med kjempekort liv, og stringtruser
over buksekanten. Man kunne alltid
se kjærlighetshåndtaka, og jeg frøs
konstant på ryggen.
Som alle andre, hadde også Billgren
en periode på ungdomsskolen der hun
ville være som alle andre.
– Det er bare merkelig å finne seg
selv når man er 14 år, og livet er en
prosess man må igjennom. Jeg leter
etter meg selv i klærne.
Etter ungdomsskolen begynte
hun på dramalinja ved Södra Latins
gymnasium i Stockholm. Der fikk hun
muligheten til å utvikle sin egen stil,
samtidig som hun dro på castinger. Da
hun var 19 år, begynte hun å jobbe som
programleder. Det har hun gjort siden.
Det beste hun vet er lørdager, uteservering og rosévin. På spørsmål om hva

KJoLeFin: Elsa Billgren eier ingen bukser.

det verste hun vet er, svarer hun raskt.
– Hele verden!
Så blir hun litt stressa, og begynner
å ramse opp.
– Krig, fordomsfulle mennesker,
urettferdighet. Det vanlige.
Selv om Billgren er opptatt av at alt
skal være fint, og prøver å se kunsten i
alle ting, er det viktig for henne at man
ikke skal strebe etter perfeksjon.
– Jeg har alltid hull i strømpebuksene og en medfødt rufs i håret. For
meg representerer skavanker en slags
trygghet.

Kjønnsroller og klær
Vintage-klær har blitt en stor trend den
siste tiden. Hun mener det er fordi det
ikke lenger er noen som bestemmer
hvordan man skal kle seg.

– Det finnes ikke lenger en fasit for
hva man skal gå med. Nå er alle opptatt
av å finne sin egen personlige stil, og
med bruktklær kan man kombinere
forskjellige trender.
Hun ønsker at klærne forteller en
historie.
– Man kan eksempelvis se på hvilken
tid en kjole er fra, og trekke linjer
mellom klærne og kvinnenes rolle i
samfunnet.
Den store lidenskapen er gamle
brudekjoler. Hun forteller at hun sannsynligvis har robbet hele Sverige for
sjeldne vintage-kjoler, og gjør butikk
på å leie dem ut. Sitt eget bryllup har
hun et ganske annet forhold til.
– For meg var det bare å rive av plasteret og få det unnagjort. Jeg er absolutt ikke en sånn typisk brud. Å leie

ut brudekjoler er min business, jeg har
leid ut min egen brudekjole fem ganger.
Hvis Billgren ble nødt til å beskrive
seg selv, ville hun kalt seg en teknoprinsesse. Hun har en ultrafeminin stil, men
er nødt til å vektlegge teknofaktoren
i sin beskrivelse. Selv om hun ser ut
som en prinsesse, lever hun så absolutt ikke i noe eventyr. Hun er en hard
teknoprinsesse som skaper forretning
av kjoler.

hildhegg@underdusken.no
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Fire på

Flertallet får ikke stemme
Flere samfundetmedlemmer følger nå ledervalgene via strømming enn fra Storsalen.
Men samfundetledelsen avviser nettavstemning.

Studentersamfundet

DEMOKRATI
TEKST:

Hannah Christin Lerfaldet
Amanda Roland

FOTO:

Eivind Sponga

Kafé- og Serveringsgjengen

Stemte du under UKE-sjefvalget og samfundetledervalget i februar? Hvorfor/Hvorfor ikke?
Jeg stemte ikke. Var tilstede
under UKE-sjefvalget, men
klarte ikke å bestemme meg,
fordi det var mange godt egnede
kandidater.

ikke nett med det første

PLaSSmanGeL i StorSaLen: 90 prosent av medlemsmassen på Samfundet kan ikke stemme.

bidra til å øke oppslutning ved valgene.
Hun nevner dusken.no’s livestream fra
samfundsmøtene som eksempel.
1 747 studenter besøkte livestreamen
på dusken.no under valget av samfun-

– Alternative avstemminger vil
bidra til at Samfundet blir mer
demokratisk og rettferdig.

– mer demokratisk og rettferdig
Medlem Marianne Haaland på
Samfundet var selv tilstede under
ledervalget.
– Alternative avstemninger vil bidra
til at de som ikke kan møte opp, har
mulighet til å stemme og føre til at
Samfundet blir mer demokratisk og
rettferdig. Det er feil å ekskludere dem
som ønsker å være med, men som ikke
kan møte opp i Storsalen under valget,
sier hun.
Haaland mener at å åpne for nettavstemning eller forhåndsstemning og
møte folk i kanaler utenfor Storsalen vil

anja Kleppan engelsen

Foto: Håvard Karlsen

300 medlemmer avgjorde samfundetledervalget i februar, mens over 1 700
fulgte valget via strømming – uten å
kunne stemme. Med den begrensede
kapasiteten Storsalen har i dag, kan
maksimalt 1 000 (ti prosent) av medlemmene stemme. Etter valgene av samfundetleder og UKE-sjef i februar, etterlyste
flere av husets medlemmer nye valgordninger, men verken avtroppende eller
påtroppende leder for Samfundet vil
åpne for nettavstemning.

Nettstemning som alternativ valgordning har vært tatt opp i Storsalen senest i
fjor vår, men ble nedstemt. Påtroppende
samfundetleder Per Fridtjof Larssen
mener det skal mye til før nettstemming blir vedtatt.
– Det er en romantisk følelse i
Storsalen, og en viktig tradisjon å
holde avstemningen der, sier Larssen.
Han ser ikke for seg å ta opp saken om
nettstemning.
– Kvantitative mål betyr ikke alltid
så mye. Kvaliteten i engasjementet er
viktigst, sier han.
Avtroppende
samfundetleder
Øyvind Lunke er også skeptisk til
nettstemning.
– Inntil jeg ser et system med nettstemning som fungerer, er jeg mer mot
enn for det, sier Lunke.
Lunke og Larssen mener at nettstemning krever å få det tekniske på plass,
noe som vil bli en krevende jobb.

Jeg hadde lyst, men kunne ikke.
Hvis jeg kunne forhåndsstemt,
hadde jeg gjort det.

marianne Haaland
Samfundetmedlem
detleder. Hadde alle som fulgte samfundetledervalget via strømming ønsket å
stemme, ville nærmere 1 000 måttet snu
i døra, mens den resterende halvparten
hadde fått avgjøre valget.

– risikabelt med nettstemning
Til tross for at nettstemning kunne

sanket flere stemmer totalt, ser Lunke og
Larssen at det følger med en viss risiko.
Lunke er redd nettstemning fører til at
den med flest venner vinner.
– Nettstemning gjør det lettere for
«kompisstemmer». Når man møter opp
i Storsalen blir man tvunget til å gjøre
seg opp en mening om hva kandidatene
har å si, sier Lunke.
I tillegg mener han at engasjementet
vil bli mindre dersom den tradisjonelle
valgordningen utfordres.
– Jeg tror man må komme i Storsalen
for at det skal bli ordentlig debatt. Man
ville ikke få samme temperatur i salen
dersom alle sitter hjemme, sier Lunke.

Lite engasjement
For å velge samfundetleder møtte 300
av Samfundets over 10 000 medlemmer
opp, en valgopplsutning på tre prosent.
Larssens fanesak er engasjement på
samfundsmøtene, og på denne måten
få til bedre debatt. Å øke antallet stemmere til valget i 2015 er derimot ikke et
mål for den påtroppende lederen.
Haaland synes den viktigste saken

for styret er å øke engasjementet blant
medlemmene. Hun stemte på den kandidaten hun mente var mest interessert i
å nå ut til flere.
– Jeg liker Samfundet godt og mener
noe må gjøres for å skape mer engasjement på huset, forteller hun.
Larssen mener det skal godt gjøres å
engasjere alle Samfundets medlemmer.
Han foreslår at en valgkampanje i
forkant av valget kan øke engasjementet.
Han tenker at det kan føre til at flere
møter opp.
– Det ville synliggjøre konseptet og
samfundetstyret bedre, og vekke nysgjerrighet. På den andre siden ville det være
veldig tidkrevende for kandidatene, sier
han.
Larssen hevder at medlemmene ofte
ikke vet hva et medlemskap innebærer.
– Det ville hjulpet å endre måten
å fronte medlemskap på. Blant annet
ved å vise at medlemskap gir deg indirekte egenandel av Samfundet. Kortet
betyr mye mer enn bare gratis inngang
på arrangementer og billigere mat og
drikke, forteller Larssen.

et internt Samfund
– Dersom det ved et stortingsvalg var tre
prosent oppslutning, ville det vært krise,
men dette er annerledes. Det er en evig
diskusjon hvordan vi kan få med folk
som sitter hjemme, sier Larssen.
17 prosent av husets medlemmer er
aktive i gjenger. Husets debatter har,
fra talerstolen i Storsalen, flere ganger
blitt kritisert for å være interne, og at
det ikke gjøres nok for å inkludere flere
medlemmer.
Larssen er ikke enig i påstanden.
– Mange av spørsmålene under
valgene stilles om vervet man tar på seg,
og bør holdes til det, sier han.
Øyvind Lunke mener tre prosent
oppslutning utgjør et gyldig valg.
– Valget er åpent for alle og reklameres for, så jeg tror ingen føler at det
er en beslutning som blir tatt over hodet
på dem, sier han.

hannlerf@underdusken.no

Jeg stemte under begge valgene.
Hvorfor? Man gjør det. Det er bra
å bruke stemmen sin, og viktig å
mene noe.

Jeg stemte ikke under valgene
fordi jeg jobbet. Det er uansett
tiltak å dra til Samfundet ens
ærend for å stemme. Det ville
vært lettere med nettstemning.

Henriette Bru

Øyvind Vik

Kaia aasberg

Medlem

Gjengsekretariatet

Kafé- og Serveringsgjengen

tilhørighet
gir engasjement
Gjertrud Hole Kjøstolfsen ble nylig valgt til UKE-sjef. Under Dusken spurte
henne om valgprosessen.
» I år var oppslutningen på fem prosent
ved UKE-sjefvalget. Hvorfor er det så
få som engasjerer seg i valget?
– Jeg tror man må ha et forhold
til det. Det er kanskje mange som
tenker at valget bare er for de interne.
Studentene må bli oppmerksomme på
at valg av UKE-sjef har noe å si for
hvordan neste UKA skal bli.
» Hva tenker du om nettavstemning
eller forhåndstemning?
– Det er jo en idé for å få med flere

stemmere. Faren ved nettavstemning
er at det er folk som bare stemmer på
vennene sine og ikke setter seg inn
i debatten. Det tenker jeg er en stor
risiko.
» Tror du samfundet er for internt?
– Før jeg ble tatt opp, i november
2012, var det rart å dra alene på
Samfundet fordi jeg ikke kjente nok
folk der og fordi jeg da følte meg
utenfor det interne nettverket. Hvis
Samfundet oppleves som et lukket

nettverk, er det ikke alltid så lett å
møte nye folk der. Jeg tror at hvis
man klarer å rekruttere store grupper
av mennesker, vil de også oppleve at
Samfundet er et samlingssted hvor de
kan møte folk de kjenner til.

hannlerf@underdusken.no
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Tirc er lagt ned
Trondheim Interrail
Centre (Tirc) kommer
ikke til å åpne for overnatting på Samfundet
denne
sommeren.
Finansstyret tok avgjørelsen i fjor høst, etter
et siste forsøk på å få
tilbudet til å gå med
overskudd.

TIRC
TEKST:

– Temaendring kan svekke tilliten

I januar annonserte ISFiT-15 at festivalen skulle endre tema, uten Storsalens samtykke. Det er uheldig
når temaet er så sentralt under valget, mener professor Toril Aalberg ved NTNU

Marius Jones ble i fjor stemt fram som
ISFiTs president for 2015. Under valget
legger hver enkelt lederkandidat fram
sitt utvalgte tema, og mange studenter
stemmer på grunnlag av lederkandidatenes tema.
Jones stilte med temaet arbeid, men
for første gang i festivalens historie har
ISFiTs president, sammen med styret,
skiftet tema.
– Konsekvensen av et slikt temaskifte kan være at mange studenter som
har stemt, føler seg skuffa, i alle fall
hvis tema er så viktig for valget, mener
sosiologiprofessor Toril Aalberg, som
også har en doktorgrad i statsvitenskap.

demokratisk valg, kan gå utover tilliten
mellom leder og Storsalen. Siden det
ikke er gjenvalg, er det viktig at lederen
bygger opp igjen tilliten hvis den er
svekket, sier hun.
Hun mener valget av president og
temaskiftet er en komplisert sak, og
trekker paralleller til partivalg.
– Velgere kan uttrykke sin misnøye
ved ikke å stemme på partiet til neste
valg. I ISFiTs tilfelle er ikke det mulig,
fordi ISFiT-presidenten bare blir valgt
én gang, sier Aalberg.
Videre mener hun problemet ikke
bare ligger i tilliten mellom leder
og studentene. Et temaskifte kan
også skape splittelse lenger ned i
organisasjonen.
– Det kan oppstå konflikt mellom
de som støtter temaskiftet og de som
er misfornøyde med temaskiftet. Det
er uheldig for festivalen, mener hun.

Komplisert temaskifte

det beste for festivalen

Jones vant soleklart med 161 stemmer
av totalt 204 under valget i fjor. Fordi
emnet er så sentralt under valget,
mener Aalberg at et temaskifte kan
svekke tilliten til Jones.
– At temaet blir endret etter et

ISFiT-president Marius Jones er uenig.
– Styret og jeg har tenkt på festivalens beste, og så at et temaskifte ville
være mye bedre for ISFIT-15. Arbeid ble
veldig bredt, men vi har klart å spisse
temaet med korrupsjon. Å vite mye om

ISFIT
TEKST:

Anette Siverstøl

FOTO:

Katinka Goffin

Linn Danielsen Evjemo

ILLUSFOTO: Anna Rosova

Fornøyd PreSident: ISFiT-president Marius Jones mener det opprinnelige temaet ikke var godt nok.

ett tema er bedre enn å vite litt om mye, ytringer eller fått protester på temaskiftet. Selv om jeg mener det ikke er
sier han.
Allerede under ISFiT-13 skilte problematisk, så er jeg åpen for debatt,
problematikken om korrupsjon seg ut. sier Jones.
Den gangen var global handel tema.
Jones mener mange satt igjen med et
inntrykk om at korrupsjon var et viktig anetsive@underdusken.no
problem å ta tak i. Likevel stilte han til
valg med temaet arbeid.
FAKTA OM:
– Jeg lurer faktisk på hvorfor jeg ikke
stilte med korrupsjon. Men etter valget
satt jeg meg inn i ISFiT på en helt annen
måte. Forståelsen jeg da fikk og innspill
ISFiT står for «Internasjonal
fra styret, gjorde at korrupsjon pekte
Studentfestival i Trondheim» og
seg ut som det beste temaet, sier han.
blir arrangert annethver år.
Jones forstår at mange kan se på
temaskiftet som komplisert, men
Her møtes over 450 studenter fra
påpeker at det originale temaet ikke
hele verden for å diskutere temaet
var godt nok for ISFiT-15.
i 17 ulike workshoper, og for å ta
– Jeg vil gjøre en best mulig jobb som
del i festivalens kulturprogram.
president for ISFiT, og så et behov for å
lære om holdning til – og forståelse av
ISFiT ble arrangert for første gang
– korrupsjon. Jeg håper folk forstår at
i 1990.
temaskiftet er en fordel for festivalen, og
at de støtter og har tillit til oss i styret,
For første gang i festivalens
forteller han.
historie, har presidenten og styret
Jones sier at tilbakemeldinger fra
skiftet tema.
både studenter og fagfolk utelukkende
har vært positive.
– Jeg mener jeg ikke har hørt kritiske

K

ISFiT

–Tirc har gått med store underskudd i
flere år, med årlige tap på fra 200 000
til 600 000 kroner, sier finansstyreleder
Dag Herrem på Samfundet.
I 2013 ble det gjort et siste forsøk
på å få Tirc til å gå med overskudd.
Den studentdrevne organisasjonen
ble avsluttet, og administrasjonen på
Samfundet overtok organiseringen,
men til liten nytte.
– I fjor ble det avgjort at tilbudet
skulle nedlegges, slik at vi heller kunne
benytte sommermånedene til vedlikehold av huset, sier Herrem.

enstemmig vedtatt på egen hånd
Samfundet-leder Øyvind Lunke mener
det var riktig at avgjørelsen om å
legge ned Tirc ble tatt av Finansstyret
alene, uten å ha blitt diskutert på et
Samfundsmøte.
– Vi så ikke behov for det, da Tirc
ikke er en del av det frivillige arbeidet
på Samfundet, sier han.
Han forteller at saken ble enstemmig
vedtatt av Finansstyret. Herrem er enig
i at det var riktig at de tok denne avgjørelsen alene.
– Samfundet-styret har ikke noe
med den økonomiske driften av
Samfundet å gjøre, sier han.
Herrem sier at Finansstyret ikke
hadde noe ønske om å nedlegge Tirc,
men at det store underskuddet gjorde
at det ville vært uansvarlig å opprettholde driften.

uøKonomiSK: Tirc holder dørene stengte neste sommer.

Studieby Én
og ntnu ikke informert
«Tak over hodet»-aksjonen drives av
organisasjonen Studieby Én og er
et overnattingstilbud for boligløse
studenter som kommer til Trondheim
rundt semesterstart. Prosjektleder
Tove Lill Karlsen for Studieby Én ble
overrasket over at avgjørelsen om å
legge ned Tirc ble tatt allerede i fjor.
– Vi var jo klare over at fjorårets
Tirc var en prøveordning som skulle
evalueres, men vi var ikke klare over
at en nedleggelse var endelig vedtatt,
sier hun.
Hun regnet med at Studieby Én
ville bli informert om Tircs skjebne
i løpet av våren, men er likevel takknemlig for den ekstra planleggingstiden de fikk, nå som de vet om
nedleggelsen.
– «Tak over hodet» og Tirc har
vanligvis hatt en overlapping av utstyr
og gjester i august, men nå vil jo dette
stille seg annerledes, sier Karlsen.
Hun sier at Studieby Én nå må gå
i tenkeboksen og vurdere sin strategi
for årets «Tak over hodet»-aksjon.
– Det er litt trist at vi ikke har blitt
informert, særlig hvis dette har vært
klart helt siden i fjor, sier Karlsen.

Internasjonal seksjon ved NTNU
ble heller ikke informert om at Tirc
nå er nedlagt.
– Vi visste at det var snakk om
nedleggelse i fjor, men da åpnet det jo
likevel, sier seksjonsleder Hilde Skeie
ved Internasjonal Seksjon ved NTNU.
Hun sier det er vanskelig å si om
dette vil skape problemer for deres
internasjonale studenter, men understreker at også mange norske studenter
kommer tidlig til byen uten å ha
funnet bolig.
– Det er et godt tilbud, så det er
synd at det nå forsvinner, sier Skeie.

unødvendig å informere
Herrem sier at Tirc først og fremst har
vært et tilbud til interrailere og tilreisende, ikke et hybelalternativ slik som
«Tak over hodet».
– Det har derfor ikke vært noen
prioritet å informere Internasjonal
Seksjon og andre organisasjoner med
annen målgruppe enn Tirc, sier han.
Samfundet-leder Øyvind Lunke
sier han ikke tenkte på å informere
Internasjonal Seksjon ved NTNU, i
og med at Tirc har hatt sitt overnattingstilbud utenfor NTNUs semester.
Tove Lill Karlsen i Studieby Én har
ingen kommentar til at Dag Herrem

mener det ikke var viktig å informere
dem.
linnevje@underdusken.no
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FAKTA OM

Trondheim Interrail
Centre
Trondheim Interrail Centre har
vært et rimelig overnattingstilbud
på Samfundet fra juni til midten
av august.
Finansstyret, Samfundets økonomiske styringsorgan, vedtok i fjor å
legge ned Tirc som studentdrevet
organisasjon, og administrasjonen
overtok driften.
Etter at tilbudet stengte i fjor,
avgjorde Finansstyret at driften
skulle legges ned.

«Tak over hodet» er Studieby
Én sitt overnattingstilbud for
studenter som kommer til
Trondheim, men mangler bolig.
Tilbudet holder åpent fra tidlig i
august til sent i september.

reportasje
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KVeLdenS ente: En klassisk Indian Pale Ale.

KVeLdenS FørSte SmaKSPrøVe: Bitter Knut, fra daglighallens egne bryggeri.visjonsarbeid.

– Å selge dårlig øl er en forbrytelse
Interessen for øl har økt betraktelig, og brygging er mer populært enn det noen gang har vært.
Samfundets ølkurs er en innføring i drikkens spennende nyanser.

ØL
TEKST:

Mathias Kristiansen

FOTO:

Marin Håskjold

Det er klart for ølkurs på Samfundet,
kvelden skal handle om malt, humle,
gjær og alt annet man kan putte i øl.
Temaet er «ekstrem», åtte ekstreme
ølsorter. De tilstedeværende sitter
forventningsfulle på barkrakkene mens
verten innleder kurset og presenterer
sine medhjelpere. Kurset finner sted
på Strossa. Fra sekundet man entrer,
skaper kjellerpubens dunkle belysning en trang til å ha et glass i hånden.
Bordene er dekket med plastkrus og

karafler fylt med vann, drikkingen skal
altså skje ansvarlig.
– Skål da folkens, sier kursets leder
Ulrik Bjerkeli.
Han er Samfundets bryggemester,
en skjegget mann med mye kunnskap,
og ikke minst en lidenskap for godt øl.
Spente deltakere hever glassene til kveldens første skål, smaker på ølet, så er
kurset i gang. Kurslederen forteller at
man i dag er ute etter å sjokkere, og hvor
viktig det er å være kritisk til smaken,
for denne kvelden skal svaret finnes på
bunnen av ølglasset.
– Alt er rett når det kommer til
smak, forklarer han engasjert.
Kveldens meny består blant annet
av øl brygget på tradisjonelt finsk vis,
et par flasker fra Samfundets eget

bryggeri, og en øl som omtrent ikke
inneholder alkohol.
– Jeg blir sjokkert om alle liker alt
som blir servert i dag, sier Bjerkeli,
mens han betrakter gruppen på det
første bordet.
Stemningen blant de oppmøtte er
avslappet og uhøytidelig, praten sitter
løst og Bjerkeli må klappe bestemt for
å få oppmerksomheten.
– Det bruker å være en lineær vekst
mellom antall øl og antall klapp som
kreves for å få oppmerksomheten deres,
forteller han flirende før han drar frem
den neste ølen.

amerikansk eksperimentering
Det tar litt tid før publikum blir varme
i trøya, og stemningen tar seg opp i

puben. Det er få høylytte diskusjoner
om de forskjellige ølenes smak, men
publikum har flere spørsmål om ølet
og bryggeprosessen. Det er nok få som
er over gjennomsnittet interessert i øl,
men det gjør ikke så mye når Bjerkeli
forteller historier, og kaprer folk med
kunnskap om ølets verden. Han legger
ut om kriger mellom bryggerier om å
ha den sterkeste ølen, sære belgiere
med unik bryggetilnærming, apper og
alskens måter å kontrollere bryggeprosessen på. Medhjelperne bidrar i tillegg
godt til stemningen, og kommer med
innspill når Bjerkeli en sjelden gang står
fast. Da den tredje ølen blir presentert,
begynner det å surre mer i publikum.
– Dette luktet jo erter, utbryter noen
et sted i gruppen.

Det vi ser blir servert er en «Chili
Tripel» fra Midtfyns bryggeri, et dansk
foretak. En veldig søt øl, med en sterk
ettersmak av chili. En øl det er enkelt
å mene noe om. Det kommer et klapp
fra baren, og rommet stilnes.
– Oi, kanskje påstanden min var feil,
sier han forbauset.
Bjerkeli forteller at det var amerikanerne som begynte å eksperimentere
med ingredienser, fordi de egentlig
ikke hadde egne øltradisjoner. Dette i
kontrast med for eksempel Tyskland,
hvor man har renhetsloven som regulerer mye av bryggingen, og hvor det
viktigste er å gjøre ting rett i følge
tradisjoner.
– Amerikanerne putter til og med
Nagachili i ølen sin, skikkelig kraftige
saker. Som alt annet i USA skal ting
være stort, men det skader ikke å prøve
noe nytt. Man kan putte alt mulig rart
i øl, forklarer Bjerkeli.

– Vi var en guttegjeng som begynte
å brygge øl, og utviklet en interesse for
det, men jeg var kanskje den som tok
det lengst, sier han mens han skjenker
opp en øl til seg selv.
Han forklarer videre at ølbrygging
er noe som ikke bare er økonomisk
forsvarlig, men også en veldig sosial
og gøyal ting å gjøre.
– Å sette av en kveld for brygging
med gode venner er veldig morsomt, og

Det er ikke bare blitt en utvikling med en bedre ølkultur,
men også noe man ser med
mat, det er jo få som tar til

ulrik Bjerkeli
Samfundets bryggemester

Vikinger og øl
Åtte øl, tre timer og et vel gjennomført kurs senere, slår jeg av en prat med
Bjerkeli. Han forteller at han har drevet
med ølbrygging i rundt fire år, og at det
i ettertid har ballet på seg.

om alle er med på å spleise på utstyr, så
blir det også kjempebillig. Det er noe
alle burde prøve, oppfordrer han.
Øl og mennesker har eksistert i lag

lengre enn de aller fleste ting, og arkeologer har funnet spor av øl fra så tidlig
som sivilisasjonens start.
– Det har vært en viktig del av den
norske kulturen svært lenge. Vikingene
brygget store mengder øl, og det finnes
til og med teorier på at mennesket først
slo seg ned for å brygge mer øl. Man
kan stort sett bare bruke korn til brød
og øl, sier han.

en amerikansk trend
Da klokken begynner å nærme seg
midnatt, er Bjerkeli fortsatt like engasjert. Han sier at dagens trend hvor man
forventer bedre øl, enten ved å brygge
det selv eller bruke mer penger på øl,
har sitt opphav på tvers av Atlanteren.
– Dette skjedde rundt midten av
70-tallet, da man fikk det som kalles for
«the craftbeer revolution» i USA. Man
ble mer opptatt av kvaliteten på øl, og
det ble laget nye øltyper som American
Pale Ale, forteller han.
Ølbryggingens popularitet skyldes
ikke nødvendigvis at det har blitt mer
trendy.
– Jeg mener at man bare er blitt mer
kvalitetsbevisst. Det er ikke bare blitt en
utvikling med en bedre ølkultur, men

også noe man ser med mat, det er jo få
som tar til takke med fiskekaker. Man
forventer en viss standard på det man
får i seg, forteller han.
Til forskjell fra den ølen han trekker
fram i kurset som ekstremt god, en
mørk stout, er hans nåværende favorittøl av en annen sort.
– En god saison på en varm
sommerdag eller en frisk og fruktig
IPA er jo alltids kjempegodt, forklarer
han glisende.
Øl er mer enn Dahlsen du plukker
med deg på vei til vorset, det er et brygg
med en lang og spennende historie, og
det finnes utallige ølsorter, hvor det helt
sikkert finnes en for alle. Det vanskelige er å møte den rette. Som Augsburgs
bylov fra det 13. århundre sier: «Det å
selge dårlig øl, er en forbrytelse mot
kristen nestekjærlighet.» Men å kjøpe
dårlig øl er bare en forbrytelse mot seg
selv.

mathkris@underdusken.no
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realitetenes «reality»
Høy på «Pærra»? Det er noe grunnleggende menneskelig ved å spionere på en gjeng unge mennesker
som drikker seg dritings og manipulerer hverandre.
TEKST: Daniel Guanio

FOTO: Iria Samuelstuen

Ah, endelig er våren her, tett oppfulgt
av den våryrhet og livsbejaelse som
følger de lysere tider. Heldigvis finnes
også et alternativ for de som vil starte på
opptrappingen til sol og sommer allerede
nå: Den 24. februar gikk startskuddet for
sjette sesong av Paradise Hotel, til brask
og bram for et samlet tv-publikum rundt
omkring i vårt ganske land.
Til undertegnedes store begeistring
- og sannsynligvis også for å anerkjenne
at oppskriften omsider begynner å bli
tynnslitt - har TV3 valgt å mikse inn
muldvarper i årets sosiale suppe. Paradise
2011-deltaker Magne Robberstad deler
begeistringen.
– Det var en artig vri med
skuespillerne den første uken. Jeg
kjenner flere av dem personlig, og synes
det var gøy å se dem i en setting som jeg
selv har opplevd, sier han.
Da «Pærra» innledningsvis beveget
seg inn i selvironiserende meta-terreng,
ble det likevel tydelig at mange savnet
det gode gamle. I en Dagbladet-artikkel
tidligere denne måneden kommer det
fram at også andre tidligere Paradisedeltakere mener det samme. Er ikke
hele poenget med reality-tv at det skal
være «real», liksom?

Selvtilfredse tv-seere
Men vi velger å grave enda litt dypere:
Hvorfor er vi i det hele tatt så bergtatt
av dette reality-våset? Førsteamanuensis
i sosialpsykologi Mons Bendixen har
muligens svaret.
– Vi lar oss alle fascinere av andre
mennesker, og lærer gjennom hva andre
gjør. Mye av fascinasjonen baserer
seg på at vi setter oss i deres sted og
sammenligner deres feil med våre egne
handlinger. Vi blir derfor veldig tilfredse
med oss selv, siden alle mennesker har et
behov for å se på seg selv som rasjonelle
og logiske.
Bendixen trekker dessuten fram
psykologen
Phillip
Zimbardos
fengselsstudie, der deltakerne ble
tildelt rollen som enten fangevokter
eller innsatt. Dette bruker han som et
eksempel på hvordan vi fort kan gli inn
i en rolle og et handlingsmønster som

rammene i situasjonen fordrer til – slik
som i et reality-program, sier han.
For deltakerne kan derfor hotellet
fortone seg som en alternativ virkelighet,
der takhøyden og de sosiale spillereglene
tar en annen form enn på utsiden.
– Det finnes eksempler på deltakere
i reality-programmer som har beskrevet
oppholdet som å leve i en boble. Etter
for eksempel Big Brother fikk samtlige
deltakere helt sjokk da de slapp ut, og
ante heller ingenting om publikums
reaksjon, sier han.
Dette tilskriver Bendixen en av de
begrensningene som vi alle deler.
– Mennesker har generelt en veldig
dårlig evne til å forutse hvordan vi
reagerer under ulike omstendigheter,
sier han.
– Ville gjøre produksjonen til lags
Hvis publikum stort sett lar seg
underholde ved å peke og mobbe,
kan man lure på hvorfor noen i det
hele tatt velger å melde seg frivillig på
programmet. For tidligere Paradisedeltaker Magne Robberstad er svaret
såre enkelt.
– Jeg valgte å melde meg på Paradise
Hotel fordi det ga meg en unik mulighet
til å ta meg ferie i tre måneder, og leve i
luksus til langt opp i halsen, helt gratis,
sier han.
Samtidig er Robberstad veldig glad
for å være en av de få som klarte å holde
seg unna både skandaler og intimkontakt
gjennom de tre månedene på hotellet.
Han påpeker at mange av de andre
deltakerne sjekket inn med den samme
målsettingen, men at det ikke gikk like
bra for de fleste av dem. Han avfeier
imidlertid at dette skyldes press fra TV3
sin side.
– Det er ikke vanskelig å forstå at TV3
ønsker intriger, drama, baksnakking,
krangler og svik, men det er ingen som
fortalte oss hva vi skulle gjøre eller si.
Samtidig visste vi hva de til dels ønsket,
og vi ville også komme lengst mulig, så
da gjorde vi det vi kunne for å gjøre både
deltakerne og produksjonen til lags, sier
han.
Han understreker på samme

tid at tv fortsatt har en makt i den
fordreiningseffekten som oppstår når
de ansvarlige sitter i klipperommet.
- Det seerne kanskje ikke er bevisst
på, er at klipping, lyder og timing kan
få hvem som helst av deltagerne til å
framstå som dumme eller smarte, sier
han.
– ekte drama uten båndtvang
Pressesjef Line Vee Hanum i TV3, som
for øvrig er gift med reality-kjenningen
Christer Falck (Robinsonekspedisjonen),
er raskt ute med å ta i bruk uttrykket
«guilty pleasure» når hun skal forklare
programmets suksess. Enten man
har et lidenskapelig engasjement for
spillet eller ser på det hele med en
ironisk distanse, hevder hun at det er
deltakernes uforfalskede følelser som er
trekkplasteret.
– En av de viktigste faktorene er
castingen: i Paradise Hotel er deltakerne
100 prosent seg selv, de byr på seg selv og
gjør alt for å holde på seernes interesse.
Paradise Hotel-deltakeren er den moderne
realitydeltakeren, som vet hva som skal
til for å få tv-tid, men som samtidig er
oppriktig tv-vennlig av natur, sier hun.
At den gjengse Paradise-deltaker er i
en alder hvor man ikke nødvendigvis tar
livet så veldig seriøst, gjenspeiles også
i programmets publikum: De fleste av
seerne er mellom 20 og 29, opplyser
Hanum.
Overraskende nok kan hun avsløre at
antallet seere over 50 er høyere enn for
de under 20 (basert på tall fra årets åtte
første episoder). Skyldes dette en dypt
forankra ungdommelig lengsel hos de
godt voksne seerne, mon tro? Ikke godt å
vite. At noen av dem er foreldrene til årets
deltakere, tør jeg likevel å sette penga på.
Hvorvidt de vrir seg i sofaen eller lar seg
more, mener Hanum er relativt.
– Det som er så fint med Paradise
Hotel-deltakere, er at de kan være svært
så ulike. Mange tror at det kun handler
om fine kropper og tomme hjerner, men
det mener jeg er feil. Deltakerne i Paradise
Hotel er livsglade, ofte svært utadvendte
og ikke så selvhøytidelige folk, sier hun.
At deltakerne blir ofre for

ondskapsfull regi, ønsker naturligvis
pressesjef Hanum å avkrefte. Klippingen
er bevisst, men regien forholder seg altså
til det tekniske.
– Det kan være at en gruppe kommer
ned en trapp og en av deltakerne snubler,
da må man filme dette en gang til.
Andre ganger har deltakerne mistet
mikrofonen eller mumler så mye at
man ikke hører hva de sier, og da ber vi
deltakeren gjenta utsagnet. Dette er helt
vanlige grep når man lager TV, sier hun.

Sex foran kamera
Det er likevel et faktum at deltakerne
overskrider grenser på hotellet, være
det seg å ha sex foran kamera eller
plumpe ut med flaue livsfilosofiske
betraktninger i fylla. Bendixen peker
i den forbindelse på voyeurismen, eller
kikkermentaliteten, som noe dypt
forankra i menneskets psyke.
Gleden og spenningen ved å
observere andre utenfra er med andre
ord et behov som Paradise Hotel fyller,
ikke skaper – og smugtitting gjennom
tv-skjermen er tross alt mer sosialt
akseptert enn å sitte med kikkert på
balkongen for å få et glimt av naboen
naken. For Bendixen henger dette tett
sammen med programkonseptet.
– På Paradise Hotel får deltakerne ofte
utfordringer og oppgaver som legger opp
til at de skal gjøre dumme valg, sier han.
Eller som Paradise-deltaker Magne
Robberstad formulerer det:
– Det å sitte i sofaen og bekrefte
for seg selv at det finnes dummere
mennesker her i verden, er en deilig
følelse, sier han.
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Filipinsk folkedans og
rødstrømper
MArKErING Av KvINNEDAGEN - 8. MArS
trondheim torg
eVent

TEKST: Vera KViSGaard FoTo: JuLie truLSViK raSmuSSen

Her florerer det i pensjonerte ny-feminister, nesten-feminister og ikke-feminister. Dessuten et knippe skautkledde
svelestekende koner på bondens
marked. Selv om kvinnene er overrepresentert, er et imponerende antall
menn møtt opp.
Årets torgkone, leder Julie Hole i AUF
Trondheim, åpner med å la publikum
applaudere seg selv for det store
oppmøtet. Hun skylder på den «kvinnefiendtlige blåblå-regjeringen», en
påstand som ikke får den samme hjertelige applausen, selv om den støttes
av et par tilrop.
Et titalls bannere i ulike fasonger
gjør utsikten mot scenen beskjeden
når det første innslaget starter. Folk
småprater og venter utålmodig
på de krassere innslagene, mens
det på scenen vises filipinsk folkedans. Den første appelanten en god

Ujevnt om blindhet

gammel-ny-feminist. Aud Steinsbekk
hadde aldri trodd hun skulle stå her
mer enn 30 år etter retten til selvbestemt abort ble vedtatt i 1978. Da hun
roper ut at «det vanskelig å sette pasienten i sentrum, når legen sitter der
sjøl», blir hun møtt med markeringens
største applaus.
De andre appelantene speiler temaparolene. Fra scenen blir den nye
regjeringens familiepolitikk stemplet
som et tilbakesteg, ikke et valgfrihetsprosjekt. Lønnspolitikken må endres,
og arbeidslivet blir oppmuntret til å
inkludere innvandrerkvinner for en
vellykket likestilling.
Når «tiden(e)s tog» sendes av
gårde på ruten Munkegata-Olav
Trygvassonsgate-Nordre gateKongensgate, kommer den brede
mobiliseringen godt tilsyne. Jeg gir
tidlig opp å telle barnevognstrillende

småbarnsfedre, men fortsetter å la
meg fascinere av hvordan likestilling og kvinnekamp engasjerer folk i
alle aldre og livssituasjoner, med ulike
bakgrunner, former og fasonger.
Riktig nok er parolene mange,
og selv reservasjonsrettilhengerne
burde kunne finne en de kan stille
seg bak. Oppmøtet var rekordstort
i følge Adressa, anslagvis gikk 3 500
mennesker i toget. Alle togvandrerne
fant imidlertid ikke veien tilbake til
Torvet. Og selv om solen tittet frem,
ble en småkald folkemasse stadig

tynnere når programmet strakk ut.
Småfrossen tenkte jeg selv, etter å ha
opplevd at en rekke appelanter appelerte til meg, at jeg gjerne skulle hatt
på meg de varme røde ullsokkene.

siamesiske tvillinger en globus i skapet
til mor – i utgangspunktet en laber
handling. Likevel klarer ensemblet å ro
det hele i land ved å spille den samme
scenen gjentatte ganger, hver versjon
med ny sjanger. Til slutt ender den
middelmådige originalen opp som et
av høydepunktene i forestillingen, og
bringer mye latter og stor applaus fra
publikum.
I det store og det hele er impro
ganske enkelt gøy. Det er lekent og
spontant. Skuespillerne tar seg ikke
selvhøytidelig og morer seg, både når
de selv er bidragsytere på scenen, men
også når de sitter på sidelinjen og ser
sine kamerater utføre de merkeligste
oppgaver. Så gjenstår det bare å vente

på neste forestilling. Da må man selvfølgelig møte opp med notatboka full
av rare yrker og morsomme situasjoner. Hva vil jeg se i dag? Jeg må se
en cowboy. Jeg må se en cowboy som
også er en del av et krimmysterium.
Og kanskje blir det sånn. Hvem vet? Alt
er mulig når SITs improteater byr på
forestilling.

Småfrossen tenkte jeg selv, etter
å ha opplevd at en rekke appelanter appelerte til meg, at jeg gjerne
skulle hatt på meg de varme røde
ullsokkene.

FiLm: Blind - reGi: ESkil VOGT

TEkST: emiL øVerSVeen FOTO: Kimm SaatVedt/motLyS

I en leilighet sitter Ingrid, og ser ikke
ut av vinduet. Siden hun ble blind,
har hun holdt seg hjemme, i et lyst,
åpent hjem hun aldri har sett. Om
historier drives av kriser – plutselige,
uforutsigbare hendelser som rykker
mennesker ut av balanse og tvinger
dem til å handle – nærmer Blinds
premiss seg det arketypiske: Tidlig
i filmen forteller Ingrid om hvordan
de visuelle minnene hennes fra før
ulykken er i ferd med å forsvinne.
Blindheten tvinger Ingrid til å lære
seg å leve på nytt, og Eskil Vogts
regidebut blir dermed en klassisk
gjenfødelseshistorie.
Å skildre handikap på film er en
risikofylt affære. Fallhøyden er stor,
klisjeene er mange, og faren for å
ende opp i rent onsdagsfilm-territorium er alltid tilstede. Med manusene til Joachim Triers Reprise og
Oslo, 31. august på merittlisten, burde
man samtidig forvente at regidebutant Eskil Vogt klarer å styrer unna
de verste fallgruvene. Anslaget gir
forhåpninger. En intim fortellerstemme introduserer oss for Ingrid,
som forteller om hvordan hun, for
å bremse synsnervenes uungåelige forvitring, forsøker å se for
seg dagligdagse ting: trær, bikkjer,

fasaden til Paleet. Vogt lar fortellerstemmen akkompagneres av taktile
nærbilder, som illustrerer hvordan
Ingrid begynner å miste grepet om
minnene, hvordan de gradvis forandrer seg til fiksjoner.
Ingrids isolasjon gir filmen en trykkende stemning. Seeren er ikke bare
innesperret i leiligheten, men også i
Ingrids bevissthet, og hennes frivillige og ufrivillige glidninger mellom
virkelighet og fiksjon. For å få dagene
til å gå, skriver hun historier, om den
pornoavhengige hipsteren Einar,
som håper å sjarmere den ensomme
alenemoren Elin med sin kjennskap
til punkgruppa Stockholms negrer.
Historiene om dem glir uten forvarsel
inn og ut av filmens «egentlige»
handling: hvordan blindheten truer
med å rive i stykker Ingrids forhold til
ektemannen Morten.
Å bruke et visuelt medium for
å skildre blindhet kan virke som
en umulig oppgave, men Vogt
benytter en rekke varierte, interessante teknikker for å få seeren til å
føle Ingrids handikap på kroppen.
Uforutsigbar klipping forvrenger
avstander i tid og rom, mens tette,
klaustrofobiske kameravinkler blokkerer ut store deler av bildet. Stilen

er selvsikker, og selv om Eskil Vogts
filmskolebakgrunn tidvis skinner
gjennom, blir det aldri irriterende
flinkt.
Det er i de tause, fysiske øyeblikkene filmen fungerer best. Ingrids
blindhet gjør henne til en konstant
fremmed for sine egne omgivelser, og
forvandler det å betjene en mikrobølgeovn til anspente, thrilleraktige
sekvenser.
Dessverre er disse øyeblikkene for
korte, og for få. Det blir tidlig klart at
historiene Ingrid skriver representerer tankene hennes om seg selv
og forholdet til mannen, og det er
når virkelighet og fiksjon uungåelig
vikles sammen i hverandre at det hele
begynner å falle i fisk. Beskrivelsene
av Ingrids sinnstemning går fra antydende til overtydelig, mye takket
være en enerverende fortellerstemme
som truer med å kvele filmen.
Skildringen av blindhet grenser til det
teoretiske, et middel for å utforske
temaene Vogt først og fremst er interessert i. Dette er et feilsteg. Det er
skildringen av blindhet som er det
mest originale og interessante med
filmen, ikke metakrumspringene. Og
fiksjonsleken glir etterhvert over i
velkjent og forutsigbart farvann.

Likevel er det mye bra her.
Skuespillet er ofte fantastisk, og
filmen inneholder en rekke interessante tematiske anslag og digresjoner,
om alt fra nerdekultur og sosiale
medier til seksualitet og storbyensomhet. Få skriver kleine samtaler
mellom overutdanna menn like godt
som Vogt, men hovedpersonen Ingrid
er et eklatant motbevis til de som har
anklaget hans samarbeider med Trier
for å mangle sterke kvinneskikkelser.
Blind er tydelig en manusforfatters
film – historien er velkonstruert, bygd
over metalitterære strukturer hvor
alle deler bidrar til å holde oppe det
sentrale byggverket. Problemet er at
delene i dette tilfellet blir mer interessante enn helheten.

er for ustø i nedslaget.

Spontan lekenhet
SAMFUNDETS INTErNE IMProTEATEr - STUDENTErSAMFUNDET
teater

TEKST: inGUnn MjønErUd FoTo: Sindre hauGan

Det står respekt av det å stå på en
scene foran et titalls mennesker, uten
manus. At noen gjør det frivillig, kan
virke nokså uforståelig. Samtidig er det
bra det finnes teatralske figurer som
morer seg med å bli kastet ut i ukjente
situasjoner og settinger foran venner,
bekjente og ukjente. Improteater
kan være fryktelig kleint og hysterisk morsomt. Studentersamfundets
interne teaters (SIT) improvisasjonsforestilling leverte en god blanding av
begge deler i Klubben en tirsdagskveld
i mars.
Improteater krever et engasjert
publikum. Selv om skuespillerne ikke
har manus, så trenger de et tema, en
sjanger eller en situasjon for å kunne
mane fram karakterer og handling. Vet
du om et morsomt yrke? Rop det ut!
Da får du kanskje se en astronaut flyte
rundt i atmosfæren uten evnen til å si
andre vokaler enn a.
Allerede i første nummer er publikums innflytelse merkbar, da skuespillerne får i oppgave å synge en irsk

drikkevise som handler om puberteten. Kan ei vise om puberteten bli
noe annet enn gøy? Nei, det er topp
stemning fra start.
Skuespillerne fungerer godt
sammen, og både komplementerer
og hjelper hverandre de gangene
flyten stopper opp. Det fantastiske med improteater er muligheten
til å kutte en scene dersom alt ikke
stemmer helt. Og SITs ivrige sjeler er
flinke til å kutte når det trengs. Videre
fortjener lysmenn og «Simon på gitar»
oppmerksomhet for deres bidrag til
stemningsskiftene både i og mellom
scener. Under kjærlighetsduetter fylles
scenen av rosa lys, og bakgrunnsmusikken under Bollywood-innslaget gir
en ny dimensjon til en allerede god
scene.
For det er en merkbar kontrast
mellom gode og småkjipe scener,
noe man også forventer på improteater. Men det greit, for de småkjipe
overdøves av scenene der alt klaffer.
I én del av forestillingen finner et par

Improteater kan være fryktelig kleint
og hysterisk morsomt.
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«I hate when I’m on a flight and I wake up
with a water bottle next to me like oh great now
I gotta be responsible for this water bottle»

Alle hjerter gleder seg
Pønkrockerne i Oslo Ess er på turné med Alle Hjerter Deler Seg – og en raider utenom det vanlige.

KOMMENTAR

Kanye West
(1977 - )
FOTO: Amalie Stokkan

HÅVARD HARALDSEN
Journalist

Som datter, så far

ANMELDELSE: Tommy Tokyo spilte på Familien 6. mars.
Les anmeldelsen på side 50.

For drøye to uker siden slapp Billy Ray Cyrus, far til
Miley, et nytt prosjekt. I samarbeid med rapperen
Buck 22 remixet han sin egen hitlåt «Achy Breaky
Heart», som resulterte i «Achy Breaky 2». Var det
én låt som ikke trengte en remix, så var det den.
Og så gjør de det selvsagt som trap (red. anm.
Sørstats hiphop) i tillegg. Billy har kanskje vanskelig for å holde tritt med sin spinnville datter?
La gå, jeg kan forstå at man kan se noe humoristisk ved den. Jeg kunne også sagt «Billy Ray
Cyrus klarer det Beck prøvde, men ikke klarte på
90-tallet: å skape en perfekt symbiose mellom
hiphop og country». Men dessverre, denne låta
lyder så katastrofalt feil på alle områder at det
morsomme blekner og svinner hen i det tragiske.
Den burde være ironisk ment. Likevel virker det
ikke som om Billy har hatt humor i tankene, men
heller gjort det på ramme alvor. I et intervju om
låta forklarer han at Miley oppfordret ham til
å utfordre seg selv og prøve nye ting. Slik fikk
altså låta sitt utspring, i tillegg til flere framtidige
sjangerknusende eskapader, skal vi tolke ham
rett.
Også musikkvideoen er helt krise. Den åpner
med at Larry King avbryter en tv-sending for
å informere om at en UFO har blitt sett over
Kentucky. Vi får deretter se Billy og Buck 22 bli
bortført av dette romskipet, hvorpå romvesener
bryter ut i vill festing og hengir seg til utenomjordisk dop og linedance. Nakne kvinner står og
rister på rumpene sine, og midt oppi det hele står
Billy og spiller på gitaren sin og koser seg glugg
ihjel. Det hele minner om en ny versjon av Waka
Flocka Flame og Wiz Khalifas låt og video «Miley»,
som handler om nettopp Miley Cyrus og kunsten
å twerke. Buck og Billy bruker også referanser som «Miley keeps twerkin’, daddy’s song is
workin’». Jeg stusser over sømmeligheten her.
Uttrykket «å holde seg ung med de unge» er tatt
for langt, og gir heller inntrykket av en forvirret
far i midtlivskrise. Kanskje er det best å ikke ta så
mange råd fra Miley, likevel.

PÅ’N IGJEN: Med nytt album på ryggen reiser Oslo Ess på ut på eventyr i Norges langstrakte land. Fra venstre: Einar Stenseng, Åsmund Lande, Knut-Oscar Nymo, Håvard
Takle Ohr, og Peter Larsson.

ROCK
TEKST:

Håkon Bjørngård

FOTO:

Caroline Ramnæs

Bandet har en gang tidligere spilt på
Samfundet, og var tydelig henrykt
over å være tilbake.
– Det er trivelig å være i Trondheim
igjen, vi gleder oss veldig til å spille i
kveld. Vi har spilt på Samfundet før,
og det er derfor vi gleder oss så mye
til i kveld, sier Åsmund.
Sist de gjestet Trondheim gikk det
over all forventning.
– Vi hadde akkurat spilt på
Rockefeller da vi kom hit sist, og
tenkte at ingenting kan toppe det,
så kom vi hit og bare «faen, det e’ i
Trondheim det skjer». 700 møtte opp
til konserten. I Bergen, Stavanger og
Tromsø kommer det vanligvis 4-500,
sier Knut-Oscar.

Litt gammelt, mest nytt
17. februar slapp Oslo Ess sitt tredje
album. Bandet forteller at den nye

plata deres skiller seg ut fra de
forekommende.
– Dette er kanskje den hardeste
skiva vi har kommet med, spesielt
lydmessig. Da vi startet å spille pønk
sammen, hadde vi ingen planer om
å spille live. Vi lagde råere låter, og
klarte ikke å gi slipp på noen av de
gamle riffa, så vi prøvde å arbeide mer
med dem. Noen ble til låter, forteller
Knut-Oscar.
– Da vi startet hadde vi tre somre
der vi bare øvde, spilte og prøvde å lage
låter uten å spille for noen. Vi oppretta
en slags idébank mens vi prøvde å lage
vår egen sound. «Kakerlakkene» fra
forrige skive stammer fra tidligere
innspillinger, men mesteparten er
ferskt materiale.

Godt tilpassa turnelivet
Det er som liveband Oslo Ess er i sitt
ess. Med 215 konserter i 2013 var det
en selvfølge at det tærte på kreftene.
– Livet på turné var hardt, men nå
har vi blitt litt flinkere til å være ute
og spille. Nå gjør vi det vi vil, nemlig
å turnere, sier Åsmund.

Han forteller at turnelivet byr på
verdifull erfaring.
– Man plukker også opp en del
triks på veien. Vi har spilt med en del
forskjellige band og man lærer av dem.
Vi har ikke hatt noen spesiell utvikling eller sammenheng mellom albumene, men tatt dem mer hver for seg
som det kommer.
– En lærer så lenge man turnerer.
Det handler om å gjøre det så komfortabelt som mulig for seg selv. Nå deler
vi ett hotellrom på 16 gutter. Vi er
flinke til å skjønne at vi har muligheten til å be arrangørene om diverse
ting. De fleste bygder har jo lokale ting
de er stolte av, og som de gjerne vil vise
oss, forteller Åsmund.
Nettopp det siste har bandet fått
erfare.
– Vi pleier å etterspørre hund
i raideren vår. En gang vi spilte i
Sogndal fikk vi en minihest inn i
klubben der vi spilte, som vi fikk
hilse på og mate med gulerøtter. Etter
det var ikke hund så kult lenger. Vi
har forresten aktiviteter på raideren:
rafting, strikkhopping og slikt. En

veldig sunn raider.
Turnélivet kan også gjøre det
vanskelig å holde motivasjonen oppe,
men ikke for Oslo Ess, ifølge dem selv.
– Det adrenalinrushet du får når
du går av scenen er like stort etter 400
konserter, og du har selvfølgelig lyst
til å feste etter hver og en. Men det
gjelder å huske på at det blir like fett i
morgen, så kanskje en skal kule bæret
en og annen kveld, sier Åsmund.

Holder beina på bakken
Hjemme i Oslo merker ikke bandet
mye til noen kjendisstatus, men utover
i Norge merkes den oftere.
– Hvis vi er litt utenfor Oslo, så
merker vi det litt, men hjemme i Oslo
er det så mange som driver med så
mye forskjellig.
Knut-Oscar forteller om en gang
han ble stoppet ved en taxi og ble tatt
bilde av, fordi vedkommende trodde
han var «han ekstremsportfyren»
– Så det er litt derfor vi har beina
på bakken, sier han og ler. UD
hakobjor@underdusken.no
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MUSIKK

utfordrer

Betre enn dop
THE WAR ON DRUGS
Lost In The Dream
PLATE

»I hvilken supporterklubb var Ole Gunnar Solskjær medlem av før han signerte

TEKST: KARINA SOLHEIM FOTO: THE WAR ON DRUGS

Det starta som eit samarbeid
mellom utanomjordiske Kurt Vile og
Adam Granduciel. Vile er ikkje lenger
med på lasset, men Granduciel,
David Hartley og Robbie Bennett
ser ut til å klare seg. Trioen utgjer
det Philadelphiabaserte indie-rock
bandet The War On Drugs. Den 18.
mars slepp dei sitt tredje studioalbum Lost In The Dream.
Singelen «Red Eyes» har i to
månader allereie farga verda til
underteikna. Farga ho i eit psykedelisk grønt- og lillaskjær lik som
albumcoveret. Dette er ei rask låt
med ein solid akustisk gitar i botn
saman med drøymande synth-tonar.
Ropet til vokalist Granduciel om lag
eit minutt og 48 sekund ut i låta
rett og slett utruleg kult. Dette er ei
sterk låt ein aldri vil gå lei. Denne og

«Under The Pressure» gir oss ein rask
rytmisk introduksjon av albumet.
I det tredje sporet på skiva,
«Suffering» blir me teke med inn
i ei rolegare verd der blues møter
country med The War On Drugs sin
gjenkjennelege sound i botn. Svært
uventa sniker det seg inn ein aldri så
liten saksofonsekvens mot slutten.
Eit komplisert og samansett lydbilete som gutane får til å fungere
på ein flott og behageleg måte.
Saksofonen dukkar også opp i «Eyes
To The Wind», her saman med blant
anna munnspel. Låta slår ein som
meir poppa og melodiøs enn dei
føregåande. Eksperimenteringa som
dreiar innan ulike sjangrar og instrument er spenstig og spanande.
Albumet fortset i dei heile å
veksle mellom raske og rolegare

for Manchester United?
låtar. Dei fleste har eit countryaktig preg over seg. The War On
Drugs har som fleire andre band
dei siste åra, teke dei synthbaserte
tonane inn i varmen att. Ikkje alle
er like begeistra for dette, men i
likskap med Bon Iver sitt sjølvtitulerte album frå 2011 får dei det til
å høyrast kult og vakkert ut, ikkje
country-kleint.
Lost In The Dream er eit ambisiøst album med langdryge og lite
radiovenlege låtar. Alle er på mellom

fire og nesten ni minutt, sett vekk
frå spor nummer sju, «The Haunting
Idle», som er ein rein instrumental
på litt over tre minutt. I dagens
travle tilvære er det ikkje alle som
vil ta seg tid til å verkeleg lytte
gjennom dette albumet. Gjer du
derimot det, dempar du lyset på
soverommet ditt, tar fram det gode
headsettet, set deg godt til rette,
gjerne lent mot senga, så vil dette
albumet krype under huda di og
fargeleggje den komande våren.

Lost In The Dream treng tid,
men den er vel verdt det

»Hvem var det Mike Tyson bet i øret?
»Hvem er regnet som tidenes største sjakkspiller, som også tidligere har trent

Reservebenken

Magnus Carlsen?

»

Er du best uten ball og har
større kjeft enn målstatistikk?
Benkesliterne i Reservebenken
gir deg nyheter, diskusjoner og
trivia fra sportens verden hver
onsdag kl 18.

»Hvilken tidligere norsk bryter har vært Norgesmester i jo-jo?
»Når ble curling oppfunnet?

»Hvem var den første rapperen til å vinne NRK P3s Urørtfinale i 2013?
»Hva heter gruppa som Jaa9 & Onkl P er kjent fra?
»
»Hvilken artist gjenoppsto fra de døde i form at et hologram under Coachellafestivalen i 2012?

»Hva skal visstnok være årsaken til at UGK-rapper Pimp C omkom i 2006?
»Hva var det første navnet på rapgruppa Gode Ord Dør Sist?
»Hva er navnet på bandet fra Jæren som skal spille i Storsalen på Samfundet

Intim melankoli

lørdag 15. mars?

»Hvilken artist kjent fra Norske Talenter spiller på Byscenen fredag 14. mars?

TOMMY TOKYO
Familien - 6. mars

»Hva er navnene på medlemmene i bandet «Wind», som skal spille på Knaus
fredag 21. Mars?

»Hvilket band var forgjengeren til «HARABALL», som sammen med «Haust» skal
spille på Klubben på Samfundet fredag 21. mars?

»Hvilke artist headliner «Leutenfest», som finner sted på Brukbar fra fredag 21.
til lørdag 22. mars?

»Hvem slapp singelen “You Really Got Me” i 1964?
»Hvilken artist ble i år kompilert på samleskiva “Has God Seen My Shadow?:
An Anthology 1989-2011”?

»Hvilket anerkjent undergrunnsband slapp i 1968 albumet Vincebus Eruptum?
»Hvilket svensk band startet som en tribute til Pentagram og Roky Erickson?

postBluesKollektivet
postBluesKollektivet tar for seg
og spiller den gode rockemusikken, hver mandag fra 16-17.

Reservebenken: » Liverpools supporterklubb » Evander Holyfield » Garry Kasparov » Ishockey » Fritz Aanes » På 1500-tallet, av skottene (så klart)

En ydmyk Tommy Tokyo
fanget publikum med korte
historier og et nedstemt
lydbilde

»I hvilket protometallband er Bobby Liebling frontmann?
»Hvem brukte først uttrykket “Rolling Stone”?

Feber: » Phil T. Rich, nå kjent under navnet Arif » Dirty Oppland » Jeni $kavlan, HanDerre Linni, OngeAnka og IdolTone » 2 Pac » For stort inntak av hostesaft, også

Konserten var avslappet og stemningsfylt, og gav en trang til å holde litt
tettere om din utkårede. Så et lite tips:
Ta med deg en date på Tommy Tokyo.
Garantert suksess.

kjent som Syrup » Groovy Donuts

kjenner bakgrunnshistorien gir det en
ekstra dybde og følelse til sangen. Alle
historiene gav konserten et helt eget
særpreg.
Tommy Tokyo er en unik artist,
med en stil som inviterer til nærhet
og varme. Temaene i låtene varierer
mellom det dystre, i «Pale Irish Blue
Eyes», til den ytterst familielykke, i «If
There Ever Was A Paradise». Alle låtene
hadde likevel en melankolsk klang som
gjorde at konserten ble litt monoton
til tider, men historiene mellom låtene
hindret dem i å gli inn i hverandre.

Nesten helg: » Skambankt » Anders Jektvik » Free Winona » Martin Van Houtum ,Filip Ramberg og Fredrik Severin » Fairfuck » Ralph Myerz & The Kosmik Dia-

Det var kun ham og gitaren hans, men
han eide fremdeles hele rommet. Selv
om øynene var skjult under bremmen
på en caps kunne man ikke la være å
bli trukket inn av musikken, tekstene
og stemmen.
Han sang om mye rart. Noen
kjærlighetssanger, og noen protestsanger. Mangelen på backing gjorde
at Tommy Tokyo måtte endre litt på
låtene. Han klarte dette i stor grad,
selv om noen av låtene er bedre på
albumet. På refrenget til «Far between
highligts» måtte han ta seg av
koringen selv. Dette gav gåsehud over
hele kroppen.
Den intimiteten som oppleves på
en liten scene gjorde at Tommy Tokyo
fikk veldig god kontakt med publikum.
Han spilte og fortalte historier om
hvordan sangene oppsto. Han fortalte
historien om gutten som åpningslåten
på det nye albumet handler om. Vi
fikk høre om nabogutten som døde av
leukemi, bare 18 år gammel. Når man

14. mars?

Programmet tar deg med fra
en strabasiøs uke og inn i en
behagelig helg fra tre til fem
hver fredag. Du får de viktigste
studentnyhetene, alt om helgas
happenings og aktuelle gjester
og reportasjer fra studentbyen
Trondheim. Og selvfølgelig god
helgestemning!

mondz Feadz

Stemningen var avslappet mens vi
ventet på Tommy Tokyo. Da han
endelig kom på,var det en beskjeden
mann som satte seg ned foran oss.
Han sa noen få ord, før han satte i
gang å spille. Ventetiden var verdt det.
Den melankolske klimpringen var en
ensom lyd utover i rommet. Tommy
Tokyo hadde ikke varmet stemmen
helt opp, men når stemmen brøyt på
refrenget poengterte det bare lengselen og desperasjonen i sangen.
Åpningen satte standarden for resten
av konserten.
Publikum var ikke helt greie å ha
med å gjøre fra starten av. Tommy
Tokyo måtte kommentere snakkingen
til de som sto helt fremst. Heldigvis
har han veloppdragne fans som gjør
som idolet deres sier. Dermed kunne
han fortsette konserten, og folk holdt
seg i ro.
Tommy Tokyo spilte med både en
tilbakeholdenhet og intensitet som
trakk all oppmerksomhet mot ham.

»Hvem, i tillegg til hip hop duoen «2 Step Brothers», skal spille på Brukbar fredag

Nesten Helg

TEKST: ØYSTEIN FANDREM FOTO: AMALIE STOKKAN

postBluesKollektivet: » The Kinks » Mark Lanegan » Pentagram » Muddy Waters » Blue Cheer » Witchcraft

KONSERT

Feber
Feber er Radio Revolts hiphop-program og spiller rykende fersk rapmusikk hver fredag mellom kl. 18 og
20.
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KULTUR

Kulturkalenderen
11. mars - 25. mars / Duurt klankleer

Byscenen

Klokka 18.30: TedX - Language of
sound. Interessante foredragsholdere
med tema om hvordan lyd skaper og
forandrer verdenen vi lever i.

Samfundet

Klokka 19.00: Excenteraften på
Klubben. Kate Pendry gir deg hard og
mørk humor med hennes one-woman forestilling. Vant Ibsenprisen i
2010. Hvis du blir lett fornærmet,
ikke dra dit.
Klokka 20.00: Konsert i Biblioteket.
The Alfresco Flavour gir deg garasjerock med støy, og gitarstrenger med
gode vibber. Du kan smake på bandet på P3 Urørt, der venter Flower
Hat Jelly som får deg i sving.

Trondheim folkebibliotek

Klokka 19.30: Debatt om mediene
i demokratiet. Hvor mange pupper
kan man få plass til på en Dagbladet-side?

ONSDAG 12. MARS
Ila Brainnstasjon

Klokka 20.00: Majas viseklubb - Ta
med deg gitaren og smør sangstemmen, nå er det åpen scene.

Samfundet

Klokka 19.00: Yahya Hassan ga ut
diktsamlingen Yahya Hassan, som
kom ut på danske Gyldendal forlag
oktober 2013. Siden har han blitt
drapstruet og hedret om hverandre. Bokstavelig talt tar pulsen på
fenomenet og dikteren.

TORSDAG 13. MARS
Avant Garden

Klokka 19.00: Bli med på en audiovisuell reise, Kazak: ekspedisjonen, inn i
de dypeste barskoger. En kunstnerisk
dokumentar om skog, musikk og
mennesker.

Coffee Annan, ISAK

Klokka 19.00: Moddi ser litt ut som
han er med i en Lindgren-bok, og
da passer det at stemmen hans er
eventyrlig. Visesang om Nord-Norge
og livet, på norsk og engelsk.

Olavshallen

Klokka 19.30: Brahms klaverkonsert
med den kroatiske pianisten Dejan
Lazic som solist. Smågodt i øregangene.

Samfundet

Klokka 20.00: Hove er en av Norges
største festivaler, og nå har du
muligheten til å se et av bandene
som skal entre scenen på Tromøya.
Hoveslaget er amatørenes mulighet
til å skinne, og fem finalister skal
kjempe om en eventuell spillejobb.

15.

Klokka 19.00: Cinema Paradiso er en
hyllest til kinoen og filmen. Og hvor
heldig er ikke du som får se den på
Biblioteket? Jo, veldig.
Klokka 21.00: Humming People har
sprada rundt i Europa og USA. Og nå
får du bandet i kjærligste Klubben.

Blæst

Klokka 22.00: Dobbeltslipp med
Barren Womb og Wolves Like Us. To i
én altså, mye for pengene.

TORSDAG 20. MARS
Cafe Løkka

Dokkhuset

Klokka 21.00: Frida Ånnevik beskriver musikken sin som «pop i åpent
landskap», og da er du så heldig at
dere sammen kan springe naken
rundt i en eng, eller hvor hen musikken fører dere, når hun kommer til
Trondheim.

Byscenen

Klokka 21.00: Anders Jektvik har
sjarm fra Hitra, bakgrunn fra tv-skjermen, og nå står han snart på
Byscenen.

Samfundet

Klokka 19.00: Samfundsmøte om
bistand og korrupsjon. Bidragsytere
fra Unicef og Norsk Folkehjelp skal

Ila Brainnstasjon

Klokka 14.00: Søndagsjazz på søndag,
med jazz.

Samfundet

Klokka 19.00: Beginners handler om
Oliver som har en nylig avdødd mor
og en kreftsyk far som føler det er
trangt i skapet, og hvordan livet blir
veldig dystert. Men så møter han

Klokka 20.00: Musikkpoetisk reise fra
Chopin til Beckett.

Samfundet

Dokkhuset

FREDAG 21. MARS

Samfundet

SØNDAG 16. MARS

Ila Brainnstasjon

MANDAG 17. MARS

Klokka 21.00: Magisk aften med
close-up-magi. Ta det med ro, det er
ikke ekte.

informere oss studenter hva som
skjer i utviklingsland, og hva som
burde skje.
Klokka 22.00: Skambankt er fra Klepp
og de tror på rocken. Liker du det,
kan du stille deg opp i Storsalen
lørdag, for der er de.
Klokka 23.59: Juicer har bråkete ungdomsmusikk for deg som trenger å
holde deg våken utover nattetimene
på Samfundet.

Klokka 21.00: På en torsdag: The
Fjords. Blanding av indie, pop og
elektronika.

Klokka 18.00: Sjakk- og krimguruen
Hans Olav Lahlum gir av sitt nærvær
når han gjester Storsalen i anledning Brød og sirkus-festivalen. (Har
hørt han blir sjeleglad hvis det er et
nachspill å dra på i etterkant).
Klokka 19.00: Radio Revolt, din studentradio, gir deg musikken du vil ha
på Klubben.
Klokka 22.00: Pirum er Samfundets
mannskor og de har konsert. (Ikke gå
for nærme, du vet ikke hvor de har
vært).

Me nightclub

Klokka 12.00: Beatles-dag. 50 år siden
det legendariske bandet tok tak i
USA etter at de hadde ristet resten
av verden. Quiz, utstilling, musikk og
kåseri.

Ila Brainnstasjon

Samfundet

FREDAG 14. MARS

Trondheim folkebibliotek

Klokka 20.00: Stand-up. Open mic på
Brainnstasjonen. Ta en du kan.
Klokka 13.00: Drit i allsang på
Grensen, dra heller til Rockheim.
Synger deg i hjel.

Klokka 14.15: Bli med Nina og Stine
på flasher-flash-mob. Nå skal de
teste pacemakerne til gamlingene på
Trondheim torv.

LØRDAG 15. MARS

LØRDAG 22. MARS

Rockheim

Trondheim torg

Klokka 22.00: TNT er dynamitt, og de
kommer til Samfundet for å starte
helga - 30 år etter at rockebandet
solgte ut Storsalen. Gjenforent og
fortsatt levende, gir de studentene
klassikerne.
Klokka 23.59: Sugar Louise tar med
seg såpeboblemaskin og avslutter
fredagen din på en humoristisk måte.
På Knaus får du hiv-og-hoi av den
gode sorten.

førtiårskrisa.

Ila Brainnstasjon

Foto: Eivind Birkedal - http://www.flickr.com/photos/trynemjoel/

TIRSDAG 11. MARS

Anna.

Klokka 20.00: Knut Lauritzen storband tar deg med til amerikansk
storbandjazz fra 1940-tallet.

TIRSDAG 18. MARS
Samfundet

Klokka 19.00: Brød og sirkus-festivalen er Samfundets måte å kysse på
kinnet til allmennheten. Digger du
kiosklitteratur, teater, bingo og annet
digg, får du det rundt omkring på
Samfundet denne tirsdagen.

ONSDAG 19. MARS
Byscenen

Klokka 20.00: Anna Edenstad gir
deg En helt Anna sak. Stand-up om

Blæst

Klokka 22.00: Lars Vaular er rett
opp og ned som en sprettball med
Spellemann og det ene og det andre.

Byscenen

Klokka 20.00: Leutenfest er en klubbfestival med elektronika og mye
annet godis.

Samfundet

Klokka 22.00: Vanligvis trenger man
bare ett band for å sette på helgefølelsen, men nå er det helg hele uka
når både Haust og Haraball gjester
Klubben.
Klokka 23.59: Wind er en trio
bestående av Filip Ramberg (trommer), Martin Van Houtum (gitar) og
Fredrik Severin (bass).

Klokka 20.30: Cover av Kinks, Beatles, Animals og andre band fra den
gode tida. Kinky Fridays spiller det
beste på en lørdag.

Hundretusenmeterskogen
Har du også fått liggesår etter forrige ukes Paradise
Hotel-maraton? Kazak: Kazak på Avantgarden er det
høykulturelle plasteret du trenger.

Rock Heaven

Klokka 20.00: Hellfire og Dark City
presenterer IGORRR fra Frankrike.
Sammen blander de det mørkeste
av musikksjangrene.

Samfundet

Klokka 19.00: Denne lørdagens
samfundsmøte handler om AKP (ml). Helge Øgrim, en av de gamle lederne av den norske ml-bevegelsen,
kommer for å forklare og opplyse.
Klokka 22.00: Dobbelkonsert med
Kari Harneshaug og Snøskred. Harneshaug er så inn i vinden at det er
liten veg, og hun har hatt konserter
både her og der. Snøskred er et
undergrunnsindieband med noe
eget. Hør.

Trondheim folkebibliotek

Klokka 12.00: Litterær lunsj med
kommunalråd Jon Gunnes og Lilly
Storslett fra Trondheim folkebibliotek. Gratis te og kaffe, men ta
med matpakke.

FOTO: Andrew ”FastLizard4” Adams http://www.flickr.com/photos/fastlizard4/
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LANG: Taigaen, verdens største barskog, strekker seg rundt hele kloden.

TEATER
TEKST: Sigurd Martin Nordli Oppegaard

SØNDAG 23. MARS
Antikvariatet

Klokka 20.00: Ad Undas er en
gruppe med tre sterke kvinnestemmer som synger og teatrerer om det
mystiske og fantastiske.

ISAK

Klokka 15.30: Trondheim filmklubb
viser Top of the Lake. Miniserie og
mini-Twin Peaks.

Samfundet

Klokka 19.00: 101 Dalmatians er
nostalgien sin det. Cruella De Vil,
Cruella De Vil, if she doesn’t scare
you, no evil thing will.

MANDAG 24. MARS
Dokkhuset

Klokka 20.00: BWM Trio Ole Mofjell
har trommer, bass og piano.

TIRSDAG 25.MARS
Jippi, ny Dusk under hver busk!

Torsdag og fredag den 13. og 14. mars
byr Avantgarden på andre del av det
bergensbaserte
kunstnerkollektivet
Noncompany sin trilogi Kazak, en forestilling de har valgt å kalle Kazak: Kazak.
Prosjektets utgangspunkt er verdens
største skog, taigaen som strekker seg
hele veien rundt den nordlige halvkule, kun avbrutt av Atlanterhavet og
Beringstredet. I Kazak: Kazak ønsker
Noncompany, ved hjelp av lyd, bilder,
film og teater, å skape stemninger og få
oss til å oppleve skogen, men samtidig
skape våre egne assosiasjoner.
Vi kan vente oss humor, og medie- og
sjangeroverskridende uttrykk, som sannsynligvis sprenger grensene for det du
vanligvis forbinder med teater.
I forberedelsene til Kazak: Kazak dro
kunstnerkollektivet til den tidligere gullgraverhovedstaden Whitehorse i NordCanada for å hente materiale og inspirasjon. Byen møter vi også i forestillingen,
som et av turnéstoppene til det fiktive

jazzbandet Alkotrazz.
– Kazak er et gammelt russisk ord
med mange betydninger. Blant annet
betyr det en som har forlatt kongen og
hæren for å prøve lykken, en eventyrer,
en slags askeladden. For oss handler dette
prosjektet om å utforske et område vi er
vokst opp i, fra et nytt perspektiv, sier
kunstnerisk leder Lise Risom Olsen i
Noncompany.
Risom Olsen håper forestillingen gir
publikum nye perspektiver på hvordan
verden ser ut.
- Norge er ikke bare et lite land, men
vi er også en del av verdens største skog,
sier hun.
Olsen sier forestillingen inneholder undertoner av globalisering og
klimaproblematikk.
– I vår tid er det vanskelig å unngå at
en slik forestilling blir politisk, sier hun.
Kazak: Kazak på Teaterhuset
Avantgarden gir den en smakebit på
hva som rører seg i det norske samtidsteateret. Kanskje er det på tide å oppleve
kultur som når deg over anklene? UD
martoppe@underdusken.no

RETURADRESSE
Under Dusken
Singsakerbakken 2e
7030 Trondheim

STUDENTAVISA I TRONDHEIM

100 år

1914 - 2014
I 2014 feirer Under Dusken 100 år, og vi vil at DU skal
være med på feiringen!
ONSDAG 26. MARS byr vi på gratis kaffe og spennende konkurranser
på Gløshaugen og Dragvoll fra kl. 08.00.

KOM OG BESØK OSS PÅ STAND! VELKOMMEN!

