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Søppelskattene

Når man skal pløye seg ned i temaet «søppel» er det 
umulig å ikke trekke paralleller til populærkulturen. 
Der er det nemlig mye som folk vil karakterisere som 
søppel: filmer og tv-serier med grunn handling, dårlige 
skuespillere eller  trashy karakterer fra obskure under-
grunnsmiljøer som lever et liv på kanten. Det sistnevnte 
får man presentert i bøtter og spann i teksten The Pope 
of Trash. Kongen av søppel er filmskaperen John Waters 
som har laget kontroversielle klassikere siden 70-tallet. 
Han har helt siden da hatt lyst til å lage det som noen vil 
kalle søppel; vise det ekstreme og overraskende som for 
eksempel fetisjer, «drag queens», narkomane, samt ulike 
kroppsvæsker i fri flyt. 

I dette nummeret har vi også tekster som ikke dreiser 
seg om søppel: Om hvem HSU (Humanistisk studentut-
valg) er og hva de jobber med, Joe Saccos tegneserie om 
konflikten i midtøsten og debatten rundt nytteverdien av 
humanistiske fag.

Søppel kan tolkes på mange måter, og vi håper at 
Atrium ikke blir en av disse tolkningsmåtene, men deri-
mot leses, gis vekk og tas vare på. Kos deg med bladet og 
resten av det som er igjen av 2011. 

Det finnes mange måter å definere søppel på, og det 
har vi i Atrium utforsket i dette nummeret. Med temaet 
«søppel» har fotografene i fotogruppa IKON fått boltre 
seg blant sprøytespisser, avdankede biler fra 60-tallet og 
annet de måtte tolke som søppel. En av tolkningene er 
et fotografi som viser en haug av fotografier det aldri ble 
noe stort av. De ble liggende i skuffen, ubrukt og forkas-
tet fordi de tilsynelatende ikke hadde noen verdi. 

Søppel har altså noe med verdi å gjøre – eller snarere 
mangel på verdi. For vi kaster ikke det som har verdi for 
oss. I teksten Finnes det søppel? stilles det spørsmål om 
man i det hele tatt kan karakterisere noe som søppel, for-
di alt kan jo egentlig ha verdi for noen. Og nettopp dette 
perspektivet – hvor noen sitt skrot er andre sine skatter 
– kommer også godt fram i teksten Søppelkunstnarane. 
Der får man lese historien fra filmen Waste Land, hvor 
kunstneren Muniz sammen med samlerne på en søppel-
plass i Brasil skaper kunst av det de finner. 

Også i vår egen by finnes det kunst av søppel, og i 
disse dager kan man besøke Permanenten og se utstillin-
gen Ting Tang Trash. Hvis du vil lese om utstillingen før 
du tar turen til museet, kan du bla opp på side 20 hvor du 
vil få en forsmak på hva kunstnerene har tenkt om sine 
respektive verk. 

HF Film

3 – LEDER

4 – FagpREsEntasjonEn / Tolking passer for gode lyttere med språkkunnskaper

8 – MastERstUDEntEn / Krister Vasshus skriv master i namneforsking

14 – FinnEs DEt søppEL? / Et eksistensielt kåseri om søppel

17 – DEn gLøyMDE histoRia / Om Joe Sacco si 400-siders Fotnoter i Gaza

20 – kERaMikk + avFaLL = kUnst? / Om utstillinga Ting Tang Trash 

22 – angst FoR å skapE søppEL / Tegning

36 – søppELkUnstnaRanE / Om filmen Waste Land 

42 – DEn kjønnEDE søppELkULtUREn / Fra rosabloggere til husmorporno

44 – kvEn ER hsU? / Ein ny spalte for HF-studentar

45 – aDvokatEn i DEt stoRE systEMEt / Fagutvalget taler studentenes sak
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Hver høst har språkstudenter mulighet til 
å ta emnet TOLKHF. Det er et emne på 15 
studiepoeng hvor man lærer ulike metoder 
som man kan bruke i arbeidet som tolk, i 
tillegg til at studentene får praktisk øvelse 
i emnet.

Frilanstolken
atrium har intervjuet Elisabet Tiselius 
som er en av foreleserne i 
emnet. Tiselius er svensk 
og tolker engelsk, fransk 
og dansk. Hun har stilling 
som stipendiat ved UiB og 
er godkjent som frilanstolk 
ved Europaparlamentet, EU 
og EU-domstolen. I tillegg 
er hun medlem av aIIC, 
som er den internasjonale 
organisasjonen for konfe-
ransetolkere. Som tolk har 
hun lang arbeidserfaring 
fra ulike konferanser som 
for eksempel i politisk 
sammenheng, innenfor økonomi, kultur, 
i juridiske saker og ved konferanser som 
omhandler jordbruk.

Tiselius forteller at TOLKHF er et emne 
som skal gi studentene innsikt i hvordan 
det er å jobbe som tolk.

– Vi blander teori og praksis. Studen-
tene gjør egne øvelser i tolking, og gjør 
også observasjoner på MOKS, Mottaks- og 
kompetansesenteret for integrering av inn-
vandrere og flyktninger i Bergen kommu-
ne. Man lærer seg grunnleggende tolketek-
nikker som for eksempel dialogtolkning. 
Vi leser også om kommunikasjonsteori og 
etikk. Under kurset skriver studentene et 
refleksjonsnotat, og emnet avsluttes med 
en hjemmeeksamen.

Foreleseren er alltid en tolk
På spørsmålet mitt om hvem som undervi-
ser i TOLKHF, svarer Tiselius at det alltid 
er en som jobber som tolk som underviser 
i emnet.

– I år er det jeg, som også er doktor-
gradsstipendiat ved Institutt for Frem-
medspråk. I tillegg jobber jeg også som 
tolk i offentlig sektor og på internasjonale 
konferanser. Når vi gjør øvelser, har vi også 
lærere fra de ulike språkfagene. I år er det 

Åse Johnsen, som også har jobbet som tolk 
i spansk, Kjetil Henjum Berg for tysk og jeg 
som underviser i fransk og engelsk. 

Språket er ikke alt
Elisabeth Tiselius har en egen blogg hvor 
hun skriver om hvordan det er å jobbe som 
tolk. Hun har lagt ut videoer som omhand-
ler tolking. På en av disse videoene blir 

det understreket at det 
ikke bare er språket 
som er viktig å kunne 
når man jobber som 
tolk. Man kan for ek-
sempel jobbe som tolk 
dersom man er jurist 
eller økonom dersom 
man kan et fremmed-
språk! Da jeg spurte Ti-
selius om hva man bør 
studere for å bli tolk, 
var hun klar i sin tale.

– alt! alle fag man 
studerer hjelper til for 

å bli en god tolk, men språk er naturligvis 
det viktigste. Hvis man ikke har studert 
språk eller lært det på en annen måte, er 
språkstudium det første man bør gjøre der-
som man ønsker å jobbe som tolk.

Åpent for alle språkstudenter
TOLKHF er et obligatorisk emne for stu-
denter som tar bachelorprogram i språk og 
interkulturell kommuniksjon, men det er 
også åpent for andre språkstudenter.

– TOLKHF er en del av SPIK-program-
met, men tilbys også andre studenter. Man 
må ha 15 studiepoeng i det aktuelle språket 
for å kunne søke. Dette semesteret har 
vi studenter fra tysk, fransk, engelsk og 
spansk. Flere fortsetter å jobbe med faget 
også etter eksamen.

Denne høsten tilbyr man undervis-
ning i fransk, tysk, engelsk og spansk. 
Hvilke språkfag som tilbys, kommer an på 
antall studenter som søker på det enkelte 
språkfaget. Det er alltid mange engelsk- og 
spanskstudenter som søker, og russisk har 
også vært populært.

– Man må være minst tre studenter i en 
gruppe for at vi kan sette inn en foreleser i 
faget. Tidligere år har vi hatt undervisning 
i både italiensk og russisk.

En intensiv måte å bruke språket
Da jeg spør om det er noen språkstudenter 
de gjerne skulle hatt flere av, får jeg et mo-
mentant svar tilbake.

– alle! Så lenge vi har en foreleser i 
emnet, så er TOLKHF en fantastisk måte 
å få brukt språket sitt på en svært inten-
siv måte. Gjennom for eksempel rollespill 
arbeider man med å uttrykke seg, bruke 
terminologi og med å få mennesker til å 
forstå hverandre. 

Videre forteller hun at de fleste som 
jobber som tolk er frilansere, og at man 
også kan kombinere en jobb som tolk med 
noe annet. 

– Dersom man jobber som tolk, kan 
man også jobbe som for eksempel overset-
ter. For å etablere seg på arbeidsmarkedet, 
hjelper det om man er statsautorisert tolk. 
Lønnen varierer naturligvis fra måned til 
måned alt ettersom hvor mange oppdrag 
man har gjort.

I følge tolkeportalen.no må man be-
stå en krevende prøve for å bli godkjent 
som statsautorisert tolk. Denne prøven 
avholdes ved Institutt for lingvistiske og 
nordiske studier ved Universitet i Oslo. Om 
man består prøven kan man søke om å få 
bevilling fra Integrerings- og mangfoldsdi-
rektoratet (IMDi).

Til slutt stiller jeg det ultimate spørs-
målet om hvilke personlige egenskaper 
man bør ha som tolk.

– Jeg tror at alle lærere innenfor tol-
king har forskjellige favorittegenskaper, 
men jeg mener nysgjerrighet, empati og 
egenskapen til å snakke samtidig som man 
hører etter, er viktige egenskaper for å bli 
tolk.

Simultankapasitetens fag
Tekst: Marit Solemdal
marit_solemdal@hotmail.com

Illustrasjon: Ellen Marie F. Risbruna
ellenmarier@yahoo.no

Om du kan et fremmedspråk og er en god lytter samtidig som du 
snakker, så kan kanskje emnet TOLKHF være noe for deg.

“Gjennom for 
eksempel rollespill 
arbeider man med 

å uttrykke seg.
Elisabet Tiselius, tolk og foreleser.

TOLKHF – TOLKING

Faget gir 15 studiepoeng.

Faget ønsker å gi innsikt i hva det vil si 

å være tolk.

Undervining: hvert høstsemester.

Krav: Du må ha minst 15 studiepoeng fra 

fremmedspråk på 100-nivå.

*

*

*

*

Fag-
presentasjon
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– Det kan vere vanskeleg å sjå tilknytinga 
til norrøn religion i eit norsk stadnamn 
som til dømes Lunde, der ein ikkje har eit 
uttrykt gudenamn, vedgår Krister Vasshus, 
som for tida skriv master i namneforsking. 

Lunde, Hove, Tysnes, Ve og Totland 
er alle eksempel på norske stadnamn kor 
ein kan finne norrønt opphav, men som 
ein ikkje nødvendigvis ser ved første au-
gekast. Likevel, det kan ligge mykje gøymt 
i eit namn, som ein ikkje finn før ein ser 
nærare på det.

Namnegransking og vikinggudar
Innanfor faget nordisk, har Vasshus altså 
teke tak i noverande stadsnamn som har 
tilknyting til norrøn religion og heilage 
lundar. Desse lundane har gjerne ruinar 
etter eit tempel eller offerstad som er knytt 
til tilbeding av vikinggudar som til døme 
velkjente Tor med hammaren. Tor finn vi 
faktisk gøymt i stadnamnet Lunde, trass i 
at ein altså ikkje ser dette umiddelbart. For 
å forklare dette nærare, samanliknar Vass-
hus Lunde med det svenske stadnamnet 
Torslunda. Dei har ofte ei anna oppbygging 
av namna i Sverige, og svenskane uttryk-
kjer gudenamnet eksplisitt i motsetnad til 
her i Noreg.

– Men kva gjer ein når ein har eit slikt 
namn som Lunde, der ein ikkje med ein gong 

Tekst og foto: Solveig Hesvik Frøyen
solveighf@gmail.com

Mange av oss manglar truleg nokre bitar i allmennkunnskapen om 
norrøn mytologi, men ved å granske norske stadnamn, 

kan ein oppdage samanhengar ein aldri kunne tenkt seg.

“Det kan vere vanskeleg 
å sjå tilknytinga til 
norrøn religion i eit 

norsk stadnamn.

kan sjå denne samanhengen?
– Då må ein granske området rundt 

for å finne ut om det fins andre namn i 
nærleiken som kan indikere noko, seier 
Vasshus, og legg til at han i oppgåva net-
topp har utforska slike spor som kan leie 
han mot å finne ut meir om eit stadnamn 
og samanhengar dette kan ha med norrøne 
gudar og stader der desse kan ha vortne 
tilbedne. 

Tverrfagleg forsking
Vasshus har eit breitt interessefelt. Med 
den eine foten innanfor nordisk og den an-
dre innanfor religions-
vitskap, som han har 
teke på 100-nivå, har 
han med stor nysgjer-
righeit granska denne 
typen stadnamn på 
blant anna Tysnesøya, 
som ligg nordaust for 
Stord. Han likar godt 
det å kunne kombinere 
fleire ulike fagområde, 
slik at forskinga han 
gjer kan gå inn i ein 
større heilskap.

– Eg har alltid vore interessert i ety-
mologi, seier han. På dette feltet kan ein 
gå langt tilbake for å sjå på utviklinga og 

samanhengar i orda og følgje dei fram til 
i dag. Då eg i tillegg skjønte at eg kunne 
kombinere namnegransking med religions-
vitskap og vikingreligion, var det gjort.

Dette samarbeidet på tvers av fag, op-
plevde han særleg på ein ekskursjon til 
nettopp Tysnesøya, kor både ein arkeolog, 
norrøne filologar og språkforskarar var 
med på å kaste lys over ulike delar av ein 
større heilskap. Ekskursjonen var i regi 
av NOFI106/Norrøn Mytologi og Vasshus 
fortel at på øya fins det fleire interessante 
stadnamn når det gjeld vikingreligion. 
Han forklarer vidare at ein måte å forske 

tverrfagleg på, kan 
vere å bruke arke-
ologiske funn på ein 
stad til å gje meir 
informasjon om 
stadnamnet og op-
prinninga til dette.

– Ty i Tysnes 
viser til guden Ty 
og det arkeologiske 
funnet av noko som 
truleg har vore eit 
tempel på Tysnes, 
kan indikere at 

ein har dyrka guden Ty her, fortel han og 
utdjupar med å fortelje at Ty er det same 
gudenamnet som vi har i tysdag. 

Master-
studenten

“Då eg skjønte eg kunne 
kombinere namnegransking med 

religionsvitskap og vikingreligion, 
var det gjort.

Krister Vasshus, masterstudent.

I namnet åt 
Tor, Odin og Frøya
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I sommer spurte naboen meg om hvorfor 
jeg hadde valgt å studere fransk. Hvorfor 
ikke kinesisk? Det er jo det som er aktuelt 
for tiden. Det er jo det samfunnet trenger. 
Jeg angrer på at jeg ikke lærte meg kine-
sisk, sa han. Denne naboen var klokkeklar 
i sin uttalelse. Hans melding til meg var 

ikke til å misforstå: Det er ingen nytteverdi 
i det du studerer. En annen gang fortalte 
en italiener meg at om noen år, kommer 
nordmenn til å snakke engelsk og kinesisk. 
Nå er det forhåpentligvis få som tenker 
det samme, og dersom dette skulle være 
tilfelle, må jo dette være en uttalelse som 
nettopp understreker viktigheten av å be-
vare de humanistiske fagene.

Forsterket debatt 
etter Hjernevask
Etter Harald Eias fjernsynsserie Hjernevask 
som ble sendt våren 2010, har debatten 
rundt humanistiske fag rullet og gått i me-

dia. I programmet ble humanister satt opp 
mot biologer, hvor begge grupper skulle 
svare på spørsmål som om man er «født 
sånn eller blitt sånn». Eia selv, som både 
har studert sosiologi og matematikk, ut-
talte i det nevnte programmet at biologiske 
forklaringsmodeller har fått for lite opp-
merksomhet i de norske samfunnsviten-
skapene og ønsket derfor å fremme disse. 
TV-serien har i etterkant av dette program-
met fått kritikk for blant annet mangel på 
seriøsitet og for Eias intervjuteknikk, men 
allikevel sitter nok mange igjen med følel-
sen av at humanistiske fag er unyttige. 

Nyttebegrepet i humaniora: 

En farsott eller en 
nødvendighet?

Tekst: Marit Solemdal
marit_solemdal@hotmail.com

Illustrasjon: Mona Maria Løberg
manamoria@gmail.com

Det går opp eit lys for underteikna: On-
sdag og torsdag er jo velkjente som Odins 
dag og Tors dag, men tilbake til Ty: Dette er 
kanskje ein gud få har høyrt om fordi han, 
som Vasshus seier, har ei lita rolle innan-
for mytologien. Ty var guden som hadde 
kontakt med Fenrisulven og som endte opp 
med ei hand då han la handa inn i munnen 
på ulven. (Kjempelurt!) Vasshus kan des-
sutan fortelje: 

– På Tysnesøya finn ein òg namnet Ve, 
som i norrøn tid blei brukt om heilagdo-
mar og freda område og Ve tyder altså eit 
heilaggjort område. 

Vasshus seier at Varg Veum, som tyder 
fredlaus, har samanheng med ordet Ve. 
Han fortel at det norrøne uttrykket «Vargr 
í véum» tyder «ulv i heilaggjort område» og 
at dette er ein metafor på at ein har drepe 
nokon i eit freda område, og at ein dermed 
blir lyst fredlaus. Her er det altså fleire ul-
var i mosen (Ja, ulvar. Korleis danske «ulver 
i myren/mosen» har blitt «ugler i mosen» er 
derimot ei anna historie).

Tilbake på Tysnesøya har ein altså 
funne ruinar som truleg er restar av eit 
gammalt gudetempel. Vasshus påpeikar 
at ein ikkje kan vere 100 prosent sikker på 
dette, men at det er gode grunnar for å tru 
dette og at tempelet vidare har tilknyting 
til namna Tysnes og Ve.

– Det fins noko som ser ut som det har 

vore eit lite steinhus med eit slags alter 
inni, der ein trur at ein kan ha lagt offer-
gåver, seier han. Jorda inne i bygget er litt 
spesiell fordi det er organisk materiale som 
har rotna vekk der og dét kan 
altså ha vore slike offer. Ikkje 
ulikt Puja i India, der hinduar 
på ein liknande måte legg ned 
offergåver på ein alterstad, 
legg han til.

Fleire stadnamn, 
fleire sambindingar
Vasshus seier at det ikkje fins 
stadnamn med slik tilknyting 
i Bergen, men nemner fleire 
norske namn eg aldri kunne 
ha gjetta hadde slik tilkny-
ting. For eksempel:

– Hov er eit ord ein ofte 
overset med tempel og det finn vi i Hov-
land, Hove, Hovin og Torshov (til og med 
guden Tor eksplisitt uttrykt).

Han nemner også Totland, som er 
samansett av Tor og land og forklarer t’en 
med den same dialektskilnaden som får 
nokre til å seie vetle og andre vesle, altså 
Totland eller Torsland utifrå særpreg i 
dialekta ein har der ein kjem i frå. Og ikkje 
minst, sjølv hovudstaden vår kan ha eit 
sakralt namn. Vasshus forklarer:

– Den norrøne namneforma Àslo kan 

vera samansett av ordet for norrøn gud, 
«ås», og «-lo», som opphavlig har tyda «open 
plass i skogen» eller «lund».

Han nemner også at ein i Oslo finn 
spor etter den særnor-
ske guden Ull/Ullin, 
som har vore viktig for 
nordmenn og svenskar, 
i stadnamn som Ul-
levål og Ullern. 

Dette har nærast 
ingen grenser, namna 
og gudane kjem på 
rekke og rad, men 
ein stad må denne 
artikkelen ta slutt. Og 
sjølv om vi ofte tek 
stadnamn for gitt som 
ein del av kvardagen, 
har Vasshus vist oss at 

den som leitar, finn: han finn meir enn eg i 
det heile teke kunne drømt kunne finnast 
av historie, gudar og ulvar i eit enkelt 
namn. Bitane i mitt norrøne puslespel har 
falle litt meir på plass, men eg må til sist 
innrømme at eg no undrar meg valdsamt 
over kor i all verda «måndag» kjem frå. 

“Ty i Tysnes 
viser til guden 

Ty, det same 
gudenamnet vi 

har i tysdag.

Debatten rundt nyttebegrepet i humanistiske fag 
ruller og går som aldri før. 

Kommentar
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vurderes etter arbeidslivsrelevans og sam-
tidsorientering. Derfor må ikke språk- og 
kulturfag som tysk og fransk bygges ned. 
Det er farlig på kort sikt. For å kunne møte 
lange konjunkturer må 
man ha utholdenhet 
når fag ikke er umiddel-
bart populære.»

Knut Olav Åmås 
har et viktig poeng her. 
Dersom klassiske fag 
som tysk og fransk fjer-
nes fra universitetet, vil 
man kunne risikere at 
en viktig del av kultu-
ren i samfunnet på sikt 
står i en truet posisjon, 
som den i noen sam-
menhenger kan sies å gjøre allerede. 

Vi ser til stadighet kutt i blant annet 
stipendiatstillinger innenfor humaniora, 
og språk- og kulturfagene fransk og tysk 
står i fare for å bli nedlagt ved universite-
tet i henholdsvis Tromsø, Kristiansand og 
Stavanger. Etter at man på 80- og 90-tallet 

hadde en stor pågang av studenter innen-
for humaniora, ser man nå en drastisk 
nedgang i antallet studenter. Noe av grun-
nen kan være at mange av de som har ut-

dannet seg ved 
Det humanis-
tiske fakultetet 
ikke har fått 
relevant jobb 
etter studiene. 
Åmås skriver i 
sin kommentar 
at man for ti år 
siden var i en 
periode hvor 
humanister ble 
ansatt i nærings-
livet; slikt ser 

man ikke så mye av nå lenger. 
Problemet er at man ikke umiddelbart 

vil se ringvirkningene av nedskjæringene 
i humaniora. De negative konsekvensene 
ville derimot vært svært synlige dersom 
man ikke hadde nok utdannende leger, og 
man ikke hadde forsket på hvordan man 
kan kurere diabetes eller lage bedre medi-
siner til HIV-pasienter. En slik nedskjæring 
vil man kunne merke med en gang, noe 
man ikke kan si om humanistiske fag. 

Kampen om forståelsen
Under foredraget på Logen ble nytteverdi-
begrepet i humaniora diskutert. Foredraget 
hadde tittelen «Kampen om forståelsen», 

og var lagt opp som en samtale mel-
lom førsteamanuensis i filosofi, Knut 

Ågotnes og postdoktor ved Senter for 
kvinne- og kjønnsforskning, Kari 

Jegerstedt. Diskusjonen dreide seg 
rundt boka Humanioras fremtid, 
skrevet av SVT-stipendiat Simen 
andersen Øyen. 

Temaet som stod sentralt 
denne kvelden var hvordan hu-
maniora kan argumentere for 
nytteverdien av humanistiske 
studier, og om det i det hele 
tatt er slik at humaniora skal 
tilpasse seg samfunnets sosio-
økonomiske utvikling. 

Som det ble sagt på dette 
foredraget, er det ikke vanskelig 

å argumentere for nyttigheten av 
humanistiske fag siden man uansett 
kan argumentere for at kunnskap 
som ikke virker umiddelbart nyt-
tig, kan bli det senere. 

humaniora i usa
For å kunne snakke om nyttever-
dien av humaniora behøver man, 

i følge Jegerstedt, å synliggjøre den sam-
funnsmessige betydningen av humanistisk 
forskning, noe som blir gjort innenfor den 
amrikanske liberal arts-tradisjonen. Der 
er evnen til kritisk tenkning det viktigste 
av alt. Denne samfunnsmessige betydnin-
gen vil igjen bli knyttet til nytte i instru-
mentell forstand. Og i Torill Mois artikkel 
«Hvordan kan vi forsvare humaniora? 
– Perspektiver fra USa» blir den fireårige 
liberal arts-utdannelsen sett på for å være 
en viktig del av demokratiet. 

Videre trekker hun fram nedleggelsen 
av fagene fransk, russisk, italiensk, klassisk 
og teatervitenskap høsten 2010 ved statsu-
niversitetet SUNY-aLBaNY. Da presidenten 
ved Harvard, Drew Gilpin Faust, understre-
ket at Hardvard ville fortsette å satse på 
humanistiske fag, ble mange bekymret for 
at humaniora ville bli reservert for rike pri-
vatuniversiteter. Dette ble da sett på som 
urettferdig og som en trussel mot frihet og 
demokrati. Liberal arts-tradisjonen, hvor 
dannelsesperspektivet står i fokus, sier en 
del om hvor stor rolle den samfunnsmes-
sige betydningen av humanistiske studier 
spiller i USa.

Nytenkning og fornyelse
Jegersted fortalte videre at dersom man 
skal kunne snakke om nytteverdien av hu-
manistiske studier, er det viktig at huma-
nistene fornyer seg for å møte kunnskaps-
behov fra samfunn og næringsliv.

Man må også kunne argumentere for 
nytteverdien av slike studier for fremti-
dige studenter. Og hvem har vel ikke bladd 
gjennom studiekatalogene som 19-åring, 
og blitt overveldet av ruter som «Kva kan 
du bli?» For å trekke fram et eksempel, så 
kan man i denne ruten lese følgende om 
bachelorprogram i kjønnsstudier på UiB 
sine nettesider: 

«Bachelorprogrammet i kjønnsstudium 
gir både allmennkunnskapar som kan 
nyttast i ei rekkje yrkessamanhengar, og 
spesialkunnskap innan sitt felt. Program-
met gjer deg godt kvalifisert for å handtere 
store informasjonsmengder. Du blir flink til 
å setje deg inn i nye problemfelt, og til å sjå 
og analysere saker frå fleire sider. Det gir eit 
godt grunnlag i alle yrke der slike eigenska-
par er etterspurde, til dømes i undervisning, 
forvalting og ulike former for formidlings- og 
informasjonsarbeid».

Grunnen til at jeg trekker frem akkurat 
dette studiet som eksempel, er nok fordi 
dette er et godt eksempel på hvor dårlig 
humanistiske fag kan være til å begrunne 
sin egen verdi og nytte. Ja, du blir flink til 
å sette deg inn i nye problemfelt, og til å se 

og analysere saker fra flere sider. Dette dan-
ner da det gode grunnlaget for yrkesveien 
videre der slike egenskaper er ettertraktet, 
men hvilket yrke er egentlig dette?

Jeg husker selv da jeg snakket med en 
foreleser for noen år siden om yrkesveier 
etter endt studium. Et av svarene jeg fikk, 
var at man på HF ikke har en tradisjon for 
å tenke så mye på yrkesveier etter endt stu-
dium. Det er riktignok en stund siden, og 
jeg husker ikke alt hun sa, men jeg husker 
at jeg syntes det var et merkelig svar. Man 
vil jo gjerne bli noe etter en fullført utdan-
ning, og helst noe som er relevant for det 
man har drevet på med de siste årene som 
student.

Det kritiske blikket
Dannelsesutvalget forklarer nytteverdien 
av humanistiske studier blant annet ut i 
fra at demokratiet er avhengig av at vi har 
kritisk reflekterende samfunnsborgere, og 
at vi gjennom humanistiske studier oppar-
beider evnen til kreati-
vitet, empati, forståelse, 
evnen til kritisk tenkning, 
nysgjerrighet og til å få 
et etisk forsvarlig blikk 
på kunnskapen. Dette 
mener Dannelsesutvalget 
er nødvendig for å være 
kritisk til politiske ledere 
og samtidig anerkjenne 
andre borgere som subjek-
ter i et samfunn som har 
like store rettigheter som 
en selv. Samtidig får man 
en styrking av det demokratiske sinnela-
get med fremelsking av verdier som frihet, 
likestilling og likeverd, noe Dannelsesut-
valget mener er minst like viktig i dag fordi 
vi trues av en religiøs fundamentalisme og 
totalitære politiske ideologier på alle sider.

Jegerstedt mener altså at det ikke er 
vanskelig å argumentere for nytteverdien 
av humanistiske studier i ren økonomisk 
og instrumentell forstand, men at det er 
flere problemer med det hun kalte en nyt-
telegitimering av prinsipiell art. Mange vil 
mene at vi lever i et samfunn som bygger 
på demokratiske prinsipper, men det er 
fullt mulig å argumentere for det motsatte: 
nemlig at samfunnet er underlatt en øko-
nomisk globalisering fordi våre demokra-
tiske institusjoner bestemmer utnyttingen 
av hvordan kunnskap brukes. Jegerstedt 
mener også at man i dag ser en global form 
for apartheid som samtidig fremmer en 
teknologiutvikling. Hun tilføyer at det 
ikke er menneskene, men kapitalkreftenes 
behov, som har styrt denne utviklingen. 

Knut Ågotnes sa i debatten at nytten 
av humanistisk forskning først vil kunne 
legitimere seg ved å gi solide resultat. Han 
sa videre at man kan miste oversikten over 
hva som kan være nyttig. Videre trekker 
han fram programmet Hjernevask. 

– Serien handler om ganske prinsipielle 
ting; hva mennesket er, hva kjønn er. Det 
som var pinlig for oss, var at folk oppfattet 
at mye av det som var sagt, ikke var solid 
belagt forskning.

Studentfabrikken
Det er vanskelig å si om det er slik at huma-
niora må forandre seg for at det fremdeles 
skal være aktuelt i fremtiden. Man kan 
se en stadig økning av nytteverdibegre-
pet i humaniora, og etter at programmet 
Hjernevask gikk på skjermen våren 2010, 
har debatten tatt helt av her i Norge. Vi må 
kanskje begynne å tilnærme oss den ame-
rikanske tradisjonen for humanistiske fag, 
hvor man i stor grad knytter humaniora 

opp imot dannelse-
sidealet, noe som 
man ikke har hatt 
så stort fokus på i 
Norge. 

I takt med den 
økende globalise-
ringen av privat og 
offentlig nærings-
liv, vil man kunne 
se et behov for en 
økende markeds- og 
resultatorientert 
utdanning hvor 

man etter endt studium kommer ut som 
et ferdig produkt på et samlebånd, som er 
klar til å innta arbeidsmarkedet. 

Slik vil vi ikke ha det, og nettopp der-
for spiller humanistiske fag en mer avgjø-
rende rolle nå enn noen gang før.

KILDER

Moi. T. (2011). «Hvordan skal man forsvare humaniora? 
– Perspektiver fra USA.» (s.276) Nytt norsk tidsskrift, 
03/2011

gundersen, H. (2011). Ikke ueffent [www.morgenbladet.
no/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20110617%2FoKuLT
uR%2F706179979&template=printart]

Lindstad, S. (2010). Fag på slankekur [www.forskerforum.
no/wip4/fag-paa-slankekur/d.epl?id=1068883]

Åmås, K. o. (2010). Fagene som former oss [www.
aftenposten.no/meninger/kommentatorer/aamaas/ar-
ticle3963687.ece]

–

–

–

–

“Vi ser til stadighet 
kutt i blant annet 

stipendiatstillinger 
innenfor humaniora.

“Hvorfor ikke kinesisk? 
Det er jo det som er 

aktuelt for tiden. Det er 
jo det samfunnet trenger. 

– vi må ha tålmodighet
Etter at denne programserien gikk på fjern-
synet, har man sett at søkertallene til stu-
dier som biologi har økt. Man har også sett 
hvordan humaniora har gått hardt ut for å 
forsvare viktigheten av å bevare humanis-
tiske fag i sin tradisjonelle forstand. 

Jeg stiller meg det samme spørsmålet 
som ble stilt på et foredrag på Logen: Hvor-
for må den kunnskapen som ikke er umid-
delbart nyttig, stadig forsvare seg selv? Om 
du studerer økonomi, sivilingeniør eller 
medisin, slipper du å få spørsmålene om 
hva du har tenkt å bli når du blir stor. 

Slik er det ikke for humanister. Mange 
tør ikke å si hva de egentlig drømmer om, 
og derfor sier mange at de ønsker å bli 
lærer. Her er det noe som skurrer: Det bør 
jo ikke være slik at læreryrket skal bli en 
reserveløsning. 

Men det er vel ikke bare slik at fag som 
kun har en umiddelbar nytteverdi, er vikti-
ge fag? Kultur- og debattredaktør Knut Olav 
Åmås skriver følgende i en kommentar i 
aftenposten: «Ikke alle fag skal hele tiden 
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Jeg har lagt merke til at det finnes mange 
samlere her i verden. Hamsteret er nok den 
mest kjente og kjære blant dem. Skjærer og 
andre kråkefugler samler også. De lar seg 
tiltrekke av skinnende og blanke ting. Ting 
som lyser opp blir tatt med hjem til redet 
hvor alt oppbevares i store hauger. 

Det er lett å gjøre narr av hamsteret. De 

Tekst og foto: Keren Rebecca Marthinsen
kma034@student.uib.no

ser tåplige ut når de har kinnene fulle av 
mat. Mat som skal spises når den tid kom-
mer, og da spises alt. Vi mennesker gjør 
også som hamsteren. Forskjellen er bare at 
vi samler opp i kjeller og på loft. 

Det vi samler på kan være enten van-
lige ting som 50 år senere blir sett på som 
anerkjente samlingsobjekter, eller ting 

som er kjedelig og hverdagslige som aldri 
kommer til å få stor verdi. Derfor ender vi 
opp med leggbeskyttere, bananetuier, legg-
varmere, susper og cd-hyller i alle farger og 
fasonger.

Gull alt som glitrer
Jeg kjenner Tante Pose. En dame som har 

sammenbrettede plastposer liggende i 
skuffer, skap og sammen med bøkene i 
hyllene i stua. De bare ligger der. De lig-
ger alle steder. De brukes ikke til å bære 
matvarer, de pynter ikke opp i stua, men 
det er «kjekt å ha» som hun pleier å si. Ja, 
for hvem vet, hun kan kanskje få bruk for 
de en dag. Men den dagen ser ikke ut til å 
komme. alle disse tingene hoper seg opp 
og vi tenker: «Her var det mye jeg burde 
ha kastet», men det er jo ikke direkte søp-
pel, så vi velger å beholde det. Vi ønsker 
å verne om naturen, for vi er jo så glad i 
den. Vi elsker å gå på tur, sove under åpen 
himmel og se på utsikten. Derfor kjøper vi 
masse turutstyr, for det trenger vi. Ferden 
går til et eller annet gigantisk kjøpesen-
ter, hvor vi handler det vi måtte trenge til 
disse turene våre som vi drar på en gang i 
året. Jeg har en kompis som plutselig had-
de fem liggeunderlag. Han hadde handlet 
etter hamstermetoden, og fylte opp bod, 
loft, kjeller, kott og skap. Han er ikke så 
ofte på tur, men han har nok minst like 
mye turutstyr som Lars Monsen. 

Kaste alt kaos
Problemet vårt er at vi ikke klarer å bruke 
opp alt vi samler. Vi samler for mye. 
Vi sparer på alt. Så kommer tiden hvor 
skapet i den lille leiligheten ikke tåler 
mer fordi vi har samlet opp så mye, og 
det til tross for at vi har benyttet oss av 
alle oppbevaringsløsniger kjøpt på IKEa. 
Hver gang vi åpner dørene, er det som om 
en revolusjon bryter ut, og lettere blir det 
ikke når døren skal lukkes igjen. Revolu-
sjonen er allerede i gang, og det er ingen 
vei tilbake. Bivirkningene av oppsamlin-

gen er på vei i form av ulike symptomer. 
Helst liker vi å tro at dersom vi kaster det 
lynraskt, blir sykdommen borte, omgjort 
til søppel. 

Dermed eksisterer ikke det vi har kas-
tet lenger for oss. Søp-
pel er en nær slektning 
av rot og kaos, så vi 
tyr gjerne til drastiske 
midler for å opprett-
holde ro og orden i 
vårt harmoniske liv og 
hjem. Vi har fått nok. 
Rot i hjemmet skaper 
rot i hodet som kan 
hemme at vi blomstrer 
og utvikler oss. 

Likevel kan rot i 
form av avfall ha verdi 
for noen. arkeologene 
har for eksempel lenge visst at søppel tro-
lig er den viktigste kilden vi har til kunn-
skap om hvordan vi levde tidligere. 

Museer samler på saker som mange 
mennesker har kastet, eller ville kastet 
for lengst. Det som anses som rot og rask 
for noen, kan bli en skatt for en annen. 
Jeg liker museum. Jeg tror litt på dem 
også. I gangene der har jeg flere ganger 
hørt en røst si: 

– En slik hadde jeg også en gang. 
Tenk om jeg ikke hadde kastet den, da 
ville den nok vært verdt en formue idag.

Vern om verdien
Å skille mellom brukbart og ubrukelig 
er en hårfin balanse. Et hår som ligger 
i sluket i dusjen. Et hår som sitter på 
hodet. Et hår som faller av kan brukes i 

“Mest av alt liker 
hun miljøstasjoner, 
store skattekammer 

hvor du kan finne 
de flotteste ting. 

en parykk før det havner i sluket. Søppelets 
potensiale. En tom flaske med pantemerke. 
Pantemerket gir flaska verdi. Jeg ser titt og 
ofte menn eller kvinner som står med ho-
det ned i søppelkassene for å finne flasker. 

De flaskene uten verdi, 
blir lagt igjen. 

Jeg har ei venninne 
som også liker å stå med 
hodet sitt nede i søp-
pelkasser. Hun kaller 
dem skattekister. Mest av 
alt liker hun containere 
og miljøstasjoner. Store 
skattekammer, hvor du 
kan finne de flotteste 
ting. Ting som samlere 
har fått nok av. De har 
selv valgt å kalle disse 
tingene for søppel, slik at 

de kan kaste det. Der ligger de, uten varme 
eller tak over hodet. De bare falmer og 
råtner. Noen ting er heldige og blir enten 
hentet av min venninne, som maler, kler 
eller vasker dem, eller av større organisa-
sjoner som behandler, dette såkalte søp-
pelet, som noe verdifult. Den gamle buksa 
som trykket rompa inn og magen ut, er nå 
blitt en lekker og meget dyr designerkjole. 
Håpet var heller ikke ute for den slitte lille 
kommoden som nå er blitt pusset opp til et 
tidløst hvitt nattbord. Nei, jeg tror fortsatt 
ikke på søppel. Jeg tror kun på tingenes 
varierende verdi.

Kåseri

Finnes det søppel?
Jeg tror ikke på søppel. Mange rundt meg tror på det, men jeg blir ikke overbevist.
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Det tok Joe Sacco sju år å fullføre den 400-siders tungvektaren Fotnoter i Gaza. Alt starta med 
ein dramatisk, men oversett massakre for over 50 år sidan.

Den gløymde 
historia

IKON
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FN-rapport. Det var nettopp denne man-
gelen på omtale som motiverte Sacco til å 
lage boka. Som han skriv i det innleiande 
kapittelet: «Dette er historia om fotno-
tane til ei sidesak ved ein gløymd krig.(…) 
Historia klarar seg utan fotnotar. Dei er 
ikkje-essensielle på det beste; på det verste 
kan dei spenne bein under den overordna 
historia».

Worse then, worse now
I Fotnoter i Gaza leiter Sacco etter vitneut-
segner til femti år gamle hendingar, men 
blir stadig dregen fram og tilbake mellom 
desse og dagsaktuelle hendingar, og til 
intervjuobjekt som set spørsmålsteikn ved 
hans journalistiske prosjekt. Hendingane i 
Khan Younis og Rafah minner oss dermed 
om kor langvarig Midausten-konflikten har 
vore, og utgjer også Saccos fokus i inter-
vjua i boka. 

På denne måten blir aktuelle, alvorlege 
hendingar i nabolaget ’støy’ i hovudfortel-
jingane Sacco vil formidle, men det er ein 
støy han bevisst lèt få meir og meir plass 
utover i boka. Han let den utvikle seg til 
ei stadig gnissing, ein pågåande dissonans 
mellom fortid og notid.

Metoden
Sacco sin grunnleggande journalistiske 
metode ligg i intervju og store mengder 
skisser, referansefoto og arkivmateriale. 
Det krevjande bakgrunnsarbeidet er ein 

måte å angripe det å skulle teikne historis-
ke hendingar: Å stadig strekkje seg mot ein 
meir sannferdig representasjon av fortida, 
trass alle avgrensingar. 

Ved å vie mykje merksemd til proses-
sen, til «historia om å få tak i historia», får 
han fram sitt medvit om det problematiske 
ved metodane. Han teiknar konsekvent seg 
sjølv som ein karikert, lettare dum utsjåan-
de utlending med kamera 
og skissebok, medan re-
sten av teikningane stadig 
når høgare detaljnivå.

Augekontakt: 
personlege 
historier
Sacco teiknar aldri auga til 
sitt alter ego i teikneseria-
ne, berre dei evige tomme 
brilleglasa som sperrar for 
vidare innsyn. Vitna han 
intervjuar, derimot, vert 
ofte portrettert i ei dra-
matisk lyssetting, der dei 
stirrar rett inn i auga på lesaren medan dei 
fortel historia si. 

Slike personlege vitneutsegn utgjer ein 
avgjerande del av bøkene hans, men dei er 
ikkje uproblematiske. I Fotnoter i Gaza blir 
det ustabile ved minnet tydelegare enn no-
kon gong – mykje fordi hendingane ligg så 
langt tilbake i tid. Gong på gong set Sacco 
fleire vitneutsegn direkte opp mot kvaran-
dre, og viser alt frå det totalt motstridande 
til små variasjonar i historiane som kjem 
fram. 

Gjenskape fortida
På seminaret peika Nomadikon-forskar 
Øyvind Vågnes på korleis Sacco viser men-
neskets grunnleggjande tendens til å ville 
gjenskape fortida – både i kunsten og i 
kulturen generelt. Intervjuobjekta til Sacco 
gjenskaper scener frå fleire tiår tilbake, 
anten tilbake på den eigentlege åstaden el-
ler heilt andre stadar: på kontoret, heime i 
stua. I nokre tilfelle «hjelper» Sacco til med 
å visualisere fortidsscenene, andre gonger 
bryt han illusjonen og teiknar at vedkom-
mande gjenskaper hendinga på stuegolvet. 

I teikneseriar sameksisterer fortid og 
notid på ei og same side – ein forventar 
å kunne trekkje ei viss tidslinje mellom 
den første og siste ruta. Dette utnyttar 
Sacco svært direkte i Fotnoter i Gaza. Fleire 
gonger set han fortid og notid direkte opp 
mot kvarandre, i form av ruter som viser 

dei same stadane og situasjonane slik dei 
kunne vore i fortida, og slik dei ser ut i dag. 

Billig tidsmaskin
Til dei frammøtte på Landmark peika 
Sacco på kor enkelt ein kan ta med lesaren 
tilbake i tid og vise tilbakeblikk i teiknese-
riar – samanlikna med for eksempel doku-
mentarfilm. Fortid og notid kan integrerast 

på same side på ein 
forholdsvis sømlaus 
måte, så lenge teikne-
stilen den er utført i er 
den same.

I Safe Area Goražde 
skilde Sacco ut fortids-
sekvensar ved å teikne 
dei på svart bakgrunn, 
men han brukar ingen 
slike markørar i den 
siste boka. Her vil 
han vise korleis folk 
ofte har vanskar med 
å skilje mellom no og 
då, og halde ulike år 

og episodar frå kvarandre – noko som også 
kjem fram i fleire av intervjua i Fotnoter i 
Gaza. Minnet er ikkje ei statisk eining.

Gaza og Goražde
Dei fleste av Sacco sine mest kjende verk er 
sterkt knytte til visse geografiske konflikt-
område. Forutan Palestina og Fotnoter i 
Gaza, ligg Saccos andre geografiske tyngde-
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Footnotes in Gaza (Metropolitan Books, 2009), Safe Area 
Goražde (Fantagraphics Books 2000), Palestine (1996/
Fantagraphics Books 2001)
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–
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Joe Sacco har etablert seg som ein av dei 
fremste representantane for teikna sakpro-
sa i våre dagar. Han fekk for alvor eit gjen-
nombrot då Palestina vart samla mellom 
to permar i 2001. Boka om besøka hans på 
Gazastripa og Vestbreidda i 1991 og ’92 sette 
standarden for hans særprega blanding av 
teikneserie og reportasje. Ti år etter gir han 
ut Fotnoter i Gaza, boka der han vender til-
bake til Israel-Palestina-konflikten. 

Politisk landskap med fotnotar
Det var fullsatt sal på Landmark då Sacco 
kom til Bergen for å snakke om arbeidet 
sitt. Han var ein av hovudgjestane i eit se-
minar arrangert av Nomadikon, UiBs tverr-
faglege gruppe for visuell kultur. Her delte 
han sine tankar om moglegheitene som 
ligg i teikneseriemediet, og gav tilhøyra-
rane innsyn i arbeidsprosessane bak hans 
teikna reportasjar. 

Seminaret tok føre seg politikk, minne 

og landskap, med eit geografisk tyngde-
punkt i Midtausten-regionen. Sentralt 
her stod samanvevinga av personleg og 
politisk historie, og kor sterkt knytt den er 
til geografi, og det fysiske landskapet i re-
gionen. Som Sacco si bok viser, er konflik-
tane på Gazastripa ikkje berre ein del av ei 
avslutta fortid, dei grip også inn i ei høgst 
usikker samtid. 

Fotnoter i Gaza er karakteristisk for 
Saccos arbeid. Den understrekar tema han 
har arbeidd med i ei årrekkje, nemleg dei 
gløymde forteljingane, dei magasinredak-
tørar ikkje vil ha. Massakren i Khan Younis 
i 1956 er ei slik forteljing, og eitt av Saccos 
to hovudfokus i boka. Då Sacco og journa-
list Chris Hedges rapporterte frå byen på 
vegne av Harper’s Magazine i 2001, vart av-
snitta dei hadde skrive om hendinga kutta 
før bladet gjekk i trykken. Det fanst få 
skriftlege kjelder om hendinga på engelsk, 
bortsett frå ei skjematisk framstilling i ein 

Joe Sacco (1960-)

Maltesisk-amerikansk teikneserieteiknar 

og journalist.

Utdanna journalist ved University of 

Oregon.

Har også skrive sjølvbiografiske teiknese-

riar og seriar frå turnéar med rockeband, 

under tittelen Yahoo. Ein del av desse er 

samla i But I Like It (2006).

Mest kjend for seriane sine frå kon-

fliktområde: Safe Area Gorazde (2000), 

Palestina (1996/2001) og Footnotes in Gaza 

(2009). Dei to sistnemnde kom på norsk i 

2006 og 2010.

*

*

*

*

“ Dei fleste av Sacco 
sine mest kjende 

verk er sterkt knytte 
til visse geografiske 

konfliktområde.

punkt på Balkan. Safe Area Goražde (2000), 
The Fixer: A Story from Sarajevo (2003) og 
historiene som er samla i War’s End (2005) 
kjem alle frå reisene hans til Goražde og 
Sarajevo mot slutten av Bosnia-krigen på 
1990-talet. Og medan alle desse bøkene 
har metode og misjon til felles, har mykje 
skjedd sidan Palestina.

Parallelt med utviklinga av teiknesti-
len, har Sacco blitt meir sikker i bruken av 
teikneseriemediets struktur – i å utnytte 
forgrunn/bakgrunn på meiningsfulle 
måtar, og å bruke repetisjon, ruter, og opp-
settet på sida til å understreke stemningar. 
Samtidig har han tatt i bruk ei merkbart ty-
delegare forteljarstemme i Fotnoter i Gaza, 
der han i større grad fortel (skriftleg) kva 
han ynskjer å gjere. Dette kan til tider stå i 
fare for å tippe boka over i det overtydele-
ge, men sett under eitt representerer boka 
ei imponerande vidareføring av Saccos 
journalistiske prosjekt.

Effektfullt
Heilsider brukast ofte til effektivt 
å formidle stemningar.

Ekko 
Fortid og notid visast side ved 
side.
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Ting Tang Trash – Oppvinning 
i samtidskeramikken 

Kor: Permanenten

adresse: Nordahl Brunsgate 9, 5014 Bergen 

Når: 17. september 2011 til 8. januar 2012

Opent: Tysdag til Søndag 12.00-16.00 

Pris: Barn under 16 fri entré, Student 40 kr, Vok-

sen 60 kr, Bergenskortet gratis inngang.

*

*

*

*

*

“Ein gang var dette 
verdifullt og ein del av 

ein familie og ein heim.
Linda Sormin, kunstnar.

Laurdag 17. september opna Permanenten 
utstillinga Ting Tang Trash – Oppvinning 
i samtidskeramikken. Utstillinga består 
av fire ulike rom og det er opp til tilsko-
darane å velje kor ein vil byrje. Det første 
som møtte meg var tydeleg inspirert av 
den tidlege keramikk-kunsten, der dei tok 
hushaldningskeramikk inn i kunstrom-
met. To store veggar var fylt med all slags 
keramikktallerkenar som var dekorert 
med alt frå rosemaling til motiv som hus 
og personar. Det fekk meg til å tenke på 
bestemor si tallerkensamling som har gått 
i generasjonar og som her blei presen-
tert som kunst. Eg møtte det heile svært 
skeptisk, men medan eg gjekk lengre inn i 

rommet skjøna eg at dette var langt frå alt 
dei hadde å by på.

– This is what history looks like in 
fragments, seier den polske kunstnaren 
Marek Cecula og peiker på eit svart, hult 
bord som òg fungerer som ei ramme for 
alle dei knuste porselenstallerkane som 
ligg oppi.

Tek du ein nærmare kikk, ser du at alle 
skåra ber ulike bilete. Kunstnaren fortel 
at det er både offentlege og personlege 
bilete han har her, og dei fortel alle si eiga 
historie. Han oppfordrar oss til å gå endå 
nærare og ta eit forstørringsglas som ligg 
på bordramma. Ein høyrer raslinga av 
knuste skår medan folk leitar etter eit dei 

vil sjå nærare på. Cecula fortel at han fekk 
øydelagde fat frå ein fabrikk i Polen, og 
knuste dei sjølv for deretter å trykke bilete 
på dei. Bileta representerer både dramatis-
ke og lykkelege historier frå livet hans; om 
menneskjer, familie og heimstaden. Han 
ynskjer å setje fokus på den forferdelege 
historia til Polen, og seier bileta fortel om 
ei tid som ikkje eksisterer lengre, og som 
kan bli gløymt for lett. 

«Made in China»
Når ein går frå rom til rom møter ein store, 
raude, dekorerte vasar på vegen. Ved sida 
av vasane står dei store trekassane dei vart 
frakta i. Den britiske kunstnaren Clare 

Keramikk + avfall = 
kunst?

Permanenten introduserer internasjonale kunstnarar 
som stiller viktige spørsmål. 

Tekst: Ingvild Revne 
ingvild_r@yahoo.com

Foto: Alexandra Azanova
alexandra.azanova@gmail.com

Twomey stiller spørsmål ved kva som gjer 
noko verdi med verket «Made in China». 
Dei produserte 81 identiske vasar i Kina, og 
80 av dei vart òg de-
korerte her, for ein 
billeg pengesum. 
Den siste vasen skil 
seg ut frå dei andre. 
Den vart dekorert på 
Royal Crown Derby 
i England, med ekte 
gull. Prisen på den-
ne vasen var dobbelt 
så mykje som dei 
80 andre til saman. 
Dagleg høyrer ein 
om fabrikkar som 
vert nedlagde i Europa, til fordel for mas-
seproduksjon og billeg eksport.

– Med denne utstillinga ynskjer eg å 
setje søkelyset på verdien av ein ting, seier 
Twomey. Er det produksjonsverdien eller 
resultatet vi ser på som er det viktigaste?

Tinga si historie
I det siste rommet me går inn i er det første 
ein møter mange plankar som dekorerer 
gamle buddhistiske statuar. Dette skil seg 
frå resten av utstillinga, og då me snakka 
med den kanadiske kunstnaren Linda Sor-
min skjøna me kvifor.

– Dei buddhistiske statuane var her frå 

ei anna utstilling, men eg ynskja å ta med 
historia deira og. Desse statuane har blitt 
frakta frå Kina til Bergen, og eg ynskja å re-

presentere reisa deira 
ved å bygge treplankar 
rundt dei slik at det 
såg ut som eit uferdig 
skip. 

– Eg spurte fint om 
lov, seier ho smilande.

Ved sida av oss står 
verket hennar, der ho 
har teke i bruk mel-
lom anna treplankar, 
porselensfat med 
motiv og ein gamal 
lampeskjerm.

– Dette er framleis søppel. Eg prøver ik-
kje å gjere det til noko verdifullt, men alle 
desse tinga representer si eiga historie. Det 
er ting folk har kasta, men som ein gang 
var noko verdifullt og ein del av ein fami-
lie og ein heim.

K-verdi
Utstillinga gjev tilskodarane eit kunstne-
risk mangfald, med heile 28 internasjonale 
kunstnarar som brukte ulike metodar for 
å vise verka sine. Ting Tang Trash er eit 
resultat av eit forskingsprosjekt med namn 
K-verdi, som er eit samarbeid mellom 
Kunsthøgskulen i Bergen og Vestlandske 

Kunst

Kunstindustrimuseum, og er ein del av 
Noregs forskingsråd sitt KULVER-program. 
K-verdi er ei forkorting for Kunstnarisk 
verdiskaping. Eit prosjekt om søppel og 
«readymades», kunst og keramikk. Gren-
sene mellom søppel, ting og readymades er 
flytande i kunsten, men orda signaliserer 
ulik verdi. Kva desse orda tyder, og kvifor 
så mange kunstnarar brukar vrakgods som 
kunstnarleg råstoff, står sentralt i K-verdi 
sine drøftingar. Svara blir presentert gjen-
nom utstillingar, seminar, forelesningar, 
artiklar. Det vil og bli utgjeven ein katalog 
i oktober, som ein kan lese på nettstaden 
deira www.k-verdi.no.
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«Did Divine really eat dog shit in Pink 
Flamingos?» Nowadays, John Waters is so 
tired of the question that he often simply 
answers before anyone can even ask, and 
like him, I just thought I’d get it out of the 
way. Divine was an overweight drag queen/
character actor and John Waters’ biggest 
star. Pink Flamingos (1972) is still Waters’ 
most notorious film, and yes, Divine really 
did eat dog shit. Pink Flamingos is about 
Divine’s family and the married couple, 
the Marbles, competing for the title of «the 
filthiest people alive». It is partly a parody 
of the infamous porno film Deep Throat 
(1971) and the lack of rules after porn 
became legal. a playful sense of humor 
and melodrama runs through the entire 
film no matter how disgusting it may get, 
and like all of Waters’ films, it never feels 
mean-spirited. Most of his films are meant 
to surprise you and make you laugh rather 
than shock you. «Surprise,» Waters will say, 
«is extreme behavior by people who think 
they’re normal.»

and his films are surprising. In Female 
Trouble (1974), Divine plays a woman who 
gets brainwashed into thinking murder 
is an art and that the ultimate celebrity 

The Pope of Trash

Text and illustration: Ingvild A. Jansen
ingvildajansen@gmail.com

As the theme of this issue of Atrium is «trash», we can’t avoid 
mentioning celebrated cult filmmaker John Waters and his 
gloriously trashy films.

“I wanted to make the 
trashiest motion pictures 

in cinema history.
John Waters, filmmaker.

JOHN WaTERS

Cult filmmaker, author, photographer and 

journalist

Known as The Pope of Trash and The King of 

Suburban Exploitation 

Born april 22nd, 1946 in Baltimore, Maryland

February 7th is «John Waters Day» in Baltimore

Big underground breakthrough with controver-

sial cult classic Pink Flamingos (1972)

achieved mainstream popularity with 60’s dance 

movie Hairspray (1988) 

October 14th, 2011, Hairspray the stage musical 

premieres at Forum Scene in Bergen 

*

*

*

*

*

*

*
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g status can only be achieved by ending up 
in the electric chair. In one of his later 
films, the black comedy Serial Mom (1994), 
starring Kathleen Turner, he also explores 
the strange link between celebrity and 
criminality by satirizing serial killers who 
become media spectacles. «I like to use 
humor based on subject matter that isn’t 
funny in real life,» explains Waters. «If 
it’s something that’s so terrible you can’t 
change it, all you can do is laugh. and I 
laugh with it, not at it.»

Baltimore Boy
Waters was born april 22nd, 1946 in Balti-
more, Maryland. He was raised Catholic, 
but wanted to see all the films the nuns 
said they’d go to hell for seeing. He knew 
from a very early age he wanted to be in 
show business, and would earn money by 
doing puppet shows for neighboring kids 
until he was stopped when he started us-
ing fake blood. He grew up in a suburban 
neighborhood where he didn’t fit in. Using 
comedy was the only way he got through 
high school without getting beaten up: 
«…if you make them laugh and be shocked 
a little bit, they’ll suddenly listen because 

Film
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they’re confused.» Waters had supportive 
parents who financed some of his film 
projects, even if they thought they was 
odd. No matter how your children turn 
out, the only thing you have to do as a par-
ent, Waters advices in an interview with 
QTV, is to make them feel safe, 
which will give them confidence.

In Baltimore, he met the mis-
fit friends that would form his 
filmmaking team (including Har-
ris Glenn Milstead aKa Divine). 
«My people are minorities that 
don’t even get along with their 
own minorities,» Waters often 
says. His first three or four works 
were short, black and white art 
films recorded on stolen 8 mm 
stock, and had controversial po-
litical and religious themes. Unfortunately, 
they aren’t available for purchase.

Waters is also an unusual director in 
his choice of actors. We find a merry mix 
of his friends and acquaintances, delin-
quents and ex-convicts, future stars like 
Maggie Gyllenhaal, film and music stars 
such as Johnny Depp, Melanie Griffith, 
Christina Ricci, Iggy Pop and Stiv Bators, 
pornstar Traci Lords, and various Balti-
more residents as extras. 

Trashy
american author William Burroughs fa-
mously named John Waters the «Pope of 
Trash». His hometown of Baltimore was, 

and still is, the ideal setting for his trashy 
films, because in his opinion, it’s «Trash-
town, USa, the Sleaziest City on Earth, the 
Hairdo Capital of the World». In the 70’s, 
it wasn’t uncommon to describe the low 
or no-budget production values of Waters’ 

films as «the Baltimore 
aesthetic». Waters says 
he looks up to bad taste 
because it’s a freedom he 
doesn’t have, because he 
does care what people 
think. The characters in 
Waters’ films are often 
«white trash»; poor white 
people of a lower social 
class and degrading living 
standards, who are outcasts 
from respectable society 

and seen as dangerous because they may 
be criminal, unpredictable, and without 
respect for authority; politically, legally or 
morally.

In Desperate Living (1977), a film about 
lesbian anguish, mental illness, politics 
and corruption, we find the town of Mort-
ville, which is literally made out of trash. 
Waters is always trying to make people 
understand all kinds of behavior, and tries 
to show that he, underneath it all, knows 
and cares about his subjects. 

Campy
«Camp» is another term used to de-
scribe Waters’ films. In an episode of 

The Simpsons, Waters plays a character 
who confronts Homer Simpson with his 
own homophobia, and introduces him 
to the hard-to-define concept of «camp». 
after seeing things like old toys and used 
bowling shirts selling for a surprisingly 
high price in a second-hand shop, Homer 
concludes that it means «valuable worth-
less junk». In many ways, this view of 
camp echoes cultural critic andrew Ross’ 
argument that «camp» is mainly about 
reconstituting history’s trash as treasure 
and delighting in that which is considered 
culturally outmoded.

Waters loves the cinema gimmicks of 
the 50’s and 60’s, such as dangling a fake 
skeleton from the ceiling during hor-
ror films. In Polyester (1981), Waters gives 
unhappy, alcoholic housewife Francine 
Fishpaw (played by Divine) a highly devel-
oped sense of smell so he can incorporate 
the scratch-and-sniff gimmick of Odorama 
cards into the film, where audiences can 
participate by smelling what Francine 
smells, such as a fart. Waters’ films tend 
to include retro clothes, furniture and 
cars, and he was one of the first directors 
to use old pop music ironically. «I’m not a 
juvenile delinquent!» Frankie Lymon and 
The Teenagers sing sweetly while Divine 
hides stolen meat between her thighs in 
Pink Flamingos.

author and literary theorist Susan 
Sontag describes the essence of «camp» as 
its love of the unnatural, of artifice and 

“Valuable 
worthless 

junk.

exaggeration. Several of Waters’ films were 
so-called «midnight movies», showed late 
at night in theatres with other «campy», 
non-mainstream films such as The Rocky 
Horror Picture Show (Jim Sharman, 1975). 
The make-up and costumes are exagger-
ated and outrageous (Divine’s make-up was 
partly inspired by a TV clown), and the dia-
logue often overacted, overwritten and un-
natural – all on purpose. Drug use among 
the director, cast and crew during many 
of these movies might have had an impact 
as well; perhaps particularly on Multiple 
Maniacs (1970), where Divine suddenly gets 
raped by a giant papier-mâché lobster?

Going 
Mainstream
In the early 80’s, 
as the midnight 
movie scene was 
ending and video 
was taking over, 
Waters realized 
audiences expected 
to be shocked, and 
that they would 
inevitably be disap-
pointed. His films 
in the 80’s and 90’s 
were less concerned 
with shock value, 
but continued to explore themes of crime, 
fashion, celebrity, gender, race and sexual 
perversion (or subversion). Waters also 

A Dirty Shame
Johnny Knoxville, playing a «sex saint» out 
to fulfill everyone's sexual desires.

Pink Flamingos
The filthy Divine.

maintained a camp/trash aesthetic in these 
later films, though it was more polished 

than before.
Polyester was his first 

«above-ground» film, and 
then to his great surprise, 
Waters received his first PG 
rating with the 60’s dance 
movie Hairspray (1988), 
starring a young Ricki Lake 
as the fat teenage girl who 
rises to local stardom on a 
TV dance show despite her 
weight and starts fighting 
racial segregation on the 
same show. «all my movies 
are about people that are 
outside the norm that take 

what society uses against them, turns it 
into a style and win,» explains Waters. 
Divine, who played Lake’s mother, unfor-

tunately passed away only weeks after the 
premiere, but not before he got to see the 
good reviews. Hairspray became Waters’ 
most popular film, loved even by the 
mainstream crowd. Then followed Waters’ 
only big Hollywood film, Cry-Baby (1990), a 
musical about class, juvenile rebellion and 
delinquency in the 50’s, a time when ev-
eryone was expected to be the same. Both 
films were later adapted into Broadway 
musicals.

Raconteur
Being not only a filmmaker, but also an 
author, a journalist, a photographer, an 
actor, a professor of film and subculture at 
the European Graduate School (his subject 
is «Filth 101», no joke), and a participant 
in countless documentaries, John Waters 
never has a shortage of projects. On top 
of that, Waters is a genuine raconteur, a 

“I only think terrible 
thoughts, I don't live 

them. Thank God 
I'm not my films.

John Waters, filmmaker.



�0 �1

SouRcES

cunningham, Daniel Mudie (2003), John Waters: [www.
sensesofcinema.com/2003/great-directors/waters]

Fritter, Becky (2008), Decades of Depravity: [www.
chuckpalahniuk.net/interviews/film-makers/john-wa-
ters-interview]

John Waters interview on QTv: [www.youtube.com/user/
Qtv#p/search/0/d_4vNrgXDJ8]

Miller, Max (2010), Big Think Interview with John Waters: 
[www.bigthink.com/ideas/24048]

ozimek, John (2009), John Waters and Nigel Wingrove on 
censorship: [www.eyeforfilm.co.uk/feature.php?id=613]

Prof. John Waters’ bio at The European graduate School: 
[www.egs.edu/faculty/john-waters]

Suman, Elizabeth (2010), On art, the suburbs and haunted 
asses: [www.baltimorebrew.com/2010/02/02/the-john-
waters-interview-on-art-the-suburbs-and-haunted-
asses]

Waters, John and garlin, Jeff (2007), This Filthy World, 
cinemavault Releasing

Waters, John (2010), Role Models, Farrar, Straus and 
giroux

Film posters from Movie Goods: [www.moviegoods.com]

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

for children, either? Judging by the sweet 
but sharp, funny and insightful Waters we 
see in interviews, however, he seems quite 
capable of delivering a twisted but cute 
little film that would leave an impact on 
the kids.

It might be interesting to see what 
would happen if Waters eventually decides 
to make use of the ever-expanding online 
media. But with everything that’s already 
available to us on the internet, how do you 
surprise audiences today? Waters says he 
never tried to top himself after the dog shit 
eating scene in Pink Flamingos. In Cecil B. 
Demented (2000), a group of film terrorists 
kidnap a big movie star, forcing her to act 
in their underground films and eventually 
die for film. Waters makes fun of himself 
with it, implicitly stating: «Everybody has 
this edge, dark humor is the american 
humor. We have taken over the world with 
this kind of humor. So what’s left? What 
do you have to do? Die? Is that it?» 

Even if he never makes another film, 
he’ll still be leaving behind a big legacy: «I 
had a goal in life – I wanted to make the 
trashiest motion pictures in cinema his-
tory. Thanks so much for allowing me to 
get away with it.»

“Surprise is extreme 
behavior by people who 

think they’re normal.
John Waters, filmmaker

Extreme Lives
Despite having many devoted fans, Waters 
often says he’s too humble to call himself 
a role model, preferring to refer to himself 
as a «filth elder»; delighting in introduc-
ing us to new and old sub-cultural words 
and expressions (usually related to sexual 
practices and/or bodily 
fluids). In his memoirs, 
Role Models (2010), his 
life is seen through the 
people that have influ-
enced him. 

Waters is always at-
tracted to lives that are 
completely different 
than his and that he 
doesn’t understand, so 
that he can learn from 
them. The book in-
cludes such a diversity 
of people as: Captain Hook, Little Richard, 
Tennessee Williams, one of the women 
who were convicted for the Charles Man-
son murders, a Japanese fashion designer, 
underground pornographers, a local Balti-
more stripper and more. 

Waters has picked people that had 
extreme lives, that had to be braver than 
he ever had to be in order to get over some-
thing terrible or incredible in their past; 

A Dirty Shame, 2004

Desperate Living, 1977 Polyester, 1981

Serial Mom, 1994

Cry-Baby, 1990Hairspray, 1988

atrium 
recommends

even mainstream success. It is everybody 
that has lead a life even more extreme than 
he ever had, he explains sincerely to QTV.

Compared to most of us, John Waters 
has lead an extreme life indeed, even if he 
prefers to sit at home and read books these 
days. apart from shoplifting, doing drugs 

and being arrested 
and sued several 
times during his 
younger days, he 
also lured home-
less people away 
and used them 
as extras without 
feeding them all 
day (for Desperate 
Living). These days, 
he works hard to 
protect the rights 
of the cast and 

crew and is still paying for all the music 
he didn’t have the rights to use in his films 
in the 60’s and 70’s. The angry young man 
that made Pink Flamingos is not the man 
today who has a really lovely life and not 
much to be angry about, confesses Waters 
to Baltimore Brew. «I only think terrible 
thoughts, I don’t live them. Thank God I’m 
not my films. If audiences can laugh at my 
twisted ideas, what’s the great harm?»

Filth of The Future
John Waters hasn’t directed a film since 
A Dirty Shame (2004), rated NC-17 and 
starring Jackass actor Johnny Knoxville. 
It’s based on the real but very rare condi-
tion where concussion victims experi-
ence insatiable sexual desire. Waters uses 
this premise to explore all kinds of lesser 
known fetishes and sexual practices, as 
well as the people trying to oppose this 
strange but mostly harmless behavior. 
Believe it or not, Waters has been trying 
to make a children’s Christmas film for 
years now, but has been unable to find a 
financial backer. He says it’s because the 
business has changed, and studios only 
support films that cost under a million or 
over ten million; nothing in the middle. 
Perhaps nobody feels quite comfortable 
letting the infamous director make a film 

person who’s particularly gifted at telling 
stories and anecdotes. It helps that he’s 
lead an interesting life, as does his appar-
ent gift for getting away with statements 
that might make others seem a bit insane. 
Perhaps it’s because he seems friendly and 
sincere and is always bubbling over with 
enthusiasm for something, making him 
an easy interview subject. When people 
only knew his films, however, he thinks 
they probably thought he was some kind 
of drug addict living in a trailer with a drag 
queen and eating shit for breakfast.

The best example of Waters’ storytell-
ing and entertainment talents is probably 
to be found in This Filthy World (2007), 
which resembles stand-up comedy. «This 
is not a lecture,» chuckles Waters, «this 
is vaudeville. I’m looking for an opening 
act.» In it, Waters mostly talks about his 
works and his career, but doesn’t hesitate 
to comment on contemporary culture 
and give advice along the way, either: «We 
have to make books cool again. If you go 
home with someone who has no books, 
don’t fuck ‘em!» Books are his escape. Some 
people watch movies, take drugs or drink; 
he reads. and he admits that even he has 
his limits to accepting strange behavior; 
you’ll have to watch the DVD to find out 
what they are.

Pink Flamingos
Divine (right) with Edith Massey (left), a Baltimore eccentric playing a woman 
obsessed with eggs.
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What are the roots that clutch, what branches grow
Out of this stony rubbish? Son of man,

You cannot say, or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats,

And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief,
And the dry stone no sound of water. Only

There is shadow under this red rock,
(Come in under the shadow of this red rock),

And I will show you something different from either

(Utdrag frå «The Waste Land» av T.S. Eliot)

Tekst: June Røys Hauge
june.hauge@student.uib.no

I Rio de Janeiro, bak ryggen til den enorme 
Kristusstatuen som strekk armane ut 
mot den rikare delen av byen, ligg Jardim 
Gramacho. Verdas største søppelfylling om 
ein reknar omfang avfall levert dagleg, som 
utgjer sju tusen tonn frå storbyen og sta-
dene rundt. To hundre av desse kjem kvar 
dag i hende på samlarar (catadores), som 
tener til livet sitt opphald ved å vasse i søp-
pel på jakt etter resirkulerbart materiale. 
Her kom regissør Lucy Walker saman med 
kunstnaren Vik Muniz i 2007 for å filme 
prosessen der søppel blir kunst, og slik vart 
den Oscar-nominerte dokumentaren Waste 
Land til.

Liv og kunst
Slummen som famnar om fyllinga er bu-
staden til dei rundt tre tusen samlarane; 
sjølve fyllinga er deira arbeidsplass. I deira 
auge er dei heldige. Dei har unngått narko- 
og sexhandelen som er alternativet dersom 
dei ikkje hadde hatt søppelet. Eit utval av 
desse samlarane utgjer filmen sine hovud-
personar, og desse er varmt portretterte av 
regissøren. Det er vanskeleg å gløyme atten 
år gamle Suelem, med to barn ventande 
heime, som fortel om den gongen ho fann 
liket av ein baby blant avfallet. Eller kokka 

Irma, som lagar mat av restane ho finn på 
fyllinga til menneske som konkluderar 
med at dersom dei ikkje døyr av det, er ik-
kje maten dårleg. Sterkt inntrykk gjer óg 
Zumbi som tek vare på alle bøker han finn 
blant bosset, siterar Machiavelli og drøy-
mer om å starte eit bibliotek i slummen.

«What I really want to do is to be able 
to change the lives of a group of people 
with the same material that they deal with 
every day». Slik formulerar Muniz visjonen 
for prosjektet. Den opprinnelege hensikta 
var at han – som er kjent for å bruke mate-
riale som peanøttsmør, jord, diamantar og 
sukker til kunsten sin – sjølv skulle «male» 
portrett av samlarane med søppel. Men i 
møte med dei svært inspirerande mennes-
ka, skjønte teamet snart at desse måtte få 
den største rolla i prosjektet. Kunstnaren 
si oppgåve vart dermed å fotograferte eit 
utval av samlarane, og lage i stand enorme 
«lerret» (store område med kvitmalt golv) 
som dei sjølve kunne fylle med søppel til 
det likna det autentiske fotografiet. Dette 
skulle igjen fotograferast, og danne grunn-
laget for kunstutstillingar der inntektene 
uavkorta skulle gå til samlarane og deira 
organisasjon.

Resultatet vart suksessrike utstillingar 

1. Detaljrikdom
Prosessen frå søppel til kunst krev tid, 
tolmod og nøye arbeid.

2. Søppelmat og søppelkunst
Kokka Irma, som mettar munnar på fyllinga, 
portrettert i søppel.

3. Med søppelplass som arbeidsplass
Samlarane ved Jardim Gramacho har for 
lengst vent seg til stanken og åtselsfuglane.

Alle foto henta frå:
www.wastelandmovie.com/downloads.html

Kunst

21
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Søppel-
kunstnarane
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dette prosjektet tilstrekkeleg vurdert på 
førehand, og sit samlarane eigentleg att 
med noko anna enn – sett på spissen – å ha 
blitt resirkulert til kunst for den rike delen 
av verda?

The river bears no empty bottles, 
sandwich papers,
Silk handkerchiefs, cardboard boxes, 
cigarette ends
Or other testimony of summer nights. 
The nymphs are departed.
And their friends, the loitering heirs 
of city directors;
Departed, have left no addresses.

Utdrag frå «The Waste Land», T. S. Eliot.

Muniz, som sjølv stammar frå fattige kår 
i Brasil, oppnådde ein suksess som i stor 
grad sprang ut av ei tilfeldigheit. Han fekk 
skaffa seg ein USa-billett for pengar han 
fekk som oppreising etter å ha vorte skoten 
i beinet. Såleis fekk han ein arena til å 
starte si kunstnarkarriere, og vart snart 
anerkjent. Etter å ha realisert seg sjølv 
over fleire år, sat han altså att med eit øn-
ske om å gje noko tilbake; noko han fekk 
anledning til i møte med Walker. Hennar 
kameralinse fangar ein mann med eit like 
stort smil som engasjementet i møte med 
samlarane, og det skal vanskeleg grunngje-
vast at dette engasjementet ikkje er ekte-

følt. Likevel reisast altså spørsmålet om kor 
medviten han er sin inngripnad i deira liv. 
Dette er noko som óg får merksemd i sjølve 
dokumentaren, med ein sekvens der Muniz 
hamnar i diskusjon med andre i prosjektet 
som uttrykker engsting fordi dei ser kor 
desse menneska vert påverka av oppstusset 
rundt seg. Mange byrjar å sjå for seg livet 
sitt på nytt, og vert vidare oppmuntra til å 
tru at dei er berømte over heile verda, samt 
at dei har gode moglegheiter for å kome seg 
vekk frå søppelfyllinga.

Frå botnen og opp?
argumentet til Muniz som motsvar til kri-
tikken, er at prosjektet som samlarane tek 
del er inspirerande og gjevande for dei, og 
at dei uansett ikkje kan få det noko verre.
«I’d rather have nothing and want everyt-
hing, than to have everything and want 
nothing«, seier han. Eit slikt syn kan vitne 
om ein kunstnar sitt romantiske blikk 
på tilveret. Kanskje har Muniz vidare eit 
umedvite, personleg motiv for å oppsøkje 
samlarane, utover den openberre tilfreds-
stillinga i å hjelpe dei? Frå å vere kunst-
narsjela som ingenting hadde og allting 
ville, til å oppleve å få det heile snudd på 
hovudet – sit han kanskje att med ei slags 
lengt tilbake til det å lengte? Sjølvsagt kan 
óg ytringane hans rett og slett vere det 
dei høyrest ut som: Ein audmjuk hyllest, 
frå ein mann som er rik på suksess til eit 
folk som er rike på den måten som fattig-
gjer all form for materiell velstand. Både 
dette aspektet, og som nemnt ein form for 
sjølvtrøyst, kan nok tilskrivast Muniz: «If 
everything went wrong, I could still be like 
them. and they’re beautiful». 

Men meiner sistnemnde oppriktig at 
samlarane kan kome seg vekk frå Jardim 
Gramacho, og skape seg eit heilt nytt liv, 
slik han sjølv gjorde? Kan han sørge for 
det same med desse menneska som med 
kunsten sin elles, og som skjedde han 
sjølv: Ei slags magisk forvandling av eit 
materiale som i utgangspunktet har lite 
potensial? Han har uttala at: «The moment 
when one thing turns into another is the 
most beautiful moment. a combination of 
sounds turns into music. and that applies 
to everything».

Kvar stoppar kunsten si sprengkraft? 
at kunst kan endre menneske er nok ein 
påstand mange kan seie seg einige i. Men-
neske sine livskår er det derimot verre med. 
Ein god dokumentar kan ikkje – uansett 
kor stor suksess – endre visse faktum. Som 

fleire stader i verda, i tillegg til auksjonar 
der dei originale verka vart selde. Ein slik 
auksjon fann stad i London, der Muniz 
reiste saman med Tiaõ. Portrettet av sist-
nemnde vert selt for nærare tretti tusen 
pund, og i gledesscena som følgjer får Tiaõ 
så vidt ut mellom tårene at alt var verdt 
det. Han siktar antakeleg både til energien 
lagt ned i prosjektet, samt livet som samlar 
i sin heilskap. Muniz klappar han på skul-
dra og seier gjentekne gongar: «It is only 
the beginning, Tiaõ».

Om å tru og flytte søppelfjell
Denne lovnaden er eitt av døma som 
byggjer opp under det kritikkverdige ved 
Muniz sitt prosjekt. For kan inngripinga i 
samlarane sine liv som teamet står for, vere 
noko anna enn ei byrjing; eit falskt håp? 
Det er ingen tvil om at denne dokumenta-
ren gjev menneska som må rydde opp etter 
oss eit andlet, og at verda blir merksam 
på ei gruppe menneske som lev så langt i 
den andre enden av konsumkulturen som 
ein kan få det. Men det sluttar ikkje der: 
Kva skjer når kameralinsar og kunstut-
styr pakkast saman etter nærare tre års 
filming, og samlarane må fortsetje sine 
liv? Kva skjer når ei gruppe menneske som 
i utgangspunktet gjev uttrykk for å vere 
tilfreds med livet, vert påprakka det mange 
vil karakterisere som urealistiske draumar 
og ambisjonar? Vart dei etiske sidene ved “Kva skjer når kameralinse 

og kunstutstyr pakkast 
saman etter nærare tre års 
filming, og samlarane må 

fortsetje sine liv?

KJELDER

Filmen: Waste Land (2010). Almega Projects/o2 Filmes. 
Regissør: Lucy Walker.

offisiell side: Waste Land. Almega Projects/o2 Filmes. 
[www.wastelandmovie.com]

om Jardim gramacho: oliver Bazely: The Rio Times. 
[www.riotimesonline.com/brazil-news/rio-politics/gar-
bage-outgrowing-rio%E2%80%99s-landfill]

Anmelding av filmen: Peter Bradshaw: The Guardian. 
[www.guardian.co.uk/film/2011/feb/24/waste-land-
review]

Regissøren sin eigen kommentar: Lucy Walker: The 
guardian. [www.guardian.co.uk/environment/2011/
feb/20/worlds-largest-rubbish-dump-brazil]

utdrag frå diktet The Waste Land av T.S. Eliot: [www.
bartleby.com/201/1.html]
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at det i våre dagar, mange stader i verda, 
vil vere behov for samlarar på søppelplas-
sar for å auke 
dens kapasitet. 
Det enorme 
misforholdet i 
kva rolle ulike 
menneske i 
verda har når 
det gjeld for-
bruk, vil ikkje 
denne filmen 
kunne endre. 
Men den vil 
forhåpent-
legvis auke 
presset. Det er 
ikkje tvil om at veldig mange vil tenke på 
kva dei kastar i søpla etter å ha sett denne 
filmen.

Draumar si kraft
Hovudmålet til Muniz og Walker var å 
endre livet til samlarane på Jardim Grama-
cho. Difor er det mest vesentlege spørs-
målet det er verdt å stille seg: Har dei fått 
det betre? Tidlegare i denne teksten vart 
det poengtert at dei gav uttrykk for å vere 
tilfredse med tilværet før dokumentarpro-
sjektet byrja, og at det måtte vere skade-
leg for dei å få forhåpningar som kanskje 
ikkje ville bli noko meir. Men var det det 

som skjedde? For det første er det mykje 
som tyder på at desse menneska fekk auka 

livskvalitet av berre det 
å få møte Muniz, som 
med si unike historie er 
eit bevis på at mykje er 
mogleg. For det andre 
fekk dei anledning til å 
skape noko vakkert ut 
av alt søppelet dei til 
dagleg omgjev seg med. 
Den yrkesstoltheita dei 
frå førstninga gav ut-
trykk for, fekk såleis si 
fullbyrding når dei sjølv 
kunne få skape, sjå og 
syne fram arbeidsmate-

rialet sitt som flotte kunstverk.
Endeleg skaffa prosjektet inn såpass 

midlar til samlarane sin organisasjon at 
det utgjorde ein betydeleg forskjel i deira 
kvardag, reint praktisk. Kunstutstillinga 
fekk inn over 250 000 dollar til samlarane. 
Med dette fekk dei mellom anna opna eit 
læringssenter og kjøpt inn truck og anna 
utstyr for å lette arbeidet. I tillegg fekk Ma-
chiavelli-entusiast Zumbi til slutt oppfylt 
draumen om bibliotek. Vidare er det plan-
lagt at Jardim Gramacho skal stenge i 2012, 
og verte erstatta av andre fyllingar med 
meir moderne og miljøbevisste måtar å 
handsame søppelet på. Det arbeidast no ak-

Den tilbakevendte son
Den brasilfødde kunstnaren Muniz møter elendigheita med eit smil, og held på det gjennom 
heile dokumentarprosessen.

Iscenesett
Tiaõ, som har vore samlar sidan han var elleve, poserar villig framfor kamera med rekvisittar 
han sjølv har funne på fyllinga.

Resultatet
Biletet av Tiaõ i badekaret trer fram i søppel, 
heilt tydeleg tett opp til originalen.

tivt med omorganisering av samlarane, og 
nokre av dei har allereie kome seg vidare 
til andre arbeidsområde, som for eksempel 
supermarked. Kokka Irma starta på si side 
sin eigen vesle restaurant med enkel mat 
og drikke, men vende etter kvart tilbake til 
Jardim Gramacho grunna sakn.

So rudely forced; yet there the 
nightingale
Filled all the desert with inviolable voice

Utdrag frå «The Waste Land», T. S. Eliot.
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Søppelets 
kretsløp

Tekst og foto: Ida Torkjellsdatter Storehaug
ida.storehaug@gmail.com

De indiske søppelfyllingene kan si mye om dagens India. 
Men er det mulig å skrive om fattigdom og søppelproduksjon 

uten å være moraliserende?

En av de viktigste kildene til kunnskap om 
førmoderne samfunn, er nedgravde søp-
pelfyllinger. I fyllingene graver arkeologer 
frem gjenstandene som steinaldermannen 
ikke ville ha, glemte igjen, slet ut, knuste 
eller mistet. Et samfunns samlede forbruk 
ender før eller siden på dynga. Derfor kan 
søppel fortelle oss hvordan et samfunn 
livnærer seg, hvordan de driver jorda og 
hvilke ressurser de har tilgjengelig. 

Vil fremtidens arkeologer grave seg ned 
i våre fyllinger? Hvordan vil de lese funnet 
av gamle yoghurtbegre og CD-omslag? Hva 
sier vårt søppel 
om samfunnet vi 
lever i? Fremti-
dens arkeologer vil 
uansett ha et rikere 
kildemateriell enn 
dagens.

For 150 år siden 
var det meste av-
fallet organisk og 
ble raskt nedbrutt. 
avstanden fra nytt 
produkt til søp-
pel var dessuten 
vesentlig lenger 
enn den er i dag. 
De fattige sydde 
klær av de rikes filler og fant bruk av de 
rikes potteskår. De siste hundre årene har 
søppelproduksjonen eksplodert. Datamas-

kinen din går ikke på rundgang mellom de 
ulike økonomiske klassene i samfunnet, 
men havner rett på dynga. 

Når fremtidens arkeologer graver seg 
ned i våre fyllinger, vil de finne elektronis-
ke komponenter og plastflasker som så og 
si aldri vil nedbrytes. Sporene våre vil være 
tolkbare mye lenger enn tidligere. 

Søppelhåndtering i Pondicherry
I februar i år dro en gjeng studenter fra 
utviklingsstudiet ved Høyskolen i Oslo til 
Pondicherry, sør i India. Fra oppholdet ble 

det produsert en feltopp-
gave: Søppel i Pondicherry: 
mennesker og miljø. Temaet 
for oppgaven var hvor-
dan søppelet påvirker 
hverdagen i byen, men 
også hvordan byboer-
nes holdninger påvirker 
søppelhåndteringen. 

I India håndteres søp-
pelet enten i et formelt 
eller et uformelt kretsløp. 
Det formelle kretsløpet 
kan sammenlignes med 
det norske; en andel av 
søppelet blir hentet av 
offentlige eller private sel-

skaper, og dumpes på søppeldynger. Fordi 
organiseringen er mangelfull, suppleres 
dette av et uformelt kretsløp; søppelpluk-

kere på gatene eller sigøynere på fyllingene 
plukker og sorterer søppelet. avfallet veies 
og selges videre til skraphandlere, som 
selger det videre til andre skraphandlere 
med større lagre. Deretter selges søppelet 
til grossister som vanligvis er spesialisert 
innenfor ett materiale. Til slutt kjøpes det 
sorterte søppelet av fabrikker for gjen-
vinning. Dette er et kretsløp med mange 
ledd, og de øverste leddene kan tjene store 
penger på avfallshåndteringen. Men også 
arbeiderene på bunnen av kretsløpet får 
mulighet til å overleve tilværelsen. De 
fleste som arbeider som søppelplukkere i 
Pondicherry er eldre menn og kvinner som 
i utgangspunktet står utenfor det ordinære 
arbeidslivet. Flere av dem snakker om en 
yrkesstolthet, og at de vet at de gjør en vik-
tig jobb for samfunnet. 

En million søppelplukkere
Samspillet mellom det uformelle og for-
melle kretsløpet i avfallshåndteringen sier 
mye om det indiske samfunnet. Myndig-
hetene i India har vanskelig for å lage gode, 
effektive systemer. India er et enormt stort 
og kulturelt splittet land, med et tilsva-
rende stort byråkrati. Det er mange ledd i 
statsapparatet, noe som gjør administrerin-
gen vanskelig. at mange av disse leddene 
også er usatt for korrupsjon, fører til et lite 
effektivt byråkrati. Fordi de formelle struk-
turene ikke er på plass, oppstår behovet 

“Datamaskinen din 
går ikke på rundgang 

mellom de ulike 
økonomiske klassene 

i samfunnet, men 
havner rett på dynga.

Fattigdom
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for uformelle strukturer. I India er 93 % av 
befolkningen ansatt i uformell sektor, som 
blant annet innebærer at de ikke betaler 
skatt, og dermed mangler rettigheter og 
løper høy risiko. av disse anslås det at en 
million livnærer seg på søppelplukking.

Ingen indisk dugnadsånd
Det er vanskelig å komme bort i fra: India 
er et spesielt skittent og forsøplet land. 
De som reiser til India stusser gjerne over 
hvordan et land som er 
så opptatt av åndelig ren-
het kan tillate seg så mye 
fysisk skitt. Selv undret 
jeg meg ofte over hvorfor 
innbyggerne kastet ting 
rett på bakken istedenfor å 
samle det i hauger, som jo 
ser «penere» ut. For å for-
stå dette må vi se nærmere 
på holdningene som lig-
ger til grunn for de store 
miljøproblemene i India. 
Ragnhild Nøst Bergem, 
delforfatter av feltoppga-
ven fra Pondicherry, sier 
at selv om de fattigste i samfunnet ser på 
søppel som noe verdifullt, er holdningene 
i resten av samfunnet annerledes:

Folk flest har en holdning som sier 

at «jeg har ansvar for meg, min familie 
og min eiendom». De er veldig flinke til å 
vaske og ordne i sitt eget hus, men med en 
gang det er fellesområde, så er det ikke de-
res ansvar i det hele tatt. Det finnes noen 
søppelkasser, men veldig mange kaster 
søppel rett på bakken.

Det er store kulturelle forskjeller i 
India; store grupper snakker hverken hindi 
eller engelsk, religionene og etnisitetene 
er ulike og de ulike områdenes historie va-

rierer sterkt. Det er ikke 
grunnlag for den samme 
fellesskapsfølelsen som 
man har i Norge. Dette 
påvirker også graden 
av pliktfølelse man har 
ovenfor myndighetene. 
Samtidig er det klart at 
korrupsjon og sentra-
lisert makt gjør det 
vanskelig for indere å ha 
tillit til myndighetene. 

Forfatterne av felt-
oppgaven trekker også 
frem kastesystemet som 
en forklaring på befolk-

ningens holdning til søppel. Middelklas-
sens likegyldige holdning til miljøet er en 
parallell til kastesystemet; fordi lavere kas-
ter tradisjonelt var ansvarlige for å fjerne 

søppel og skitt fra de høyere klassene, har 
dette ført til en generell holdning om «at 
noen andre ordner opp». India preges i det 
hele tatt av sterke skillelinjer, og det er 
ikke grunnlag for noen dugnadsånd hvor 
man sammen tar ansvar for fellesområder.

Nordmenn har mye å lære
Ragnhild Nøst Bergem mener at hovedfor-
skjellen mellom søppelhåndtering i Norge 
og i Pondicherry er forholdet mellom det 
formelle og uformelle kretsløpet:

– Det er jo noen som samler flasker 
og slikt, men stort sett er det et offentlig 
system for avfallshåndtering i Norge. Det 
«uoffisielle» søppelsystemet er heller ikke 
organisert på samme måte som i India. I 
Pondicherry jobber to systemer parallelt og 
noe slikt har vi ikke i Norge. 

I Norge har vi tillit til at myndighetene 
«ordner opp for oss». Vi er ikke omringet av 
søppel i hverdagen, men kaster avfallet i 
spann hvor det er ute av syne, ute av sinn. 
I motsetning til i India, har de fleste også 
tilgang til informasjon om konsekvensene 
av forsøpling. Dette påvirker selvsagt vårt 
forhold til søppel. I Norge er søppel et 
miljøproblem. «Resirkulering», «kildesorte-
ring» og «kompostering» er ord som til sta-
dighet dukker opp i den offentlige debatt, 
og det er en allmenn oppfatning at søppel-

produksjonen er noe vi alle bør bekymre 
oss for. I lys av den norske opptattheten av 
søppelhåndteringen, er det paradoksalt at 
underutviklede land som India, har langt 
mer miljøvennlige avfallssystemer enn 
vi har i Norge. I Pondicherrys uformelle 
kretsløp blir alt avfallet gjenvunnet eller 
resirkulert; alle ressurser blir utnyttet. Det 
er ikke tilfelle i Norge. 

Nøst Bergem mener også at søppel-
håndteringen i Pondicherry fungerer godt 
i et miljøhensyn. Norge kan lære mye av 
søppelplukkerenes tankegang. De utnytter 
alle ressursene, og resirkulerer resten. Vi 
må faktisk resirkulere mye mer enn vi gjør 
for at det skal gå bra med verden. 

Dette betyr selvsagt ikke at vi skal 
akseptere at det er verdens fattigste som 
betaler prisen for et godt miljø. Thomas 
Hylland Eriksen skriver i Søppel. Avfall i en 
verden av bivirkninger at søppelhåndtering 
er et eksistensielt spørsmål; det handler 
om hvordan vi ser på oss selv, om vi graver 
problemene våre ned i bakken, eller om 
vi ser på avfallet som en forlengelse av 
vår egen kropp. For søppelplukkerne i 
Pondicherry inngår søppelet i et kretsløp, 
hvor den enes skrot er den andres skatt. I 
et samfunn som det norske, hvor vi ikke 
har noe forhold til søppelet etter at vi har 
kastet det i nærmeste søppelkasse, vil ikke 
søppelet inngå i et slikt kretsløp.

Å verdsette tingene
Hylland Eriksen argumenterer for at 
dersom vi skal gjennomføre de målene vi 
har satt oss om resirkulering, må vi endre 
måten vi tenker på søppel. Det innebærer 
at vi også må endre vårt forbruk. Samfun-
nets forbruk preges i dag etter jakten på 
det øyeblikkelige, uten at vi verdsetter det 
sammenhengende og langsomme. Tingene 
gir oss mennesker sammenheng. På et 
individuelt plan forteller tingene hvem du 
er. Det er derfor du heller kjøper en bok på 
antikvariat enn å lese pdf-filen på nett. Det 
er derfor du får en lykkefølelse av å bla i 
platesamlinga di. Det er gjennom tingene 
at vi lagrer vår historie og uttrykker hvem 
vi er. Ting gir oss en opplevelse av å leve i 
en sammenheng, med en begynnelse og en 
slutt. Dersom vi kvitter oss med eiendelene 
våre for fort eller for lett, mister vi denne 
opplevelsen. Et samfunn med høy søppel-
produksjon er et samfunn uten et bevisst 
forhold til sin historie. 

Et meningsfylt kretsløp for 
søppelet
Måten miljøproblematikken, og da også 
søppelproblematikken, omtales i nor-

ske medier, fører til handlingslammelse. 
Problemer virker for stort, og vi skyver 
heller ansvaret over på noen som forven-
tes «å ordne opp for oss». Det hjelper ikke 
å skamme seg over at vi lever i et moderne, 
kapitalistisk samfunn. Som Hylland Erik-
sen påpeker, er første ledd i veien mot et 
samfunn uten et søppelproblem å sette 
søppelet i et meningsfylt kretsløp. Vi må 
begynne å verdsette den historien tingene 
og søppelet forteller om oss. 

I den sammenheng er arkeologen et 
forbilde. For arkeologen er avfallet en 
del av livet og en forlengelse av samfun-
net, noe som samhandler med samfunnet. 
arkeologen skaper en historie av søppelet. 

Når fremtidens arkeologer graver i våre fyl-
linger bør funnene fortelle om et samfunn 
som hadde et bevisst forhold til gjenstan-
dene. Et samfunn som verdsatte det lang-
somme fremfor det øyeblikkelige. “Folk flest har en 

holdning som sier 
at «jeg har ansvar 

for meg, min 
familie og min 

eiendom.



IKON
Keren Rebecca Marthinsen

IKON
Ellen Marie F. Risbruna



�2 ��

Samfunnet vi lever i har gjennomgått 
enorme endringer de siste hundre årene. 
De teknologiske sprangene skjer hurtigere 
enn før. Utvikling av datamaskiner, inter-
nett og nettaviser har gitt rom for større 
ytringsmuligheter i Norge i dag.

Det er mulig at de massive teknolo-
giske utviklingene påvirker den kulturelle 
utviklingen i samfunnet. Tidligere var man 
mer selektiv når det kom til publisering 
av kulturelle bidrag, men i dag trenger 
man ikke å være det siden medier er så lett 
tilgjengelige i forhold til tiden før aviser 
og internett. Denne kulturen har kanskje 
åpnet for en mye større kulturell variasjon, 
med et stort spekter som inneholder alt fra 
Shakespeare sine anerkjente teaterstykker 
til lavbudsjetterte B-filmer fra Hollywood. 

Med et samfunn så rikt på kulturelle 
variasjoner finner man store skiller mel-
lom det som regnes som bra kultur og hva 
som regnes som dårlig kultur: Vi snakker 
gjerne om prestisjekultur og søppelkul-
tur. Hva som er dårlig nok til å bli regnet 

“Ikke alle 
jentebloggere er 

rosabloggere.

“…er actionfilmer 
med Jean-Claude 

van Damme 
eller Arnold 

Schwarzenegger 
noe bedre?

som søppelkultur er selvsagt en subjektiv 
vurdering, men det er allikevel en allmenn 
oppfatning om hva som 
er kulturell prestisje og 
hva som er søppel.

Husmorporno 
og romantiske 
komedier
I dagens samfunn kan 
det virke som om filmer, 
bøker og blogger som ret-
ter seg mot jenter oftere 
får en lavere kulturell 
status enn guttenes kultur. Søppelkultur 
er ikke knyttet til en spesiell alder. Det 
er sant at mye dårlig kultur er knyttet til 
jenter i ungdomsalderen, men også voksne 
damer kan nyte en dårlig klissete roman-
tisk komedie eller bøker under sjangeren 
«husmorsporno.»

Filmer som Twilight, Bring it On eller 
Crossroads kan ikke sies å være blant de 
beste filmene, og rosabloggere som stadig 

legger ut «dagens outfit» er heller ikke for-
bundet med gode blogger. Men ikke alt på 

fjernsyn, film eller internett 
rettet mot jenter er av samme 
kvalitet. Det samme gjelder 
også guttekulturen. 24, Rambo 
og Maxim er ikke noe bedre 
enn Gossip Girl, Dirty Dancing 
og Costume.

Dersom man skal bruke be-
grepet jentekultur om «kultur 
for det kvinnelige kjønn», blir 
muligens dette begrepet veldig 
vidt, som de fleste kulturbe-

grep. Skal man snakke om en jentekultur 
bør man tenke at det innad i jentekultu-
ren også er en kulturell variasjon med god 
og dårlig kultur, slik det er variasjoner i 
guttekulturen.

«Chick Flicks»
«Chick flicks» er et begrep som har vokst 
fram grunnet holdninger som eksisterer 
mot såkalte jentefilmer. De omhandler 

slike ting som forbudt eller dramatisk 
kjærlighet, sjalusi eller ofte livet på high 
school i USa. «Chick flicks» har en negativ 
klang fordi filmene som er assosiert med 
dette begrepet er ofte tarvelige filmer, 
med enkel dialog og forutsigbar handling. 
Riktignok hører ikke Twilight eller Coyote 
Ugly hjemme hos klassikere som har vun-
net pris for beste film, men er actionfilmer 
med Jean-Claude van Damme eller arnold 
Schwarzenegger noe bedre? Er guttefilmer 
med pene jenter og mange actionscener 
bedre enn jentefilmer med pene gutter og 
kjærlighetsintriger?

Nå er det slik at filmer blir laget med 
en spesiell målgruppe i tankene, og der-
med faller kanskje ikke alt i like god smak 
om man er utenfor det tenkte publikum. 
Ta filmen Mean Girls som eksempel: en 
film med Lindsay Lohan i hovedrollen og 
mye rosa klær på filmomslaget ser kanskje 
ut som en dårlig «chick flick» ved første 
øyekast, men filmen, som er skrevet av 
Tina Fey, har et vittig manus og presenterer 
mobbing mellom jenter som et stort pro-
blem. Denne jentefilmen har også fått så 
mye som 83 % på rottentomatoes.com, som 
er en nettside som anmelder filmer. 

Filmen Bridesmaids, som kom ut 
tidligere i år, har fått hele 90 %, noe som 
kanskje overrasker dersom man bare har 
hørt tittelen på filmen og sett de rosa 
kinoplakatene. Den ser 
ut som enda en film 
som handler om jenter 
og bryllup, men den er 
mer enn det. Den har 
blitt rost av blant andre 
worldfilmreview.com 
som omtaler den som «a 
very enjoyable, funny 
film». Dette viser at ikke 
nødvendigvis alle «chick 
flicks» er dårlige.

Rosabloggere
For noen år tilbake vok-
ste det fram en ny rase 
bloggere: motebloggere, 
også kalt rosabloggere. Rosabloggere er 
som kjent et begrep som er negativt ladet; 
så negativt ladet at bloggere selv ikke vil 
omtale seg som det. Dette uttrykkes i blog-
gen til 15 år gamle Mona Einvold Strand, 
som skrev om den kjente motebloggen 
Ulrikke Lund: «Hun har peiling på mote. 

Tekst: Mari Mulelid
mari_muli@hotmail.com

Illustrasjon: Hanne Kari Njåstad
hanne_kari@hotmail.com

Det finnes mange ulike ord og uttrykk om dårlig kultur, 
men hvorfor er så mange av dem rettet mot jentenes kultur?

Den kjønnede 
søppelkulturen

Men er hun en rosablogger? 
Nei, ikke i følge meg. I mine 
øyne er ingen rosablog-
gere.» Selv om bloggen kan-
skje er rosa, og man daglig 
legger ut «dagens outfit» 
gjør det kanskje ikke til en 
rosablogg; i hvert fall i følge 
Einvold Strand. 

Men rosabloggere fin-
nes, og med rosabloggere 
mener jeg blogger hvor 
overfladiske tenåringsjen-
ter skriver om seg selv, hva 
de liker å shoppe og hva 
som er «kult, ass!» Men ikke 

alle jenteblogger er rosablogger, som for ek-
sempel «fett.no» som er en blogg av jenter 
som skriver nyheter og kommentarer som 
er relevant for kvinnesaken. 

Søppel?
Med et bredt spekter av kulturelle tilbud 

som vi har i samfunnet vårt i dag, vil 
alltid kvaliteten variere, uavhengig av det 
kjønnsaspektet. Jentekulturen er ikke dår-
ligere enn annen kultur, selv om det har 
dukket opp språklig etablerte termer som 
kan oppfattes på en negativ måte. Jeg ser 
det slik at dersom samfunnet ikke egentlig 
har noen søppelkultur, så har vi ikke noe 
å sammenligne kvalitetskulturen med, og 
derfor må søppelet være til; for at det mer 
prestisjefylte skal kunne eksisterte. 

KILDER

www.moonaeei.blogg.no/1280176996_rosabloggere.
html

www.rottentomatoes.com/m/mean_girls

www.rottentomatoes.com/m/bridesmaids_2011

www.fett.no

–

–

–

–

Kommentar
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Dette er ei nye og frisk spalte som me i 
HSU (Humanistisk studentutvalg) får bol-
tra oss i framover. Her vil me ta opp saker 
som engasjerer oss og som me meiner er 
viktige i studiekvardagen ved HF. I denne 
utgåva vil me kort og konsist forsøka å 
gjera greie for kven me er og kva me gjer.

HSU står for Humanistisk studentut-
valg og me arbeider for at du skal ha det 
best mogleg som student ved HF. alt me 
gjer, gjer me for at fakultetet i størst mog-
leg grad skal verte ein levande og fin plass 
å studera. 

Studentutvalet, den administrative de-

Kontakt oss 

Om du vil prøve deg som skodespelar, drive 

kafé, varsle om kalde lesesalar, vere med å 

arrangere arbeidslivsdag eller organisere fad-

derveka kan du kontakte oss:

ad fontes: adfontes@uib.no

Fadderstyret: hsu@uib.no

HaU: hau@uib.no

HF-revyen: kontakt@hfrevyen.no

HSU: hsu@uib.no, h.uib.no/hsu, fb.me/

HSU.UiB, @HSU_UiB

*

*

*

*

*

Advokaten i det 
store systemet

FØRSTE ÅR MED REVY
Året var 2010 og HFs revy blei etablert. 
Her øver Aksel Gundersen Kolsung (hest) 
og Sivert Syrstadeng seg. Foto: HSU.

Kven er HSU?

Du har kanskje høyrt forkortinga HSU og tenkt: 
Kven er dei eigentleg og kva gjer dei på?

Tekst og illustrasjon: Mona Maria Løberg
manamoria@gmail.com

På universitetet er det et virrvarr av ulike 
grupper, utvalg, råd og ledere. Hvem skal 
du henvende deg til når ikke pensum har 
kommet, om du vil klage på undervisnin-
gen eller dersom du har ideer til et sosialt 
arrangement? 

Viktig utvalg
Svaret er kort sagt: fagutvalgene. Disse 
består av studenter fra det enkelte fag og 
er kontaktleddet mellom studentene og 
resten av organisasjonen på Universitetet. 

Fagutvalgene videreformidler klagene 
dine til resten av universitethierarkiet, 
arrangerer faglige kvelder, samt organise-
rer fester for faget ditt. Mulighetene for 
hva fagutvalget kan gjøre for deg er bare 
så store som du selv gjør det til. Om du gir 
dem beskjed, vil både du og faget få det 
dobbelte tilbake.

Fagutvalgene er viktige nettopp fordi 
de gir studentene en stemme som høres 
bedre enn om enkeltstudenter sier ifra. De 
fungerer som en advokat som taler din sak. 

Og det at de ser hvor mange som klager på 
en sak gjør at de stiller sterkere når de skal 
videreformidle denne saken. Hvis du står 
alene, vet du ikke nødvendigvis om det 
er så mange andre som føler det nettopp 
slik du gjør, og dermed vil du ha mindre 
slagkraft enn et fagutvalg som talrør for 
studentene vil kunne få. Dessuten vet du 
antageligvis ikke hvem du skal snakke 
med eller hvordan du best kan formidle 
klagen for å få den behandlet, men det gjør 
fagutvalgene. 

Ved å ha fagutvalg styrkes kommunika-
sjonen mellom ulike ledd på universitetet 
og sjansen for at studentene rapporterer 
feil og mangler øker når de kan rapportere 
til noen på sitt eget nivå. 

Styrket fagmiljø
Fagutvalgene styrker også det faglige og 
sosiale miljøet fordi de også har som opp-
gave å organisere fagkvelder med fore-
dragsholdere, faglunsjer med professorer 

fra faget eller fester for studenter fra ulike 
nivå. 

Dette burde være nok til å overtale deg. 
Ta kontakt med ditt fagutvalg neste gang 
du får behov for å gi tilbakemelding. Husk 
at din klage kan føre til bedre forhold for 
neste kull studenter og dine ideer og enga-
sjement kan skape et mer levende fagmiljø. 

Men dersom ditt fag ikke har et fagut-
valg, er det mulig å starte et.

len av HSU, svarar på høyringar, kritiserer 
administrasjonen, sender sinte e-postar 
og hjelp alle studentane etter beste evne. 
Saker du bør kontakta oss om er kalde 
lesesalar, rotter i gangane, om du til stadi-
gheit opplever uvedkomande i bygga, eller 
liknande problem. Me har kontortid 12–15 
kvar vekedag på kontoret i fjerde høgda på 
Sydneshaugen skole, rom 401/402. 

Ad fontes opna i januar 2011 og er HF 
sin eigen kafé og pub. Det er kafé med 
«gratis» kaffi* og te kvar dag mellom 10-18, 
og fleire gonger i veka har me kveldsarran-
gement med variert innhald. Til dømes kan 
dei ofte frista med quiz og filmkveldar i 

tillegg til eingangshendingar som allehel-
gensaften og Monte Carlo-kveld. Få med 
deg alt som hender i gruppa på Facebook: 
«ad fontes – kva skjer?».

HF-revyen arrangerer kvar vår ein hei-
dundrandes revy med fullt band og dyktige 
skodespelarar. Gjennom nokre hektiske 
dagar held dei fire fantastiske framsy-
ningar med både musikk, dans, latter og 
pinleg stillheit. Som HF-student kan du stø 
revyen på to måtar: sjå den framført eller 
bidra aktivt gjennom å vera skodespelar, 
musikar, scenearbeidar eller teknikar. 

Humanistenes arbeidslivsutvalg (HAU) 
jobbar aktivt for at du som HF-student skal 
få vite kva som ventar deg etter endt utdan-
ning. Dei arrangerer arbeidslivsdag, kurs, 
seminar og foredrag som skal gjera deg 
attraktiv som arbeidssøkjar og opprettar 
kontaktar som gjer arbeidslivet merksam 
på oss HF-studentar. 

Fadderstyret sin jobb er å laga den 
mest fantastiske fadderveka i manns min-
ne. Ei veke fylt til randa med informasjon, 
oppdaging og sosialisering treng mykje 
planlegging og mange kreative sjeler. 

HSU har blitt eit svært aktivt stu-
dentutval med mange jarn i elden. Følj 
med på denne spalta, og alle dei andre plas-
sane HSU er representert, for å halda deg 
oppdatert på kva som hender på HF.

Tekst: Tor Sivertsen Prestegard
hsu@uib.no

Kontakt ditt fagutvalg 

Info om fagutvalgene på HF finner du lett 

på HSU sine nettsider:  

http://h.uib.no/hsu/studentutvalget/stu-

dentdemokrati-ved-hf/fagutval/

Kontakt fagansvarlig dersom du vil  

starte opp et fagutvalg. 

Fagutvalget er gruppen som taler studentenes sak.

* Du kan betale om du vil. 

HSU HF



Ingeborg Aadland
Alder: 26 år

Utøvande song ved 
Griegakademiet

– Arvesynd, som var eit ved-
legg i eit vekeblad. Det var ei 
veldig føreseieleg historie, 
og det var rett og slett hus-
morporno, som me seier på 

godt trøndersk.

Mikael Sletten
Alder: 23 år

Marknadsføring

– Trur mange er ueinige med 
meg no, men Hardy-guttene må 
nok vere den verste eg har lese.

Bjørnar Dahle
Alder: 20 år

Historie

– Eg meiner Se og Hør er den 
verste søppellitteraturen. 
Det dei skriv om er berre 

piss og vrøvl, og det er rett 
og slett inga meining med 

det.

Eirik Sten-Olsen
Alder: 24 år

Samanliknande politikk

– Dan Brown, meiner eg, er den verste 
søppellitteraturen. Det heile litteraturen 
bygger på, som han siterer som fakta, vi-
ser seg å vere fiksjon. Det er for lite bevis 

rundt det han uttalar seg om. 

Pensumfritt

Tekst: Ingvild Revne
ingvild_r@yahoo.com

Foto: Hanne Kari Njåstad
hanne_kari@hotmail.com

Fire ved bosspannet
Kva er den verste søppellitteraturen du har lest? 

Mona Maria Løberg

Den gamle kontra den nye
I går tenkte jeg på søppelhaugen som en institusjon

På samme måte som at kunst blir kunst når de settes inn i et kunstmuseum,
blir ting til søppel når det havner på søppeldynga. 

Men før tingene havner der, er de ofte helt brukbare. 
En tjukk-TV var ikke søppel

før den flate, skarpe, moderne varianten kom inn i hjemmet. 
Det var først da vi innså at den gamle tittekassa måtte på institusjon. 

Den er jo bare for gammelt! Tar så mye plass! Er så uskarp!
Og den nye, 

den er jo ikke så dyr. Fin. Moderne. Går i ett med (den hvite) veggen!
Jeg har selv vurdert å kassere den gamle, 

men jeg skjemmes
over at jeg kunne tenke noe slikt (Er det slik jeg skal være nå?)

Ja, den er gammel, men den fungerer fortsatt. 
Og det er jo mer miljøvennlig å beholde den. 

Dessuten blir den jo snart retro! Ha!

IKON



MENN ØNSKES
Siden vår redaksjon for tiden 
nesten utelukkende består av 

kvinner søker vi menn som 
kan skrive/tegne/fotografere/
gjøre layout. Send oss noen 

ord om deg selv til
atrium@uib.no


