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NTNU skal samarbeide med Statoilhydro om å utvinne olje fra oljesand 
i Canada. Prosjektet er et gedigent steg i feil retning.

uansett, og at det derfor er bra at NTNU bidrar. En slik 
påstand er enkel å forstå, men like lett å kritisere. Ved 
å støtte oljesandprosjektet bidrar NTNU til å bygge 
opp under en miljøfiendtlig industri som er langt fra 
bærekraftig. At det satses milliardbeløp på utvinning 
fra oljesand, i stedet for å bruke ressursene på å skape 
fortgang i å framstille miljøvennlig, fornybar energi, 
er forkastelig. 

Ved å samarbeide med Statoilhydro om oljesand 
ødelegger NTNU både for seg selv og andre. Rektor 
Digernes avviser at prosjektet vil være i strid med 
NTNUs miljøprofil, men det å ha en fot i oljesand, 
og samtidig ville framstå som miljøvennlig og fram-
tidsrettet, utstråler tvetydighet, og er lite troverdig. 
Canada kommer hvert år lenger unna sin forpliktelse 
i Kyoto-avtalen, som følge av enorme utslipp fra olje-
sandutvinning. 

NTNU kan ikke være bekjent av å delta i et prosjekt 
som helt klart er ødeleggende for framtidige genera-
sjoner. Man er kjent med konsekvensene av utvinning 
av fossilt brensel, men fortsetter likevel i samme retning, 
med økt intensitet. Hvordan man kan forsvare dette 
etisk, er et mysterium. 

At dagens energi stort sett blir utvunnet fra ikke-
fornybare kilder er ingen naturlov. Tvert imot, det er 
kortsiktig og unaturlig. Utviklingen kan, og må, snus 
i retning utelukkende fornybar energi. Det krever 
riktignok en solid innsats, med vekt på prinsipper som 
bærekraftig utvikling – ikke litt mindre ubærekraftig 
utvikling, slik fokuset til NTNU er nå. Dette er mulig å 
få til hvis man vil, eller føler seg moralsk forpliktet.

Statoilhydros oljesandanlegg i Canada kommer til 
å generere større CO2-utslipp enn hele den norske 
bilparken og alle norske raffinerier til sammen, melder 
E24.no. Oljeselskapet gir ingen løfter om CO2-hånd- 
tering, og en samlet miljøbevegelse ser på oljesand som 
grov miljøkriminalitet. 

Marius Holm, nestleder i miljøorganisasjonen 
Bellona, mener utvinning av oljesand er mye verre 
enn all annen oljeutvinning. Han mener oljesand- 
utvinning ikke kan gjøres ren.

Likevel velger NTNU å ta del i dette prosjektet. Rektor 
Torbjørn Digernes argumenterer med at verden ikke 
hadde blitt et bedre sted uten NTNUs deltakelse. Med 
et slikt utgangspunkt går man en håpløs framtid i møte, 
og utsagnet vitner om mangel på etiske prinsipper. 

NTNU mener de kan bidra til å gjøre utvinningen 
mindre miljøfiendtlig. Argumentet holder ikke mål. Selv 
ved å gjøre oljesandprosjektet litt mindre skadelig, vil 
man likevel være langt unna en bærekraftig og miljø-
vennlig energikilde. Fossilt brennstoff vil aldri bli 
miljøvennlig, og oljesand blir betegnet som verstingen 
i fossil energiframstilling.

Argumentasjonen for NTNUs deltakelse er barnslig 
enkel. Logikken er at noen ville utvunnet denne oljen 

 Trondheims studenter har fått en hand-
lingsplan for psykisk helse. Tirsdag 
21.oktober skal konsernstyret i Student-
samskipnaden i Trondheim (SiT) 
godkjenne en plan med langsiktige og 
kortsiktige tiltak, som skal vare fram til 

2010.
Bedre sent, enn aldri.
Det er nemlig snart et helt år siden Helse og 

trivselsundersøkelsen til SiT viste dystre tall for 
studenters psykiske helse, blant annet at en av fem 
er i høyrisikosonen for å utvikle angst. Statistisk 
sentrabyrås levekårsundersøkelse supplerte med 
tall som viser at tretten prosent av studentene sliter 
med egen psykiske helse, mot åtte prosent i resten 
av befolkningen.

Det er viktig med langsiktige tiltak. Den nye 
handlingsplanens hovedmål er å gi nødvendig 
hjelp til studenter som opplever vansker i studie-
tiden, redusere andelen som har angstsymptomer 
og sørge for at alle studenter og ansatte skal kjenne 
til de helsetilbud som finnes.

Dette er viktige målsetninger. Det er positivt 
at SiT nå legger frem en grundig handlingsplan. 
Det er på høy tid at vi ser en aktiv satsning på 
tilbudet til studenter som sliter med sin psykiske 
helse. For eksempel er dagens tilbud både over-
belastet og tabubelagt, og det er mange studenter 
som står på terskelen med et behov for øyeblik-
kelig hjelp.

Likevel savnes et sterkere fokus på kortsiktige, 
enkle tiltak til de studentene som trenger det mest. 
For eksempel øker behovet i eksamenstider, noe 
som kunne vært løst ved hjelp av enkle, umid-
delbare tiltak, som å øke antallet tilgjengelige 
psykologer akurat i dette tidsrommet.

Velferdstinget øremerket i desember i fjor en 
kvart million av overskuddet til SiT fra 2007 til 
kortsiktige tiltak. Penger som nå har stått på vent 
i snart et år.

«Jeg vil jobbe med forebyggende arbeid og såkalt 
antistigma», sa Marit Flinder Johannesen på taler-
stolen da hun ble valgt til leder for Velferdstinget, 
og utpekte psykososial helsetjeneste som det tiltaket 
hun ønsket å få gjennomført som leder. Velferds-
tinget, som skal jobbe for studentenes velferd, har 
således tatt på seg et særlig ansvar for studentenes 
psykiske helse. Det forplikter.

Å være student innebærer store endringer i livet 
som samlet sett kan bli en psykisk påkjenning; høye 
forventninger, trang økonomi, prestasjonskrav og 
sosialt press. Studenter som møter veggen, og det 
er snakk om flere enn man tror, bør ha krav på et 
åpent og tilgjengelig tilbud, for å kunne mestre en 
vanskelig hverdag.
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75 ÅR 
SiDen       

Omkring  
jødeproblemet i 
Tyskland.
Når hr. professor 
Wieth Knudsen i sitt 
svar til hr. skolebe-
styrer Gjerdrum 

tillater sig å bruke et uttrykk som «jødevennlige 
uttalelser» om de synspunkter han fremsatte i 
sine omdiskuterte artikler i Dagsposten – da 
må jeg høfligst be om følgende: Artiklene er 
ikke bare misvisende og vil ledende, men selve 
påstandene er de mest sjofle som ennu er blitt 
skrevet om jøder i noen norsk avis.

At mange av dem har vært utrustet med 
de dårligste egenskaper – hvis mål det har 
vært å forgifte den «hvite mann» og «den 
hvite kvinne» – vil for ethvert klart tenkende 
og rettferdig tenkende menneske stå som det 
reneste vrøvl.

Investerer i studenter
Studentsamskipnaden vil hjelpe studentbedrifter i oppstartsfasen.

i etableringsmiljøet, og samarbeider 
blant annet med NTNU Technology 
Transfer Office når de skal ha  
kontakt med studentbedrifter. Hassel 
presiserer at studentgründere kan ta 
kontakt med ham om de er interesserte.  
Kriteriene for oppkjøp er at bedriften  
må komme fra studentene, og at den  
har en god forretningsidé med 
potensial.

– Om forretningsideen er bra, så 
finnes det alltid penger. Men vi må ha  
klokkertro på at det skal gå bra på sikt, 
sier Hassel.UD

Student Media synes det er veldig 
positivt at SiT engasjerer seg i student-
foretak. Samskipnaden bidrar med både 
finansiering og kompetanse, og har to 
representanter i bedriftens styre.

– Direktørene i SiT har mye erfaring 
med strategi og å jobbe opp mot studenter. 
Det er bra å utveksle kompetanse på 
denne måten, sier styreleder Kjetil Barli i  
Student Media.

Kontakt med student-
gründere
SiT Forretning prøver å være til stede 

SiT Forretning, en underavdeling av 
Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), 
har som mål å tjene penger som skal gå 
til velferdstiltak for studenter. Nå kjøper 
de seg inn i studentbedrifter. 

– Vi ville finne områder som vi hadde 
greie på, og som vi kunne tjene penger 
på. SiT er for studenter, og det er derfor  
naturlig å investere i bedrifter som 
studenter har startet, sier administrerende 
direktør Jan Hassel i SiT Forretning.

Pengene som investeres kommer fra 
SiT Forretnings egenkapital. Dermed 
risikeres aldri pengene som skal gå til 
studentvelferd.

– Det er høy risiko å gå inn i ny startede 
bedrifter. Vi vil gjøre dette, men kun 
hvis det ikke ødelegger for resten av 
det SiT Forretning gjør. Vi går ikke inn 
i en ny bedrift i idéfasen, men først 
når det er dannet et aksjeselskap med  
tilhørende forretningsplan, sier Hassel. 

Bidrar med kompetanse
I sommer kjøpte SiT Forretning 34 prosent 
av bedriften Student Media, som blant 
annet står bak nettsidene itorg.no, ibok.
no og ibolig.no. 

– Vi vil bidra med vår kompetanse  
og startkapital ved å være en hjelper som 
får dem til å stå på egne ben. I all hovedsak 
er vi interessert i å selge oss ut igjen etter 
hvert, sier Hassel.

Åpen dør: Administrerende direktør i SiT Forretning, Jan Hassel, holder døren åpen for 
studentgründere som vil fortelle om sin forretningsidé.

svekket, kan det bli vanskelig for 
islandske utvekslingsstudenter i Norge. 
Det finnes eksempler på studenter som 
kun har det som står i kjøkkenskapene 
og 50 norske kroner å leve for resten 
av måneden, ifølge en islandsk radio-
melding.

Uttak fra islandske kontoer er nå også 
sperret i norske minibanker.

Studentene på Island er i mange 
tilfeller avhengige av å reise til utlandet 
for å få fullført grader på høyere nivå 
fordi dette ikke tilbys i landet. I Norge 
er det i dag 245 islandske studenter.

Islandske studenter i Norge frykter at de 
må avbryte studiene og reise hjem på 
grunn av finanskrisen, melder student- 
avisa Universitas i Oslo.

På kort tid har Island gått fra å   
konkurrere med Norge om å være verdens 
beste land å bo i, til å bli et av de 
fattigste i Europa.

– Dersom krisen blir verre må jeg flytte 
hjem, sier Helgi Einarsson, student ved 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
til avisa.

Det er ikke Einarsson alene om. 
Ettersom den islandske krona er kraftig 

Fattige islendinger

uniVeRSiTaS/oSLo

uD FoR

25 ÅR 
SiDen

For ytringsfrihe-
tens skyld skal 
det være lov til å 
produsere og spre 
filmer og blader 
hvor kvinner og 

barn blir utsatt for de mest utspekulerte 
former for seksuell vold. Noen menn kjøper 
slike filmer og blader. Blir de kåte av det, må 
ingen forskrudde kvinnesakskvinner få lov til 
å hindre dem i det. Ville de samme mennene 
ha satt pris på at kvinner jevnlig koste seg 
med historier eller bilder hvor noen gikk løs 
på menns edlere deler med storslegga?

10 ÅR 
SiDen
 
Bernt Knutsen 
lager mat til oss 
studenter hver 
dag. Han er kjøk-
kensjef på kantina 
på Dragvoll og 
bruker faktisk 

norvagismene fra tid til annen.
– Ordet sørvis har jeg brukt. Men jeg 

bruker også den engelske skrivemåten. Skrive-
måten ketsjup på ketchup har jeg ikke hørt 
før du sa det. Jeg synes de nye ordene er 
greie, for vi verner om det gode, gamle 
norske språket.

Norske Kilroy Travel selger ikke gaidede 
sjarterturer, men billige enkeltturer til oss 
studenter.

TEKST: 	 Inger	Sodeland 
 ingersode@underdusken.no
FOTO:  Susann	Jamtøy

STuDenTBeDRiFTeR

nyhet

Den internasjonale finanskrisen markerer inngangen på en 
forventet nedgangstid i økonomien. At festen tilsynelatende 
er slutt, gir ikke Universitetet i Stavanger (UiS) bakrus, melder 
studentavisa Hugin i Stavanger.

– Nåværende finansuro vil ikke gå ut over planlagte bygge-
prosjekter. Dette har institusjonen tatt med i planleggingen 
og forberedt seg på. Staten pleier ikke å redusere tilskudd, 
selv om aksjemarkedet er trått, sier ressursdirektør John B. 
Møst ved UiS til Hugin.

I stedet kan UiS høste milliongevinster i reduserte utgifter på 
planlagte byggeprosjekter til flere hundre millioner kroner.

Sparer på nedgangstiderFiskedoktorer i Bergen
Da Venstres nestleder Olav Elvestuen nylig var på besøk i 
Bergen, så han på mulighetene for å etablere et marint vete-
rinærstudium i vestlandshovedstaden.

– Det geografiske spiller en stor rolle for etableringen av 
et marint veterinærstudium. Bergen ligger sånn sett veldig 
bra til, sier han.

Rektor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen (UiB) 
håper et veterinærstudium i byen vil fylle det store behovet 
for flere vetrinærer i Norge.

– Dette studiet vil gi studentene innsikt og kunnskap om fisk 
og fiskehelse, og ikke minst oppdrettsnæring. Norge trenger 
flere veterinærer med fiskekunnskap, sier Grønmo.

Grønmo ser for seg at det opprettes et veterinærstudium 
ved UiB som vil samarbeide sterkt med Veterinærhøgskolen 
i Oslo.

SiDen SiST

INGEN EFFEKT: Forskning ved nTnu viser at medias hysteri rundt mobil-
bruk skaper innbilte plager (illustrasjonsfoto: Sveinung Sundfør Sivertsen).

Studenters miljøholdning
En ny meningsmåling gjennomført av 
Opinion avslører at 40 prosent av studenter 
ikke tror privatbilismen er i ferd med å 
forårsake alvorlige klimaendringer. Det 
kommer dessuten fram at sju prosent tror 
avgiftsøkning på bensin har stor effekt 
for å redusere klimaskadelige gasser som 
kommer fra privatbilismen, og at 32 prosent 
er for å bygge ut kollektivtilbudet.

Fortsatt ansatt rektor
Ved styremøtet 17. oktober ble det vedtatt 
at NTNU fortsatt skal ha en ordning med 
ansatt rektor. Universitetet forblir dermed 
det eneste i Norge som ikke har demokra-
tisk valgt rektor.

Studentrepresentant i styret ved NTNU, 
Sara Mjelva, er fornøyd.

– Man bør ha en åpen tilsettingspro-
sess der man kan vurdere kandidatenes 
akademiske egenskaper, men også deres 
egenskaper som ledere, mener hun.

Selv om de vitenskapelig ansattes 
representanter i styret stemte 
mot ansatt rektor, ble avgjørelsen 
vedtatt med åtte stemmer mot tre. 

Media skaper mobilplager
Institutt for fysikk ved NTNU har oppdaget 
at stråling fra mobiltelefon ikke forårsaker 
hodepine. Det gjør derimot medieoppstyret 
rundt fenomenet.

– Det viste seg at personene fikk hode-
pine uansett om det ble sendt ut stråling 
eller ikke, litt mer når det ikke var noen 
stråling. Det er altså ikke strålingen som 
forårsaker hodepinen, sier professor 
Lars Jacob Stovner ved NTNU til Dagens 
Medisin.

Han mener grunnen til at noen opplever 
hodepine ved bruk av mobiltelefon skyldes 
en såkalt nocebo-effekt.

– Nocebo er det motsatte av placebo. 

Ved placebo tror du at en behandling vil 
hjelpe, og dermed hjelper det faktisk. 
Ved nocebo tror du at noe vil skade 
deg, og da oppstår smertene. Nocebo er 
like effektiv som placebo, sier Stovner. 

Dårlig plassering for NTNU
For fjerde år på rad faller NTNU på Times 
Higher Education Supplements rangerings-
liste over verdens beste universiteter. 
Universitetet har gått fra 243.-plass i 
2005 til 328.-plass i 2008. NTNU ligger 
nå bak universitetene i både Oslo, Bergen 
og Tromsø.

Heller ikke i kategorien som omfatter 
teknologiske universiteter klarer NTNU å 
hevde seg. Trondheimsuniversitetet er å 
finne på 146.-plass.

På spørsmål om hvordan dette påvirker 
omdømmet til NTNU, svarer rektor Torbjørn 
Digernes følgende til Universitetsavisa:

– Det er klart at omdømmet påvirkes. 
Slik sett er disse rankingene skumle. De kan 
fort bli selvoppfyllende, ved at studenter 
og forskerrekrutter velger seg andre insti-
tusjoner fordi de tror vi er dårligere enn 
vi faktisk er.

Vil forkorte klagefristen
Kunnskapsdepartementet har lagt fram et 
forslag om ny universitets- og høyskolelov. 
Her foreslås det at fristen for å klage på 

eksamenskarakter endres fra tre uker til 
én uke.

Bakgrunnen for å korte ned fristen er at 
studentene ved de fleste statlige og private 
institusjoner får tilgang til sensur via nett-
løsninger eller får karakteren meddelt per 
telefon, og at det derfor ikke foreligger et 
reelt behov for en treukers frist.

Alle universiteter, med unntak av 
Universitetet i Oslo, gir støtte til endrings-
forslage. Norsk Studentunion er mot. 

Dette	har	hendt:

Hugin/STaVangeRSTuDVeST/BeRgenSTuDenTaViSeR:
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I starten av oktober mottok student 
Miriam Rashidi vitnemålet etter endt 
bachelorgrad i afrikastudier. Da fikk hun 
seg en overraskelse.

– På vitnemålet står det ingenting om 
fordypningen jeg trodde jeg hadde tatt i 
geografi. Fordypningsfagene står under 
såkalte «frie emner», sier hun.

Rashidi mener dette gir et dårlig bilde 
av hva hun har gjort i løpet av tre år på 
Dragvoll.

– Kommunikasjonssvikt
Hun er en av mange studenter ved 

afrika studier som har tatt fag på Dragvoll 
i god tro om at dette skulle gi en andrefor-
dypning. En slik fordypning kvalifiserer til 
opptak til masterprogrammer både ved 
NTNU og andre studiesteder.

Ifølge studenttillitsvalgt Siri Kvalø 
ved afrikastudier skal studentene ha 
fått informasjon på oppstartsmøter ved 
studiestart om at en andrefordypning 
var mulig.

– Vi fikk beskjed om at vi kunne velge 
andrefordypning enten i sosialantropo-
logi eller geografi, forteller Kvalø.

Nå viser det seg imidlertid at dette ikke 
står på vitnemålet, slik det gjør hvis man 
tar en vanlig bachelorgrad i samfunns-

www.underdusken.no
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MISVISende VITneMÅL: Miriam Rashidi mener vitnemålet gir et feil inntrykk av 
studiene hennes.

Skanska har til enhver tid 500 pågående prosjekter i Norge. Vi er 
del av et globalt selskap, men like stolte av å være en lokal aktør. 
Som ansatt i Skanska får du mulighet til å ta del i begge deler.   

www.skanska.no

Muligheter

Studenter som tar bachelorgrad i afrikastudier, får automatisk fordyp-
ning i afrikastudier. I tillegg må studentene fylle graden med emner, 
for til sammen å få en full bachelorgrad på 180 studiepoeng.

Studentene mener de har blitt informert om at de kunne ta en såkalt 
andrefordypning, enten i sosialantropologi eller geografi.

Dersom man tar bachelor i samfunnsvitenskapelige fag, er det mulighet 
å ta en andrefordypning. Det er dette studentene ved afrikastudier 
trodde de hadde anledning til.

Reglene ved bachelorprogrammene i samfunns vitenskapelige fag er 
slik: Du velger én eller flere samfunnsvitenskapelige fordypninger, hver 
på 82,5 studiepoeng. Hver fordypning kvalifiserer for opptak til ett 
eller flere masterprogrammer.

DeTTe eR Saken

Misforståelser på Afrikastudier

– Beklager veldig
Dekan Jan Morten Dyrstad ved Fakultet 
for samfunnsvitenskap og teknologile-
delse, sier han ikke kjenner saken fullt 
ut, men mener det ser ut som det har 
blitt gjort en feil.

– Det ser ut som vi har gjort en tabbe 
og den vil vi rette opp. Hvis vi har gjort 
noe kritikkverdig, tar vi selvsagt selvkri-
tikk, sier Dyrstad.

– Har studentene blitt feilinformert?
– Ja, det kan høres sånn ut. Jeg kan 

dessverre ikke si noe mer enn det, sier 
Dyrstad.

Han forteller at han ikke har sett 
klagen, men at saken har en forventet 

behandlingstid på rundt tre uker.
– Vi har ikke rukket å behandle klagen 

ennå, men slik jeg forstår saken, ser dette 
ut som en helt grei sak, som vi vil rette 
opp så raskt som mulig, sier Dyrstad.

Han er glad for at studentene har 
reagert.

– Feil vil vi alltid gjøre. Det er bra at 
man kan få beskjed, slik at det blir mulig 
å rette det opp. Vi beklager veldig, men 
nå vil vi jobbe for å rette opp i proble-
mene, sier Dyrstad.

Utover dette ønsker ikke Dyrstad å 
uttale seg i media før saksbehandlingen 
har begynt.UD

vitenskapelige emner. Dette mener Kvalø 
er problematisk.

– Det er misvisende. Det gir et bilde 
av at studenten har vært useriøs, og kan 
gjøre det vanskeligere for oss i videre 
studier og jobbsøking. Mange studenter 
har spesialisert seg, og tatt fag innenfor én 
fordypning, og ikke bare tatt diverse frie 
emner for moro skyld, sier Kvalø.

Hun mener instituttet og fakultetet 
har feilinformert studentene.

– Dette er en feil fra flere hold. Det 
virker på meg som det har vært en alvorlig 
kommunikasjonssvikt mellom studen-
tene, instituttet og fakultetet. Vi har gått 
rundt og trodd at vi kunne ta en andre-
fordypning, sier Kvalø.

Ikke fornøyd
Etter at studentene ble klar over 

feilen, tok de kontakt med instituttet. 
Da kom det fram at det aldri har vært 
snakk om en andrefordypning. Torsdag 
9. oktober samlet Kvalø dermed klassen 
til et allmøte, og nå har studentene sendt 
en samlet klage til fakultetet.

Så langt har NTNU tilbudt seg å skrive 
et forklaringsbrev som studentene kan 
legge ved vitnemålet når de søker. Dette 
er ikke studentene fornøyde med.

– Det er pinlig for NTNU. Et vitnemål 
skal kunne stå for seg selv. Jeg tror de 
ser at vitnemålet er feil, men deres svar 
er at «slik har det alltid vært». Det gjør 
ikke saken noe bedre for vår del, sier 
Kvalø.UD

Studentene ved afrikastudier ved NTNU mener de har 
blitt feilinformert om muligheten til å ta en andrefor-
dypning i bachelorgraden. Nå har de sendt klage til 
fakultetet.

TEKST: 	 Karoline	Aursland	 
 karolineau@underdusken.no 
FOTO: Line	Skjærvik
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– Del av NTNUs miljøprofil
Rektor har ingen betenkeligheter med å gå inn i  
oljesandprosjektet.

– Det er ikke sånn at verden hadde vært 
et bedre sted om NTNU hadde latt være 
å engasjere seg i dette prosjektet, sier 
rektor Torbjørn Digernes.

Han avviser at det får negative følger 
for NTNUs miljøprofil. 

– Ressursene er store, både i cana-
disk og internasjonal sammenheng, 
og de kommer til å bli sterkt utnyttet. 
I den grad vi kan være med på det og 

forbedre det, mener jeg det er en del av 
NTNUs miljøprofil, sier Digernes.

Ifølge Digernes betyr ikke NTNUs 
deltakelse i dette prosjektet at de driver 
oppmerksomheten bort fra fornybar 
energi. 

– Dette prosjektet er eksternfinan-
siert, og vil ikke trekke ressurser bort fra 
vår satsing på annen energiforskning, 
avslutter han.UD

I 2007 overtok Statoilhydro et 
1110 km² stort område med 
oljesand i Athabasca-regionen 
i Alberta, Canada.

Oppkjøpet kostet 12 milliarder 
norske kroner.

Oljesand, også kalt tjære-
sand, består av sand, vann og 
spesielt tung råolje. Oljesand 
nær overflaten kan graves opp 
direkte. Statoilhydros oljesand 
ligger for dypt og må pumpes 
opp. 

Fordi oljen er så tykk, injiseres 
det vanndamp for å få den 
flytende. Til oppvarmingen av 
vannet brukes det naturgass, 
og dette fører til at CO2-utslip-
pene blir mye høyere enn ved 
oljeutvinning i Nordsjøen.

Totalt kan oljesandprosjektet 
resultere i CO2-utslipp på 7 
millioner tonn årlig. Det er 
mer enn alle norske privatbiler 
til sammen.

Vannforbruket er enormt høyt. 
I dag blir 80 prosent av vannet 
resirkulert i produksjonen. 
Restvannet må renses for å 
unngå forurensing av grunn-
vannet. 
 
Urbefolkningen i området er 
bekymret for hvordan oljepro-
duksjonen skader miljøet.

Kilder: Jon Kleppe, Wikipedia, E24, 
globalis.no

Dette er Saken

TAr pLASS: Et anlegg av typen som pumper opp oljesand. Her ved Fort McMurray i Alberta, Canada (foto: CP/SCANPIX).

OMSTrIdT OLje: Tungoljen, også kalt bitumen, ble først lønnsom å utvinne etter 
2006 på grunn av stigende oljepriser 
(foto: AFP/SCANPIX).

NTNU involverer seg i omstridt industri
NTNU skal forske på 
utvinning av oljesand for 
Statoilhydro i Canada.
– Det vil alltid være en 
skitten industri, sier 
Bellona. 

NTNU og tre canadiske universiteter 
inngikk i høst en forskningsavtale med 
Statoilhydro om forskning på ny teknologi 
for utvinning av oljesand. Oljesandutvin-
ningen i Alberta i Canada får massiv kritikk 
fra miljøorganisasjoner.

– Verden er ikke så desperat etter 
energi at vi trenger oljesand, mener nest-
leder Marius Holm i miljøorganisasjonen 
Bellona. 

Han reagerer sterkt på at NTNU deltar i 
Statoilhydros oljesandprosjekt i Canada. 

– Utvinning av oljesand er mye verre 
enn all annen oljeutvinning. Det foru-
renser masse i både produksjonsprosessen 
og ved bruk i forurensende transport, sier 
Holm. 

Han tror ikke det er mulig å få utvin-
ningen ren. 

– Eksperter Bellona har snakket med i 
Canada sier det skal veldig mye til for at 
teknologien skal bli miljøvennlig. Den kan 
bli mindre skadelig, men det er uansett en 
lang vei å gå, framholder Holm. 

Han synes NTNUs deltakelse vitner om 
feil verdivalg. 

– Troverdigheten blir svekket om de har 
ambisjoner om å være i verdensklasse når 
det gjelder miljørettet utdanning, mener 
Holm. 

– Viktig avtale
Leder Jon Kleppe ved Institutt for petrole-
umsteknologi og anvendt geofysikk ved 
NTNU er ikke enig med Holm.

– Denne oljen er ikke mer skitten enn 
annen olje, det er oppvarmingen av damp 
som fører til det høye CO2-utslippet, sier 
han.

Hans institutt skal sammen med Insti-
tutt for kjemiske prosessfag og Institutt 
for kjemi, samarbeide med de canadiske 
universitetene.

– Målet med forskningsavtalen er 
å gjøre utvinningen av tungolje mer 

miljøvennlig, mer effektiv og mindre 
energikrevende, sier Kleppe.

Han synes det er viktig at NTNU deltar 
i dette prosjektet.

– Dette er et langsiktig prosjekt. Vi vil 
være avhengig av olje i framtiden hvis det 
ikke kommer et gjennombrud i fornybare 
energikilder, sier Kleppe.

Når det gjelder kritikken mot NTNU 
syns han det er for lite kunnskap i  
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 krimga@underdusken.no
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diskusjonen. 
– Det blir feil å trekke fram overflate-

inngrep. Vi graver ikke opp oljen, vi borer 
brønner. Det eneste som vil vises på over-
flaten er brønnhoder og maskinelt utstyr, 
forteller Kleppe. 

– NTNU bør stille krav
Energi- og miljørådgiver Kristine Meek i 
kommunikasjonsfirmaet Geelmuyden-

Kiese mener NTNU må passe seg for å ikke 
ende opp som et miljøgissel. Ifølge Meek 
burde NTNU aktivt sette krav til Statoil-
hydro underveis i prosessen.

– Dersom NTNU mener det går an å 
utvinne oljesand på en mer miljøvennlig 
måte, kunne de stilt krav om at oljeut-
vinningen stoppes eller reduseres fram 
til man har utviklet en bedre teknologi, 
foreslår hun.UD

Kart: Gjerm
und Rein Gustavsen



Statsbudsjettet for deg
Regjeringen lover 1000 
nye studentboliger i løpet 
av 2009. Studiestøtten 
står imidlertidig på stedet 
hvil.

Finansminister Kristin Halvorsen 
henviste i sin finanstale på Stortinget til 
det regjeringen mente var «en bred satsing 
på kunnskap». Student organisasjonene 
har sagt seg relativt fornøyde, og viser 
til at hvileskjæret fra 2007 nå er rever-
sert. Rektor Torbjørn Digernes ved NTNU 
sier derimot at han savner en oppføl-
ging av de ambisiøse og offensive 
målene som ble satt i Soria Moria- 
erklæringen.UD FOrnøYd: Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland mener hvileskjæret er over.

TEKST: 	 Ella	Getz	Wold 
 ellawold@underdusken.no
FOTO:  Eivind	Sponga

STaTSBuDSJeTTeT
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Vi har fjernet gebyrene. Med FRI får du tjenestene du bruker ofte, helt gratis. 
Du betaler kun 250 kroner i året for Visakortet. 
Les mer om FRI og hva du får til null kroner på smn.no.

Økonomi
Statsbudsjettet for 2009 
innebærer en indeksregu-
lering av studiestøtten med 
tre prosent for å holde følge 
med den generelle pris- 
veksten i samfunnet. Dette betyr at studie-
støtten øker fra 85 000 kroner til 87 600 kroner, 
men etterlater studentene i samme finansielle 
situasjon som før.

Leder Ingvild Reymert i Norsk studentunion 
(NSU) tror dyrebare studietimer vil måtte fort-
sette å vike for arbeidstimer så lenge studentene 
ikke får økte midler.

Forsknings- og høyere utdanningsminister 
Tora Aasland utelukker ikke at en økning vil 
komme snart.

– Forslaget om studiestøtte i juni er spesielt 
interessant, sier hun til Under Dusken.UD 

Forskning
I 2009 skal det bevilges 1,6 
milliarder kroner mer til 
forskning og utvikling enn 
i år. Det vil også bli innført 
over 200 nye rekrutterings-
stillinger. Hver av disse får 
en sats på 800 000 kroner. I forhold til dagens sats 
på 640 000 kroner innebærer dette en økning på 
25 prosent. Forskningsfondet øker og det legges 
opp til langsiktige investeringer og øremerkinger 
av avkastningen fra fondet. Likevel er mange i 
fagmiljøet kritiske til budsjettet, da de mener 
det slett ikke er en satsing, kun en reversering 
av hvileskjæret fra 2007. Tora Aasland avviser 
dette, og mener det er belegg for å kalle regje-
ringens budsjett et solid løft.

– At basisbevilgningen nå styrkes, er ikke et 
løft i seg selv. Men sammen med de nye stipen-
diatene og de høyere satsene får vi til en reell 
økning i kunnskapssektoren, mener Aasland.UD 

Bolig
Budsjettet legger opp til 
at 1000 nye studentbo-
liger skal bygges i 2009, 
noe Tora Aasland la fram 
som et av sine største gjen-
nomslag på departementets pressekonferanse. 
NSU kaller satsningen et historisk løft, og er 
godt fornøyde med tiltaket.

Like viktig var det at regjeringen også åpnet 
opp for å løfte kostnadstaket på bygging av 
studentboliger fra 600 000 kroner til 700 000 
kroner per boenhet. Dette har tidligere vært et 
problem for samskipnadene, da det er vanskelig 
å bygge så billig som vedtakene for statsstøtte 
krever. Det er nå satt av 20 millioner til bygging 
i løpet av neste år, men utdanningsministeren 
vil foreløpig ikke ut med hvor i landet student-
boligene skal plasseres. 

– Men jeg syntes jo det er naturlig at de store 
byene, som Oslo, Bergen og Trondheim, blir prio-
ritert, sier ministeren til Under Dusken.UD

Mer om statsbudsjettet på side 28



– Vi skjønner ikke hensikten med å defi-
nere en person som innvandrer fordi 
foreldrene ikke kommer fra Norge, sier 
regionsleder Kenneth Fuglemsmo i SOS 
Rasisme.

Han synes det ligner veldig på 
begrepet «annengenerasjons innvan-
drer», som SOS Rasisme er sterkt imot.

– I utgangspunktet støtter vi å lage 
oversikt over hvor mange innvandrere 
som jobber i norske bedrifter, men da 
skal de være faktiske innvandrere, ikke 
personer som har vokst opp i Norge 
med utenlandske foreldre. De burde  
defineres som nordmenn, avslutter 
Fuglemsmo.UD

– I utgangspunktet synes vi ikke vi har 
noe med de ansattes nasjonale bakgrunn, 
forteller avdelingsdirektør Line Rye ved 
personal- og organisasjonsavdelingen 
ved Universitetet i Bergen (UiB).

UiB har tidligere blitt bedt om å 
rapportere inn hvor mange ansatte de 
har med utenlandsk statsborgerskap. 
Det hadde de allerede registrert i perso-

nalsystemet, og syntes dermed det var 
uproblematisk. Men å rapportere om 
ansatte med utenlandskfødte foreldre 
synes Rye er verre.

– Det sier seg selv at vi ikke kan 
ha oversikt over familieforholdene til  
utenlandsk personale som tilsettes hos 
oss, eller som innkalles til intervju, sier 
Rye.UD

Vil ikke telle innvandrere

TILBAKeHOLden: Personalsjef Arne Hestnes ved NTNU er skeptisk til å registrere de ansattes innvandrerbakgrunn.

– Misliker definisjonen
SOS Rasisme synes det er feil at folk blir definert som 
innvandrere basert på foreldrenes hjemland.

UiB også skeptisk
Universitetet i Bergen er enig med NTNU i at 
kart leggingen er tvilsom.

nyhet12
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Kunnskapsdepartementet (KD) vil at 
NTNU skal rapportere hvor mange 
ansatte de har med innvandrerbakgrunn, 
samt gi oppdateringer slik at KD kan kart-
legge utviklingen.

– Vi ser ikke at vi kan lage en slik over-
sikt på en god måte uten at vi fører en 
oversikt over hvem som er innvandrere, 
og et slikt register frykter vi vil være 
ulovlig, sier personalsjef Arne Hestnes 
ved NTNU.

Må registrere foreldrene
Siden det å ha innvandrerbakgrunn er 
definert som å ha to foreldre fra utlandet, 
holder det ikke å spørre ansatte om hvilket 
statsborgerskap de har.

– Vi må definere folks etnisitet basert 
på hvor foreldrene kommer fra, og ikke 
hva de føler selv. Det synes vi blir som 

å sette ansatte i bås, og vi frykter det 
kan virke stigmatiserende, forteller 
Hestnes.

Kartleggingen er et ledd i regjering- 
ens plan for å motvirke diskriminering. 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
(AiD) har bedt alle offentlige bedrifter 
om å lage 
en oversikt 
over diskri-
m i n e r i n g 
på arbeids-
plassen, og 
hva de gjør 
for å motvirke 
det. Hestnes mener at å lage et register 
over ansatte med innvandrerbakgrunn 
kan virke diskriminerende i seg selv.

– Om vi registrerer folk på denne 
måten, kan det hende vi sender feil 
signaler, sier Hestnes.

Kun antall skal registreres
I regjeringens budsjettvedtak for 2008 
står det at NTNU så langt det er mulig 

skal rapportere hvor stor andel av de 
ansatte på universitetet som har innvan-
drerbakgrunn, og hvilket mål de har for 
nyansettelser av innvandrere i år.

Kommunikasjonsrådgiver Tom Marius 
Holen i KD forteller at det er frivillig å 
rapportere inn disse tallene, og at rappor-

teringen er en 
oppfordring, 
ikke et pålegg. 
Samtidig presi-
serer han at 
de ikke ber 
om noe mer 
konkret enn 

antall ansatte på arbeidsplassen som 
har innvandrerbakgrunn, og hvor stor 
prosentdel de utgjør av den totale arbeids-
stokken.

– AiD ønsker at alle offentlige bedrifter 
skal ha en like høy andel ansatte med 
innvandrerbakgrunn som det er 
innvandrere i samfunnet generelt, og 
vi videreformidler dette til NTNU, sier 
Holen.

– Håpløst prosjekt
Hestnes mener at en ren opptelling 
uten å registrere opplysninger på hver 
enkelt ansatt vil være svært komplisert 
i lengden.

– Om vi skal ta en anonym og frivillig 
opptelling hver gang vi skal rapportere 
hvor mange ansatte med innvandrerbak-
grunn vi har, så betyr det at hver enkelt 
avdeling ved NTNU må gjennomføre 
samme anonyme spørreundersøkelse 
gang på gang, og det vil kreve mye tid 
og arbeid, forklarer han.

Kunnskapsdepartementet har fore-
slått for NTNU at de kan opprette 
et anonymt register der hver enkelt 
ansatt frivillig kan registrere sine forel-
dres status, men Hestnes mener et slikt 
register vil ha liten verdi.

– Hva er poenget med å lage en over-
sikt over hvor mange ansatte man har 
med innvandrerbakgrunn om man ikke 
vet at alle er registrert i systemet? Da er 
registeret ganske bortkastet, avslutter 
han.UD 

NTNU mener de kommer til å bryte personvernet om de skal 
registrere hvor mange ansatte som har innvandrer bakgrunn.

TEKST: 	 Tharald	Giæver
 tharaldgi@underdusken.no
FOTO:  Svein	Halvor	Halvorsen
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Det blir som å sette 
ansatte i bås

Arne Hestnes, personalsjef NTNU



FAKTA
Hvorfor valgte du akkurat disse 
studiene?
Jeg var meget samfunnsinteressert, 
og hadde også sansen for økonomi. 
Også min far anbefalte dette 
studiet. Jeg husker at jeg hadde 
lange samtaler med ham. Han klarte 
å påvirke meg nok til å begynne her.

Hvordan var du som student?
Jeg etablerte strenge regler for meg 
selv, og var opptatt av å arbeide 
jevnt. Jeg var nøye med å verken 
arbeide for lite eller for mye.

Hva er ditt beste studieminne?
Jeg har en jevn strøm av gode 
minner fra studietiden. I studie-
miljøet var det lite øldrikking og 
fester – vi deltok derimot i mange 
debatter og foredrag. Jeg har meget 
gode minner fra dette, det var både 
hyggelig og interessant.

Hva er ditt verste studieminne?
Jeg mislikte sterkt kun en bok i 
studietiden, den var skrevet av Knut 
Wicksell. Den var gammeldags og 
dårlig skrevet. Selvfølgelig kom 
jeg opp i eksamen i nettopp denne 
boken. Det gikk ikke særlig godt.

Har du noen råd til dagens 
studenter?
Det aller viktigste for dagens 
studenter er å arbeide jevnt, og å 
holde en stabil døgnrytme.

Av Torgeir Jorem

NORGES STATSMINISTER FRA 
1981 TIL 1986

KÅRE	WILLOCH

MIn STudIeTId

Studerte sosialøkonomi ved 
 Universitetet i Oslo.
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Innen 2010 skal 80 prosent av studentene 
ved NTNU være tilfredse med studie- 
situasjonen sin. Dette er et av delmålene 
NTNU har satt seg, for å kunne nå målet 
om å bli et «internasjonalt fremragende 
universitet» innen 2020.

– Ja, vi er kanskje litt sent ute, sier 
prorektor Julie Feilberg ved NTNU.

Målet om en studenttrivsel på 80 
prosent er del av en strategiplan universi-
tetet la fram i september. Foreløpig finnes 
det ingen undersøkelser som sier noe om 
hvordan studenttrivselen er ved NTNU.

Rådgiver Ole Kristian Solbjørg i 
rektors stab mener 80 prosent fornøyde  
studenter er et rimelig mål. 

– Dette er helt vanlig å forvente i 
arbeidsplassundersøkelser, sier han.

Solbjørg mener det er viktig å presisere 
hva som menes med god student-
tilfredshet og et godt læringsmiljø.

Utvekslingsstudent Olivier Dercq fikk  
2. oktober e-post fra Studentsamskip-
naden i Trondheim (SiT) om at han 
måtte flytte ut av boligen sin i Berg 
studentby.

– Jeg fikk beskjed om at jeg måtte flytte 
ut innen 10. oktober, og at jeg var tildelt 
ny hybel i Moholt studentby. Jeg hadde 
én uke på å signere kontrakten og flytte 
ut. Jeg hadde ikke fått noen informasjon 
om dette tidligere, forteller han.

Dercq reagerer på at SiT ikke må følge 
de samme reglene som de forventer at 
utvekslingsstudentene gjør.

– Hvis vi ønsker å endre på kontrakten 
vår, må vi kontakte husverten senest en 
måned før. Hvorfor skal vi da akseptere 
at de bare gir oss noen dager på å flytte, 
spør Dercq.

Det bor for det meste utvekslingsstu-
denter ved Berg studentby. Beboerne har 
alle vært klare over at Berg skal rives i 
november, og har av den grunn ikke fått 
kontrakt lenger enn 15. november. Nå har 
altså studentene fått beskjed om at de må 
flytte ut før denne datoen dersom de vil 
ha et nytt tilbud om bolig fra SiT.

Underskriftskampanje
Sunna Everling er svært misfornøyd med 
dette. Hun har startet en underskriftskam-
panje mot flyttingen fra studentbyen. 
Den har fått 188 underskrifter.

Everling mener de har fått altfor 
dårlig informasjon fra SiT i forbindelse 
med saken.

– Vi ble invitert på et møte med SiT i 
forkant av semesteret, og da sa de at det 
var en mulighet for at noen måtte flytte 
før kontrakten gikk ut. Men de visste ikke 
når, hvem det gjaldt, eller hvor de måtte 
flytte, sier hun.

Olivier Dercq mener likevel beboerne 
ble forsikret om at de ikke måtte flytte før 
15. november.

– SiT endrer informasjonen hele tiden, 
hevder han.

Billige hybler
Berg har noen av de billigste studenthy-
blene, og prisforskjellen er noe av årsaken 
til at utvekslingsstudentene ønsker å bo 
der lengst mulig. Studentene kan fortsette 
å bo på Berg etter at de har blitt tilbudt 
hybel et annet sted fra SiT, men da må de 
betale leie for begge hyblene.

– Det har vi som utvekslingsstudenter 
ikke råd til, informerer Dercq.

Noen har allerede flyttet ut, andre 
venter fremdeles på e-post, og vet ikke 
når de må flytte, eller om de i det hele 
tatt får tilbud om hybel.

– SiT informerte oss om at de mangler 
omtrent 15 hybler, og noen av oss står 
kanskje uten tilbud når vi må flytte. SiT 
har gitt oss et dårlig intrykk av Norge, 
sier Dercq.UD

Vanskelig definisjon
Siden studenttrivsel er et vidt begrep, er 
det satt ned en arbeidsgruppe som skal 
finne ut hva begrepet innebærer. Student 
Karl Falch er medlem i Læringsmiljø-
utvalget ved NTNU, og sitter i gruppa 
som skal evaluere studentenes studie-
situasjon.

– Akkurat nå holder vi på med å 
definere hva 
studenter ved 
NTNU trenger 
for å oppleve 
lærings miljøet 
som godt og 
tilfreds stillende. 
Jevnt over er 
studenter fornøyde med studiestedet, 
men vi har indikasjoner på at studenter 
opplever dårlige forelesere, sier han.

Falch forteller at det ligger an til en 
større spørreundersøkelse i 2010 for å måle 
hvor fornøyde studentene er. Han er klar 
over at arbeidsgruppen han er del av står 
overfor utfordringer.

– Dette er jo noe som ikke er så lett å 

måle, sier han.
– Tror du NTNU vil nå målet om 80 

prosent fornøyde studenter?
– Kanskje. Det er vanskelig å si.

– En gang må være første
Studentrepresentant Sara Mjelva i 

styret ved NTNU mener det ikke er proble-
matisk at man ikke har statistikk over hvor 

mange studenter 
som i dag er fornøyde 
med læringsmiljøet.

– Én gang må jo 
være første gang 
man gjør dette, sier 
hun.

Hun mener det er 
individuelt hva som ligger til grunn for 
studenters tilfredshet.

– Et godt læringsmiljø blir påvirket 
av flere faktorer, alt fra undervisnings-
metodene til det psykososiale. Det er 
vanskelig å finne en fasit. Likevel er det 
viktig at NTNU forsøker å konkretisere 
hva de mener er et godt læringsmiljø, 
sier hun. UD

Vil måle tilfredshet

188 studenter mot SiT

– Informasjon er 
vanskelig

NTNU vil måle hvor mange studenter som er fornøyde med læringsmiljøet. Men 
først må de definere hva studenttrivsel er.

Utvekslingsstudenter 
protesterer mot flyttingen 
fra Berg studentby, og 
mener de ikke har blitt 
godt nok informert av 
Samskipnaden.

TEKST: 	 Siri	Lillevoll 
 sirili@underdusken.no
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Vi er kanskje litt 
sent ute

Julie Feilberg, prorektor ved NTNU

prOTeSTerer: Olivier Dercq, Martina Klunemann og Sunna Everling går sammen om å uttrykke misnøye mot flyttingen.

Illustrasjonsfoto: Karen Skarbø

Fagansvarlig for utleie ved SiT, Cathrine 
Kristiansen, har hatt ansvar for mye av 
informasjonsformidlingen til beboerne 
ved Berg. Hun kjenner til underskrifts-
kampanjen.

– Flere av navnene på listen er personer 
som har fått et tilbud fra oss som de har 
sagt seg tilfreds med, og som nok har 
latt seg rive med. Det virker som noen 
hausset opp stemningen, og laget en 
større sak enn nødvendig, mener hun.

Kristiansen forteller at boligsjef 
Synnøve Våbenø personlig gikk rundt 
på Berg for å snakke med studentene, 
men at SiT tar selvkritikk på at informa-
sjonen kunne vært bedre, når så mange 
ikke har fått med seg budskapet.

– Vi ser at mange ikke får med seg 
informasjon når det blir gitt, og at dette 
kan være årsaken til at de føler at de 
ikke har fått tydelig beskjed fra oss, sier 
hun.

Konfrontert med uttalelsene til en 
av studentene Under Dusken har vært i 
kontakt med, som ennå ikke har fått noe 
tilbud, hevder Kristiansen at denne er 
den eneste som står uten tilbud om ny 
bolig fra SiT.

Hun sier de har fått få henvendelser 
fra misfornøyde studenter.

– For andre gang prioriterer vi nå inter-
nasjonale studenter framfor norske. Som 
kjent er det ikke lett å få tak i hybel i 
Trondheim, avslutter Kristiansen.UD



Slakter NTNUs nettsider
Studentgruppa Altund 
mener NTNUs nettsider 
er hårreisende dårlige. 
Universitetet innrømmer 
forbedringspotensial. 

– Testene jeg gjennomførte viste at 
sidene er hårreisende dårlige. De er 
veldig vanskelige å finne fram på, og 
testpersonene viste stor frustrasjon under 
gjennomføringen, sier Ida Aalen som er 
med i NTNUs studentgruppe for alter-
nativ undervisning (Altund). 

 Testene dannet grunnlaget for 
oppgaven «Brukervennlighet på  
ntnu.no for studenter», der Aalen har 
evaluert NTNUs eksterne nettsider, samt 
Innsida. I oppgaven ble fem personer bedt 
om å finne forskjellig informasjon, som 
for eksempel: «Når er det forelesning i 
mediesosiologi?». Resultatene av testen 
ble deretter analysert. 

Dårlig målsetting
Aalen påpeker noen av svakhetene ved 
nettsidene.

– For eksempel er det ingen kobling 
mellom timeplanen og beskrivelsen av 
et emne. Man blander dessuten sammen 
informasjon som er for potensielle og 
nåværende studenter, sier Aalen. 

Hun mener mange av problemene 
kunne vært avverget med enkle grep. 

– Det er særlig to ting man kunne ha 
gjort for å gjøre nettsidene bedre: bruker-
testet sidene bedre under utviklingen og 
involvert studenter i denne prosessen, 
sier Aalen. 

Hun kritiserer dessuten NTNUs målset-
ting om å ha like gode nettsider som de 
andre nordiske universitetene. 

– Brukere av NTNUs nettsider sammen-
ligner ikke disse med andre universiteter 
sine sider, men derimot med andre sider 
de bruker til vanlig, som for eksempel 
Facebook, nettaviser og nettbanker. Det 
er her NTNU må legge lista, konkluderer 
Aalen. 

1,3 millioner sider
Nestleder Jan Erik Kaarø i NTNUs informa-

sjonsavdeling ser poenget til Aalen.
– Jeg er enig i at det er rom for forbe-

dring, men hovedmålgruppen for  
ntnu.no er potensielle studenter, og på 
dette er vi rimelig 
gode. I en undersø-
kelse gjort av Norge.
no kommer vi for 
eksempel ut med 
over gjennomsnittlig 
resultat, sier han. 

– Hva tenker 
du om forslaget 
om å differensiere 
informasjonen til nå- 
værende og potensielle studenter?

– Det er en god idé. Tanken er at infor-
masjonen som omfatter nåværende 
studenter skal gå gjennom Innsida, 
men vi innser at det ikke er ideelt med 

så mange ulike nettsteder. Vi har per i 
dag omtrent 1,3 millioner nettsider, og det 
er knyttet store utfordringer til å skulle 
organisere så mye informasjon. 

K a a r ø 
påpeker at det 
stadig gjøres 
nye forbe-
dringer. 

– Blant 
annet er søke-
motoren blitt 
kraftig oppgra-
dert de siste 
månedene, og 

vi jobber nå for å få på plass et nytt intra-
nettsystem. Det har foreløpig strandet på 
grunn av manglende midler, men er nå 
på vei, sier han.UD

IKKe AKKurAT FACeBOOK: Ida Aalen har evaluert hjemmesidene til NTNU. Hun mener NTNU må sammenligne seg med andre nettsider som studenter bruker til vanlig.  

nyhet16

TEKST: 	 Torbjørn	Håland 
 torbjh@underdusken.no
FOTO:  Saraf	Afeef

BRukeRVennLigHeT

TEKST: 	 Hanne	Brønmo  
 hannebron@underdusken.no

STuDenTPoLiTikk

10%
RABATTBØR FJERNES !
10%
RABATT
STUDENT

Vi gir studenter 10% på alle våre tannhelsetjenester.
Ring oss i dag for bestilling av time !

Kongens gate 49
7012 Trondheim
Tlf. 73 53 45 45www.trondheim-tannhelsesenter.no

Leder Anne Karine Nymoen i Student-
tinget NTNU håper at folk bruker 
stemmeretten sin og engasjerer seg i det 
kommende valget, som vil foregå fra 22. 
til 29. oktober.

– Studenttinget er studentenes øverste 
organ, og vi har innflytelse på mange 
viktige saker som angår studentene. Vi 
uttaler oss på vegne av alle studenter ved 
NTNU, og det er viktig at folk stemmer 
på dem som skal være studentenes repre-
sentanter utad, mener Nymoen.

Studenttinget har et uttalt mål om 15 
prosent deltagelse ved valget, og Nymoen 
mener det er oppnåelig.

– Vi har en økning i antall kandidater 
fra i fjor, og det er mange sterke kandi-
datprofiler. Det er vi godt fornøyde med, 
sier hun.

Selv om det er flere kandidater enn 
før, er det ingen som har stilt sitt kandi-
tatur til valget ved AB-fakultetet. Nymoen 
mener det er synd, og sier at det ønskelig 
med flere kandidater ved hvert fakultet 
for å få et best mulig valg.

– Vi vil holde et allmøte for studentene 
på AB-fakultetet, der studentene kan stille 
sitt kanditatur, og alle får mulighet til å 
stemme. På den måten håper vi å få en 
god kandidat også ved dette fakultetet, 
sier Nymoen.

Konstituerende møte for Student-
tinget 2009 vil bli avholdt 12. november, 
og der vil det bli valgt leder, nestleder og 
tre medlemmer i Studenttingets arbeids-
utvalg.

Nåværende studenttingsrepresentant 
for AB-fakultetet, Gunn Irja Wålberg, er 
klar over den dårlige oppslutningen det 
har vært rundt valget de siste årene, 
og tror det er vanskelig å nå ut til alle 
studentene.

– Det hjelper ikke hvor mange plakater 
man henger opp, hvis man ikke møter 
folk ansikt til ansikt. Med bare 25 repre-
sentanter er det begrenset hvor mye 
ressurser vi har til det, men vi kunne 
vært flinkere, sier hun. UD

Webstrategiselskapet Halogen er ikke 
enig med NTNU om at man kun bør velge 
seg ut én målgruppe til sidene.

– Det går helt fint an å dekke beho-
vene til flere målgrupper ved utviklingen 
av et nettsted. Min erfaring tilsier også 
at potensielle studenter og eksisterende 
studenter trolig har mange sammenfal-
lende behov, sier informasjonsarkitekt 
Kjersti Stølan i konsulentselskapet 
Halogen. 

Stølan påpeker dessuten viktigheten 
av å definere gode mål i prosessen. 

– Hvilke effekter ønsker man at nett-
stedet skal gi? Er det å bygge omdømme, 
rekruttere bedre studenter, formidle 

Håper på 
engasjement

– Foreldet syn på b rukervennlighet
forsknings resultater? Det er ikke et 
godt mål å jobbe for at informasjon skal 
nås ved færrest mulig klikk på et såpass 
stort nettsted som dette. Det vitner om 
et foreldet syn på brukervennlighet, sier 
hun. 

Informasjonsarkitekten understreker 
dessuten viktigheten av nettstedets søke-
motor.

– På store og informasjonstunge nett-
sted er søk blitt veldig viktig, og med 
enkle grep kan et søk forbedres betrak-
telig. Dette er noe vi ville ha jobbet veldig 
bevisst med i et slikt prosjekt, avslutter 
Stølan.UD

Fakultetet for arkitektur 
og billedkunst (AB) står 
uten kandidater til årets 
studenttingsvalg

www.underdusken.no
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Testpersonene
viste stor 

frustrasjon under 
gjennomføringen

Ida Aalen, Altund



Maktkampen
Det er torsdag kveld, og flere hundre 
studenter strømmer til en bestemt 
bygning på campus ved University of 
California i Berkeley. 

Denne kvelden vil representanter 
fra universitetets studentgrupper av 
demokrater og republikanere debattere 
valgkampens viktigste saker.

Demokratenes president-
kandidat, Barack Obama, og 
republikanernes kandidat, John McCain, 
har ligget side om side i valgkampen, 
og resultatet er fremdeles ikke gitt. 

Valget i svart-hvitt
Professor i politisk sosiologi, Laura Enri-
quez, har jobbet ved universitetet i 
Berkeley i atten år, og venter spent på 
hva som vil skje på valgdagen.

– Jeg tør ikke å spå utfallet av valget. 
Selv om Obama nå leder med 8-9 prosent-
poeng på meningsmålingene, kan fortsatt 

mye skje. Ved alle valg finnes det en gruppe 
velgere som avstår fra å si sin mening ved 
målingene, og dersom denne gruppen er 
stor nok, kan det påvirke utfallet nok til 
å velte det resultatet som var spådd på 
forhånd. 

Professor Enriquez er overbevist om hva 
grunnen vil være dersom Obama skulle 
tape dette valget. 

– Dersom han taper, vil det være fordi 
han er afro-amerikaner. Etnisitet og rase 
spiller fortsatt en stor rolle her til lands, 
og selv om de færreste vil innrømme at 
kandidatenes hudfarge spiller en avgjø-
rende rolle i deres stemmegivning, er jeg 
overbevist om at det vil være den faktiske 
grunnen, sier hun.

Vil forsikre barna
Spørsmålet om helseforsikring er en av 
de heteste potetene i denne valgkampen. 
Omkring 16 prosent av den amerikanske 
befolkningen har ikke helseforsikring, og 
mange av disse er barn fra fattige familier. 
Obama vil utvikle en nasjonal helsefor-
sikringsplan for alle som ikke er dekket 
gjennom arbeidsplassen, og som ikke 
kvalifiserer til statsfinansierte ordninger. 
Alle amerikanske barn skal være omfattet 
av ordningen. 

McCain har lagt seg på omtrent samme 
linje som nåværende president, George W. 
Bush, i spørsmålet om helseforsikring. Han 
er mot en universell statlig ordning. I valg-
kampen lover han 5000 dollar ekstra til 
hver familie som skal brukes på forsik-
ring.

Dette har professor Enriquez liten tro 
på at kan gjennomføres.

– Det er en vits. Helseforsikring er en av 
de dyreste utgiftene for en familie, og 5000 
dollar er slett ikke nok til å dekke en familie. 
Dette er rent valgflesk, mener hun. 

 I liknende vendinger beskriver lederen 
for demokratenes studentgruppe, Molly 
Brennan, McCains helseplan i debatten, og 
beskylder ham for å ikke ha noen skikkelig 
plan for å bedre helseforsikringen. Hun får 
raskt svar på tiltale fra lederen i republika-
nernes studentgruppe, Josh Curtis.

– Obamas plan vil være ren detaljsty-
ring fra statlig hold. Den amerikanske 
befolkningen er fullt i stand til å vurdere 
sine alternativer på egen hånd, og 
trenger ikke en president til å træ den 
forsikringen han mener er best ned 
over hodene på dem, tordner Curtis. 

TEKST: 	 Tonje	Espeland 
 tonjejen@underdusken.no
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Krever kriseløsning
Høstens valg er blitt kalt historisk av 
flere grunner. En av de mest åpenbare 
er fordi det finner sted side om side 
med det som kan vise seg å bli den mest 
alvorlige økonomiske krisen i USA siden 
depresjonen i 1930 årene. 

– Årsakene til krisen er mange 
og komplekse, men i store trekk er 
bakgrunnen en kombinasjon av nedgang 
i boligmarkedet i USA, bankenes praksis 
gjennom en årrekke med å innvilge lån 
som ofte er for risikable og økende gjeld 
blant både privatpersoner og bedrifter, 
forteller Enriquez.

Tradisjonelt sett er republikanerne 
ansett som bedre til å håndtere økono-
mien, men foreløpig har Obama lagt fram 
mer konkrete tiltak for hva han mener 
bør gjøres for å rydde opp.

– Den som vinner vinner valget får 
mye å si  for utviklingen. Denne krisen 
kjenner amerikanerne på kroppen, og det 
kommer til å synes i stemmegivningen, 
mener professor Enriquez.

Krigshelt versus diplomat
I  amerikansk valghistorie har det ofte 
vist seg at det er den kandidaten som 
har fokusert mest på verdier og hold-
ninger enn faktiske saker som har gått 
seirende ut av ringen. McCain er langt 
mindre konkret enn sin motstander i 
sine uttalelser om faktiske tiltak i uten-
riksspørsmål, og da særlig krigen i Irak. 
Hans største fordel er at han har personlig 
krigserfaring fra Vietnamkrigen, noe som 
legger mye tyngde til ordene hans. 

Mange er bekymret for om Obamas 
planer om rask tilbaketrekking av trop-
pene er overdrevet optimistisk. 

– Jeg ser for meg at Obama, dersom 
han blir valgt, kan få hendene fulle med 
å gjennomføre tilbaketrekkingspla-
nene sine. Stabilitet er et nøkkelord, 
og jeg tror det kan ta lengre tid enn 
det Obama legger opp til, sier Enri-
quez.

En annen ting er om det er realis-
tisk å vente at Obama vil være i 
stand til å oppfylle sine valgløfter, 
i henhold til både helseforsikring 
og krigen i Irak. 

– Krigen er en kostbar affære, og 
det kommer den til å fortsette å være. 
Jeg ser ikke bort fra at den kommer 
til å ødelegge for Obamas helseplan, 
funderer Enriquez.

Studentdebatten er inne i sine siste 
minutter, og demokratenes leder, Molly 
Brennan, holder sin avslutningstale.

– Obama bringer den forandringen 
landet vårt trenger. Vi har ikke råd, og 
vi har ikke tid til fire nye år med den 
samme politikken som har brakt oss i 
den krisen vi er i i dag. Stem for endring, 
stem Obama!

Republikanernes leder, Josh Curtis, 
bruker sin avslutningstale til å fortelle 
om McCains innsats i Vietnamkrigen, og 
legger vekt på hans år som krigsfange 
hos vietnameserne. Han avslutter med 
ordene:

– I McCain har vi en mann som 
setter sitt land foran seg 
selv, og det er en 
slik mann 
A m e r i k a 
t r e n g e r ! 
UD

Valgdagen er 4. November.

Demokratenes kandidat: Barack 
Obama. Visepresident: Joe Biden.

Republikanernes kandidat: John 
McCain. Visepresident: Sarah 
Palin.

En meningsmåling publisert på 
CNN 16. oktober viste følgende 
tall:
- Obama: 49 %
- McCain : 43 %
- Usikre: 8 % 

Ifølge CNN er disse sakene 
viktigst i forkant av valget:
- Økonomi : 58%
- Helseforsikring: 13 %
- Terrorisme: 13 %
- Krigen i Irak: 9 %
- Ulovlig innvandring: 5%
- Annet: 2%

preSiDentVaLget 2008

Kilde: CNN
Foto: AFP/SCANPIX
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Kjøtt på glass
Ville du spist en blodig biff som var dyrket fram i et laboratorium? Liv 
Torunn Mydland tror in vitro kjøtt med tiden vil være å finne i frysedisken. 

TEKST: 	 Ella	Getz	Wold 
 ellawold@underdusken.no
ILL.:  Bente	Aasetre

DagSoRDen

POSTDOKTOR VED INSTITUTT FOR HUSDYR- OG 
AKVAKULTURVITENSKAP VED UNIVERSITETET 
FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

LiV ToRunn MYDLanD

inTeRVJu MeD:

– In vitro kommer fra latin, og brukes i 
biologien som et uttrykk for noe som finner 
sted i et prøveglass. Hvordan foregår denne 
kjøttprosessen i praksis?

– Det begynner med at vi isolerer stam-
celler fra navlestrengen til grisunger. Så 
får vi disse cellene til å differensieres til å 
bli til fett- og muskelceller. Utfordringen 
ligger i etter hvert å kunne utvikle et blod-
åresystem i muskelvevet. Foreløpig skjer 
produksjonen kun i laboratoriet. Når vi 
med tiden ønsker å produsere i stor skala, 
ser vi for oss en stor tank med plater eller 
gitter i, hvor kjøttet får vokse fram, da disse 
cellene trenger en overflate å vokse på.

– Vil kjøttet smake og se ut som før?
– Hvis noen skal spise det, er det jo en 

forutsetning at det minner om vanlig 
kjøtt, og selve smaken er lett å kontrol-
lere. Men konsistens og tyggemotstand 
vil være en større utfordring å etter-
ligne. I første omgang ser vi for oss å la 
det vokse frem to-tre lag med celler, som 
vi så skraper av før vi gjentar prosessen. 
Da vil vi få fram en slags kjøttdeig som vil 
kunne brukes i pølser og lignende.

 
– Mange vil utvilsomt være skeptiske 
til å spise «meat without feet», som The 
New York Times omtalte fenomenet som. 
Hvorfor trenger verden in vitro kjøtt?

– Ifølge FNs landbruks- og matvareorga-
nisasjon (FAO) vil verdens kjøttproduksjon 
dobles fra 2000 til 2050, og størstedelen 
av denne økningen vil finne sted i u-land. 

I samme rapport er det beregnet at denne 
industrien står for 18 prosent av den 
globale oppvarmingen, noe som er mer 
enn hele transportsektoren. I tillegg kan 
vi nevne faktorer som avskogning, foru-
rensning og det faktum at stadig større 
landbruksarealer går med til å produ-
sere dyrefôr. 

– Så hvordan vil in vitro kjøtt påvirke 
miljøet?

– Denne måten å 
produsere kjøtt på er 
svært mye mer ener-
gieffektiv enn den 
tradisjonelle metoden, 
og vil derfor være mer 
miljøvennlig. Kuer 
og griser trenger fôr 
for å opprettholde 
kroppsvarme, skje-
lett og indre organer 
– i tillegg til muskel-
vekst. All energien 
vi tar i bruk vil imid-
lertid gå rett til å produsere kun den 
spiselige delen av dyret. I tillegg får vi 
frigjort landbruksarealer som kan brukes 
til å produsere menneskemat i stedet for 
dyrefôr.

– Argumentene for nytenkning innen 
kjøttindustrien virker sterke, men står vi 
ikke her ovenfor de samme etiske dilem-
maene som ved genmanipulert mat, noe 
Norge foreløpig har sagt nei til?

– Nei, dette vil ikke være det samme 
som genmanipulering. Målet vårt er ikke 
å endre naturen, snarere å kopiere den 
på en ansvarlig måte. Noen bruker stam-
celler fra befruktede fostre, som har den 
fordelen at man kan få fram alle typer 

celler, men det gjør vi ikke her på UMB. 
I stedet benytter vi oss av stamceller fra 
navlestrengene til grisunger, som ikke 
er en påkjenning verken for grisene eller 
miljøet. 

– Vil det i teorien være en mulighet for at in 
vitro kjøtt kan komme til å erstatte bruken 
av dyrehold som vi ser det i dag? 

– I prinsippet tror jeg det vil være 
mulig, men 
ikke i praksis. 
I dag er vi 
vitne til at 
landet vårt 
gror igjen 
fordi antallet 
dyr på beite 
har sunket 
betraktelig. 
Fra et miljø-
perspektiv 
er ikke dette 
ønskelig, da 
gresset dør 

og slipper ut klimagasser hvis det ikke 
blir spist. Så er det også et langt stykke 
igjen før in vitro kjøtt kan konkurrere 
med vanlig kjøtt rent prismessig. Vi vil 
nok alltid ha dyrehold, men kanskje vil 
kunstig framstilt kjøtt kunne avlaste 
dagens kjøttindustri og dermed også 
redusere antall dyr. 

– Så in vitro kjøtt vil forbedre forholdene 
for dyr brukt til matproduksjon, og bidra 
kraftig til at verden reduserer sine utslipp 
av miljøfiendtlige gasser. Men hva med 
menneskene som spiser kjøttet, er det 
mulig å forutsi alle uønskede konsekvenser 
av dette? 

– Kjøttet du finner i butikken kommer 

fra dyr som kan ha fått i seg alt mulig. 
Enten det er snakk om bruk av medisiner i 
dyrehold, eller forurenset fôr. In vitro kjøtt 
derimot kommer fra en steril og overvåket 
prosess. Celledifferensieringen foregår i 
et kjemisk strengt kontrollert miljø, og 
skulle noen bakterieceller dukke opp vil 
dette være lett å oppdage. I tillegg kan 
det jo bli aktuelt å utvikle kjøtt spesielt 
med tanke på helseproblemer som for 
eksempel høyt kolesterol. In vitro kjøtt 
vil derfor være tryggere enn tradisjo-
nelt kjøtt. 

– Tror du in vitro kjøtt vil bli en trend for 
unge miljøbevisste mennesker i Norden, 
eller er det noe som kan komme verdens 
fattigste til nytte?

– I starten kan jeg nok se for meg 
at det blir en dyr greie for de mer  
miljøbevisste. Men motivasjonen bak 
dette er jo nettopp at verden som helhet 
skal kunne ha nytte av det. Spesielt i Kina 
og India ser vi en massiv økning av etter-
spørselen etter kjøtt, en økning vi ikke vil 
klare å imøtekomme uten nytenkning.

– The New York Times trykte en artikkel 
om emnet i forbindelse med en konferanse 
på UMB, og omtalte Norge som ett av de 
fremste forskningslandene på området. 
Er dette en retning hvor Norge kan hevde 
seg med kvalifiserte forskere og resultater 
på verdensbasis?

– In vitro kjøtt er relativt nytt i 
Norge, og det har foregått mer fors-
kning på området i land som Nederland 
og USA. Men det har vært en saktegå-
ende prosess, og UMB arrangerte altså en 
konferanse for å samkjøre og opprette et  
internasjonalt samarbeid. Så nå er nok 
Norge i førersetet, og det er jo veldig 
morsomt. Norge har mange flinke folk 
på lignende områder, som in vitro tekno-
logi i forbindelse med kunstig befrukting. 
Vi på UMB har satt av litt penger som har 
gjort det mulig for oss å kunne starte med  
forskning på celledifferensieringen, 
men vi har fremdeles ikke noen store 
prosjekter på dette området.

– Helt til slutt, tror du kunstig kjøtt blir 
en realitet?

– Ja, absolutt.UD

www.underdusken.no
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Så det er dette som er 
Norge – for en Denne 

måten å produsere kjøtt på er 
svært mye mer energieffektiv 
enn den tradisjonelle 
metoden, og vil derfor være 
mer miljøvennlig.

Liv Torunn Mydland, postdoktor
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Samfundet og Under Dusken utfordrer alle byens studenter 

til kronikkonkurranse. Ta tastaturet fatt og skriv en tekst om 
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på UDs hjemmesider.

Innlegg og kronikk kan sendes til:
meninger@underdusken.no.       
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I artikkelen «Jubler for nynorsk kino» 
var Norsk målungdom fornøyd med 
at deres mål om film med nynorsk 
teksting endelig hadde gått i oppfyl-
lelse med filmen Tropa de Elite. 
Nynorskdebatten lever stadig, og 
her er utdrag fra diskusjonen på 
underdusken.no

«Seriøst? Det er vel på tide at vi driter 
langt i denne nynorsken nå. Det er 
kanskje den mest ubrukelige ressurs-
bruken vi har i landet. La de som vil 
snakke det, men å prakke det på alt 
og alle er bare sløsing.»
Bokmål 

«Nynorsk er en viktig del av vår 
kultur, der er jeg veldig enig med 
Norsk målungdom, men slik 
nynorsk brukes i skolen i dag får 
mange avsmak for et flott språk. Jeg 
er også enig at det er unødvendig 
med to administrasjonsspråk, om 
man kan kalle det det, la oss heller 
ta vare på nynorsken som en del av 
kulturen.»
Tore

«Til du som seier at me skal «drite 
langt i» nynorsk: Eg synest du er 
direkte uforskamma! Det er så frekt, 
og du forstår ikkje kva det betyr for 
oss som du sårar. Nynorskbrukarar 
framstår gjerne som masete og kran-
glete, men det handlar ikkje om å 
krangle. Det handlar om at me ikkje 
vil miste retten til å bruke språket 
vårt. Dersom ingen brukar det, vil 
det ikkje lenger vere lovfesta like-
stilt med bokmål. Korleis hadde du 
følt det dersom det var omvendt? 
Dei med nynorsk som hovudmål 
vert dessutan dynka i bokmål til alle 
tider av døgeret. Nynorsk vert IKKJE 
prakka på bokmålsbrukarar!»
Helena Strømmen

DISKUTÉR MER PÅ UNDERDUSKEN.NO

«Education at a Glance», OECDs rapport 
for statistikk om utdanning, viste nylig 
at Norge er på bunn når det gjelder 
internasjonale studenter. Sverige og 
Danmark har henholdsvis 5,0 og 4,8 prosent, 
Norge har kun 1,9 prosent! Samtidig 
arbeider Kunnskapsdepartementet med 
Bologna-prosessen for økt mobilitet i 
Europa. Hvorfor velger ikke flere studenter 
Norge? 

For å svare på spørsmålet kan en se 
på profileringsarbeidet som blir gjort av 
Norge, men like viktig er det å vurdere 
tilbakemeldingene fra studenter som har 
vært i Norge. Flere vi har vært i kontakt 
med har stusset over intensjonene fra 
studiestedene. «Hvorfor vil de ha flere 
internasjonale studenter, når vi reiser 
hjem uten å ha blitt kjent med en eneste 

nordmann?»
En viktig del av «internasjonalisering 

hjemme» må være bedre tilrettelegging. 
Institusjonene bør selv ha ansvar for en 
helhetlig integreringsprosess, hvor de 
i større grad satser 
på både faglig og 
sosial integrering. 
Når studentene 
trives i Norge, vil de 
bidra til å bygge en 
relasjon til landet 
og universitetet 
de kommer fra. 
Videre må man 
tilby undervisning 
av høy kvalitet, 
også på engelsk. I tillegg bør all annen 
informasjon være tilgjengelig på engelsk 
for å gi mulighet til å delta aktivt i 
universitetssamfunnet.

Studentsamskipnadene har også et 
ansvar. De må i samarbeid med insti-
tusjonene kunne garantere et sted å bo. 
Økt internasjonalisering de siste årene 

Hvorfor velger ikke flere Norge?

Marte sendstad 
Internasjonalt ansvarlig i Norges studentunion

internasJOnaliserinG

Ingvild reymert 
Leder  i Norges studentunion (NSU)

I tillegg bør all 
annen informasjon 

være tilgjengelig på 
engelsk, for å gi mulighet 
til å delta aktivt i 
universitetssamfunnet.

har ført til økt press på studentboliger, 
og 1000 nye studentboliger i årets stats-
budsjett er derfor gode nyheter. 

Kvotestudentordningen skal tilby god 
utdanning til de som ikke kan dekke reise 

og opphold selv. 
Tidkrevende rutiner 
og manglende 
informasjon gjør 
at studenter må 
ordne finansiering 
på egen hånd, 
og undergraver 
intensjonen med 
hele ordningen! 
NSU venter spent på 

stortingsmeldingen for 
internasjonalisering, og håper denne tar 
tak i disse problemstilingene. Utenlandske 
studenter i Norge og norske studenter i 
utlandet er del av samme prosess, og bidrar 
til samme mål. En helhetlig tilnærming til 
internasjonalisering av høyere utdanning 
er derfor helt nødvendig.

Vekk med lette emner

anne Karine nymoen 
Leder av Studenttinget NTNU

stUDieKValitet

Studenttinget NTNU mener det er 
uakseptabelt at NTNU tilbyr emner 
som oppfattes som lette studiepoeng. 
Såkalte «lette emner» har gjerne ingen 
krav eller anbefalinger til forkunnskaper, 
og ingen krav om obligatorisk aktivitet 
før eksamen. De har ofte et lite krevende 
pensum og en eksamensform som stiller 
få eller ingen krav til selvstendig reflek-
sjon for å bestå. Mange av de emnene som 
i dag oppfattes som lette bruker flervalg-
seksamen som eneste vurderingsform. 
Flervalgseksamen kan være en god måte 
å teste breddekunnskap på, men er ikke 
egnet som vurderingsform alene. 

Kvalitetsreformen som ble innført i 

2003 har en klar målsetting om at studen-
tene skal få mer og bedre oppfølging i 
løpet av studiene. Dette innebærer blant 
annet flere øvingsoppgaver, mer veiled-
ning og alternative vurderingsformer, 
som for eksempel mappeevaluering. 
Dessverre er den økonomiske situasjonen 
i utdanningssektoren slik at mange insti-
tutter sliter med å følge opp intensjonene 
i kvalitetsreformen. Bakgrunnen for de 
såkalte lette emnene er med andre ord i 
all hovedsak økonomisk. Å innføre mer 
omfattende vurderingsmåter i emner 
med et stort antall studenter, vil for 
mange institutter være svært vanskelig 
innenfor dagens økonomiske rammer. 
Samtidig har man gjort seg avhengig 
av studiepoengsproduksjonen fra slike 
emner. Midlene man får fra de «lette» 
emnene bidrar til å finansiere annen 
aktivitet. 

Studenttinget NTNU mener det er 
nødvendig å fase ut slike emner, dersom 
det ikke er mulig å tilby tilfredsstillende 
vurderingsformer. Dette vil utvilsomt få 
store økonomiske konsekvenser for de 
instituttene det gjelder. Studenttinget 
mener likevel at det er nødvendig. NTNU 
skal tilby studier som holder høy faglig 
kvalitet, men har så langt ikke foretatt seg 
noe i denne saken. Studenttinget krever 
nå at NTNU tar tak i problematikken. 
Hverken universitetet eller studentene 
er tjent med at det tilbys emner med et 
frynsete rykte.

Mistet ditt kamera?
Et fotoapparet tilhørende en student 
ved NTNU/Dragvoll ble funnet i Dron-
ningens gate lørdag 4.oktober. Hvis du 
har mistet ditt kamera, ta kontakt via 
telefonnummer 982 09 008.
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En kvalitetsheving innen høyere utdanning forutsetter både styrket offentlig finansiering av institusjonene 
og en studiefinansiering som gjør det mulig å være heltidsstudent – på ordentlig heltid. Dette er noen av 
hovedpunktene i forslaget til SVs nye arbeidsprogram.

Vil ha Mer: Sv ønsker å økestudiestøtten til to ganger grunnbeløpet i folketrygden. 
(Illustrasjonsfoto: Alberto Avramidis)

Ekte eksperter!
Mamoz Nardo
Nardoveien 16b

09-20 (10-16)

Mamoz Mercur
Mercursenteret
10-20 (10-18)

Tilbudene gjelder t.o.m 21.10.2008 eller så langt lageret rekker. Med forbehold om trykkfeil.

TRONDHEIMS STØRSTE DATABUTIKK!
HP Pavilion DV4-1080

• Intel Core 2 Duo P7350 
• 250GB HDD
• 3GB minne
• Webkamera

8 495,-
Acer ASpire L5100 Athlon
• Athlon 64 x2 5200
• 750 HDD
• 4GB minn
• ATI Xpress 1250

3GPC problemer?
Har PC-en falt i gulvet? 
Cola i tastaturet? Eller 
kanskje ville den bare 
ikke starte da du skulle 
bruke den. Uansett 
er sjansen stor for at 
vi kan hjelpe deg! 
Vårt verksted 
utfører det meste 
av reparasjoner og 
data-gjenoppretting.

6 995,-

15,4”

Acer Aspire One A110L
• Intel Atom N270 
• 8GB HDD
• 512MB minne
• LINUX

2 995,-

8,9”

5 395,-
Ultra smal

• Intel Core 2 Duo T5750
• 250GB HDD
• 4GB minne
• ATI Radeon HD 3470

Toshiba Satelite A300-1IM

Kvalitet koster 
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Forskning og høyere utdanning er den 
viktigste sektoren for fortsatt verdi-
skapning og vekst i velferdssamfunnet. 
Det kan kanskje høres ut som en floskel, 
men sant er det like fullt. Sektoren er 
avgjørende for å gi oss teknologien for 
å løse klimaproblemet, den må gi oss 
samfunnsvitenskapelig analyse av de 
samfunnsomveltningene som utvilsomt 
vil følge av klimaendringene (et til nå lite 
utforsket felt), og ikke minst kan den sikre 
kompetanse for videreutvikling av et av 
verdens beste velferdssamfunn. 

En av kjernene i velferdssamfunnet 
er jo alles tilgang til utdanning. Løpet 
starter i en historisk utbygd barnehage. Så 
følger løpet i den offentlige fellesskolen, 
og tilgangen til studieforberedende 
løp på videregå-
ende, eller læretid 
i verdensledende 
lærlingeordninger. 

For ikke å snakke 
om alles mulighet 
til å ta høyere 
utdanning, noe av 
det som gjør Norge 
til et godt land å bo i, 
et godt land å drive 
næring i, og et land 
kjent for økonomisk 
robusthet. I vårt utdanningssystem er det 
ingen skolepenger, ingen diskriminering 
på bakgrunn av klasse eller geografi. Unge 
Høyres ynkelige forsøk på å foreslå skole-
penger innen høyere utdanning slår ikke 
akkurat an i folkemassene, og med god 
grunn: SSB rapporterte i sommer at Norge 
vil trenge 200 000 flere mennesker med 

høyere utdanning innen 2025. Det lukter 
behov for storsatsing – og det lukter en 
styrking av en autonom universitets- og 
høyskolesektor etter norsk modell, ikke 
Milton Friedmans.

Først det obligatoriske selvskrytet: I 
år styrker Regjeringen FoU-midlene med 
over 1,5 milliarder kroner, seks milliarder 
friske kroner settes av til regionale fors-
kningsfond, flere stipendiatstillinger 
opprettes, studiestøtta styrkes, og for å 
oppfylle Soria Moria vil 1000 nye student-
boliger bli bygd. 

I vårt forslag til SVs nye arbeidspro-
gram beskriver vi vårt langsiktige mål, 
nemlig en studiefinansiering på to ganger 
grunnbeløpet i folketrygden, som skal 
utbetales elleve måneder i året. Dette 
er den rake motsetning til opposisjons-
partiene Venstre, Høyre og KrF, som sist 
de styrte landet sørget for å fryse studi-
estøtta og dermed senke studentenes 
realinntekt hvert eneste år de satt i regje-
ring. Dette må aldri mer få skje, og derfor 
ønsker vi en studiefinansiering som er 

såpass robust 
at å svekke den 
blir en politisk 
umulighet.

MEN MER 
TRANGS. Basis-
bevilgningene 
må styrkes, for 
å sikre kvali-
teten i tilbudet 
til studentene. 
B a s i s f i n a n -

sieringen danner grunnlaget for alt 
som gjøres av forskning og undervisning 
innenfor høyere utdanning i Norge. Vilkår 
for god utdanning, som sterke forsknings-
miljø, tett oppfølging av studentene, 
bredde i undervisningstilbud og gode 
praksisordninger, avhenger av en forut-
sigbar og betydelig basisbevilgning. 

Derfor går SV i sitt nye arbeidsprogram 
inn for at universiteter og høgskoler sikres 
en offentlig finansiering som setter dem 
i stand til å utvikle seg og sikre kvalitet 
på egne premisser, og med basis i et 
helhetlig samfunnsansvar. Vi ønsker å 
styrke basisbevilgningene til et nivå som 
alle i universitets- og høgskole-Norge vil 
være bekjent av.

Basisbevilgningen er en grunnleg-
gende forutsetning for å nå de målene 
Regjeringen og Stortinget sammen 
har satt for norsk høyere utdanning og 
forskning. Det sektoren trenger er forut-
sigbarhet, stabile vilkår og en tydelig 
politisk satsning på gode forskningsmil-
jøer og solide undervisningstilbud over 
hele landet.

FOR Å VÆRE HELT ærlig: En slik satsing 
tåler ikke flere hvileskjær. Kjøttvekta 
avgjør i Stortinger og Regjeringen, og et 
styrket SV vil bety en sterkere satsing på 
kunnskapssamfunnet – herunder både 
kvalitet i undervisninga og studiesitua-

sjonen for studentene. 
De økte bevilgningene vi ønsker må 

først og fremst finne fram til studentene. 
Det er studentene og forskninga som 
bør være målet for en styrking i form 
av økte bevilgninger – fordi det ofte er 
undervisningstimene, tilrettelegging og 
rådgivning som «økses» først når det må 
kuttes. Dette blir irreversible effekter, fordi 
det blir de mest «usynlige» manglene. Vi 
kan ikke risikere å bli sittende med en 
høyere utdanningssektor som på papiret 
er glitrende – men der manglene kun 
er å finne i det viktigste av alt, nemlig 
undervisningstilbudet. Sektoren må bli 
mer robust enn som så. Dette er et poeng 
både Studentenes landsforbund og Norsk 
studentunion har formulert godt, og som 
jeg helhjertet slutter meg til. For jeg tror 
studentene og de universitetsansatte selv 
er de beste til å formulere sektorens behov 
for åra som kommer. Det må innebære at 
vi klarer et kvalitativt og et kvantitativt 
løft – samtidig. Kvalitet koster.

snorre Valen 
Stortingskandidat 
for Sør-Trøndelag SV 
og medlem av SVs 
programkonité

KrOniKK

Vi kan ikke risikere 
å bli sittende med en 

høyere utdanningssektor som 
på papiret er glitrende – men 
der manglene kun er å finne 
i det viktigste av alt, nemlig 
undervisningstilbudet.
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samfundsmøte: USA-KODEN  
storsalen kl 1900

konsert: ÅRABROT  
klubben kl 2230

temafest:  ØLFESTIVAL 
hele huset kl 2100

standup: BYE & RØNNING PÅ ØLFESTIVAL  
storsalen kl 2230

excenteraften: MARKEDSFØRING - KUNSTEN Å GJØRE DEG UTILFREDS?
klubben kl 1900

bijou: THE WIZARD OF OZ
storsalen kl 2000

happening: MASKERADEBALL 
hele huset kl 1900

kino: DYKKERKLOKKEN OG SOMMERFUGLEN
storsalen kl 2000

kurs: MASKEVERKSTED  klubben kl 1800
 DANSEKURS rundhallen kl 2000

samfundsmøte: FOR ØVRIG KAN MAN YTRE HVA MAN VIL
storsalen kl 1900

konsert: REAL ONES
klubben kl 2230

teater: JULESNAPPEREN
knaus kl 1830

kino: ALLEHELGENSNATTHYGGE I STORSALEN
 FRANKENSTEIN (1931) kl 1900
 ARMY OF DARKNESS kl 2030

søndag26 
oktober

lørdag25 
oktober

fredag24 
oktober

torsdag23 
oktober

onsdag22 
oktober

tirsdag28 
oktober

torsdag30 
oktober

02søndag 
november

01lørdag 
november

se www.samfundet.no for mer

22.okt - 2.nov

Ensom i troen
regjeringen mener de satser bra 
på forskning – det er de alene om

Foto: Eivind Sponga



Forskning i førs te gir
Jakten på Norges neste gullgruve går trått. Årets statsbudsjett fikk satsingen på 
sporet igjen – men går det fort nok?

reporTasje 2928

i  kjelleren i et strengt bevoktet bygg i regjeringskvartalet 
er et rom fylt med håpefulle journalister, fotografer 

og representanter for studentorganisasjoner. Forsknings- 
og høyere utdanningsminister Tora Aasland ankommer 
pressekonferansen for å legge fram sine poster i neste 
års statsbudsjett.

Med seg har hun en powerpoint-presentasjon med 
viktige tall og fargerike grafer. Det er med et smil hun 
legger fram Kunnskapsdepartementets (KD) priorite-
ringer: nye studentboliger og reversering av det mye 
omtalte «hvileskjæret». Flere av de oppmøtte nikker og 
smiler. Budsjettet ser lovende ut:

• 1,6 milliarder kroner mer til forskning og 
utvikling.
• 80 millioner kroner til vitenskapelig utstyr.
• 200 nye rekrutteringsstillinger, som omfatter både 

stipendiater og postdoktorer. 
– Vi styrker forskningsevnen og legger 

til rette for morgendagens verdiskapning, 
sier Aasland.

Like etter offentliggjøringen tikker det 
inn en pressemelding fra NTNU. Univer-
sitetet og rektor Torbjørn Digernes er 
ikke enige i at satsingen er offensiv. Så 
er talen til Aasland over, og det er tid 
for spørsmål fra salen. 

– Torbjørn Digernes føler ikke at dette er en 
offensiv satsing. Er det bevilget nok penger til 
både å vedlikeholde og ruste opp forskningen 
i Norge? 

Ministeren svarer stødig.
– Jeg mener tildelingen dekker det behovet som er, 

og at det absolutt er et skritt i riktig retning. Jeg håper 
universitetene er raske med rekrutteringen, og at pengene 
blir godt utnyttet, er Aaslands kommentar til Under 
Duskens spørsmål. 

Hun virker sikker i sin sak. En tilsynelatende fornøyd 
minister får følge av ivrige journalister ut i solen for å 
fotograferes. Det er en idyllisk høstdag i regjeringskvar-
talet, og lite tyder på at det blir noe annet enn lysere 
tider for forskning og høyere utdanning.

Den LanGe reisen. Høsten 2005 lå alt til rette 
for en god tur. Den nybakte regjeringen stod kry på 
perrongen, med en skinnende Soria Moria-erklæring 
under armen. Her var mål og visjoner for de neste fire 
års samarbeid, malt med bred og optimistisk pensel. 
Og forskning skulle prioriteres. Regjeringen ville øke 
forskningsinnsatsen til tre prosent av brutto nasjonalpro-
dukt (BNP) innen 2010, hvorav staten selv skulle bistå 
med én prosent. Pengene skulle komme den offentlige 
forskningen til gode gjennom bevilgninger til universi-
teter, høgskoler og forskningsinstitusjoner. 
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Flere skulle også sysselsettes i forskningen. «Økt fors-
kningsinnsats krever flere forskere», skrev Regjeringen. 
Forskning skulle hjelpe oljenasjonen med å finne nytt 
levebrød når de sorte gullgruvene er tømt.

– Vi er et rikt land, men faren med denne rikdommen 
er at vi ikke innser at vi må investere i fremtiden. Vi må 
tørre å tenke stort, og å gjøre valg som tåler å bli sett 
tilbake på om 20 år, visjonerte finansminister Kristin 
Halvorsen. 

Så tøffet det rød-grønne toget ut fra stasjonen, fullastet 
med gode ord om en feiende flott forsker-framtid.

Men på turen har mye skjedd. Statsbudsjettet for 
2007 stod ikke i stil med Regjeringens uttalte ambi-
sjoner. Tvert i mot ga det et kutt på 300 millioner i 
forhold til året før.

– Universitetene har penger på bok og er svært likvide. 
De tåler et hvileskjær, uttalte davæ-
rende kunnskapsminister Øystein 
Djupedal. 

Reaksjonene lot ikke vente på seg. 
Kunnskapsministerens «hvileskjær» 
ble etter hvert et begrep på stagna-
sjonen i høyere utdanning og forskning. 
Regjeringen var på feil spor, dette var 
ikke veien de hadde pekt ut. Og det ble 
ikke bedre da det påfølgende statsbud-
sjettet ble presentert i fjor høst. 

– Jeg trodde Regjeringen hadde 
evne til å se konsekvensen av budsjettet 
de slapp i fjor, sa leder for Forsker-
forbundet Bjarne Hodne til Under 

Dusken. 
Men så, kun få dager etter budsjett-presentasjonen, 

gikk kunnskapsminister Øystein Djupedal av. Samtidig 
ble det skilt ut en egen stilling som forsknings- og høyere 
utdanningsminister, en stilling som ble besatt av Tora 
Aasland. 

TreG sTarT. Og det var Aasland som nylig presen-
terte sitt aller første statsbudsjett. En gyllen mulighet til 
å gjøre et godt inntrykk. Slik gikk det ikke. «Regjeringen 
gjør ikke annet enn å rette opp sitt eget famøse hvile-
skjær», uttalte Venstres Odd Einar Dørum. Bjarne Hodne 
i Forskerforbundet mente økningen i tildelte stipendiat-
stillinger var «altfor få totalt», og NTNU-rektor Torbjørn 
Digernes oppsummerte det hele treffende: 

– Vi er tilbake på rett kurs, men kjører fortsatt bare 
i førstegir.

LaUsUnGenes kLaGesanG. Dagen etter 
framleggelsen av statsbudsjettet ble gruppen Lausun-
gene 2008 opprettet. De protesterer mot at det er for 
vanskelig å få fast jobb ved universiteter og høgskoler. 

Vi er lei av å 
bare betraktes 

som fagidioter som 
forventes å jobbe en 
masse gratis uten å 
være sikret fast jobb

Jan Frode Hatlen, 
stipendiat

www.underdusken.no
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Aksjonen har en underskriftskampanje på internett hvor 
den oppfordrer engasjerte til å skrive under på et prote-
stopprop mot Regjeringen. Så langt har nesten tre tusen 
skrevet under. 

En som har fått føle usikkerheten ved en midler-
tidig ansettelse på kroppen er Jan Frode Hatlen. Han 
er stipendiat ved Det historisk-filosofiske fakultet på 
Dragvoll, og er i tillegg leder for Stipendiatorganisa-
sjonene i Norge (SiN). 

– Forutsigbarhet er stikkordet her! Vi er lei av å bare 
betraktes som fagidioter som forventes å jobbe en masse 
gratis uten å være sikret fast jobb. Man må ofre mye når 
man påtar seg en slik stilling, sier Hatlen.

Regjeringen hadde lenge en rekrutteringsmelding på 
trappene, hvor rekruttering og synet 
på doktorgraden skulle kartlegges. 
Denne ble utsatt, og etter hvert avlyst. 
Hatlen snakker engasjert om hvordan 
han savner en mer helhetlig tenkning 
rundt rekruttering til faste stillinger, 
slik at stipendiatene vet hva de kan 
vente seg med tanke på jobbtilbud. 

– Stipendiater utgjør den største 
yrkesgruppen ved NTNU. Dette er nok 
en bevisst strategi fra myndighetenes side. Aksjonen 
handler om å reversere den tankegangen, slik at det skal 
bli større muligheter for å komme seg videre i arbeids-
livet etter å ha hatt en stipendiatstilling. Muligheten for 
å få en fast stilling er per i dag liten, sier han.

Heller ikke Hatlen er spesielt fornøyd med hvordan 
årets statsbudsjett behandler forskningen.

– Årets statsbudsjett ble omtalt som et valgfleskbud-
sjett, men forskningen er ikke særlig synlig i det. Det 
tydeliggjør hvordan man ser på forskning i Norge. Fors-
kning selger ikke, med unntak av medisinsk forskning. 
Skal vi kunne produsere noe utenom oljeindustrien, må 
vi være et kunnskapstørst land. Den eneste måten å få til 
det, er gjennom et voldsomt løft, konkluderer han.

GLØsHaUGens HiMaLaYa. I Kjemiblokk 2 
på Gløshaugen ligger et veldig, veldig rent rom – en av 
NTNUs ypperste satsninger innen forskning. Luften her 

er renere enn i en operasjonssal, og kan sammenlignes 
med den man finner på toppen av Himalaya. Skal du 
inn må du ikle deg frakk og hansker, samt hår- og skjegg-
bind. Parfyme er forbudt, og har du røyket, må du rense 
munnen og vente en halvtime før du kan gå inn. 

Dette klassifiseres som Renrom klasse 10000, og her 
leker man ikke forskning. Så er da heller ikke forskning 
på nanoteknologi noen lek. Når det forskes på slike 
skalaer – en nanometer er en milliarddels meter, det 
samme som en fingenegl vokser på et sekund – skal 
det svært lite støv eller vibrasjoner til før arbeidet blir 
vanskelig.

Trine Østlien er avdelingsingeniør ved NTNU 
Nanolab, NTNUs satsning på nanoforskning, og 

viser vei mellom rekkene av glass-
skap, virvaret av brytere og store 
maskiner uten noen øyeblikkelig 
gjenkjennelig funksjon. En ovn 
som øker varmen med 50 grader 
i sekundet, et mikroskop som kan 
vise ting som er så små at det er 
vanskelig å forestille seg – Østliens 
guidede tur levner ingen tvil om at 
renrommet har kostet.

– Denne maskinen her, for eksempel, koster nok 
noe bortimot det samme som et middels stort hus i 
Trondheim, sier hun og peker på en meterhøy meka-
nisk klump.

Ingeniør Østlien har ansvaret for at rommet er i orden, 
noe som blant annet innebærer kjøp av utstyr. Hun har 
ikke noe spesielt å utsette på økonomien. 

– Det går greit å kjøpe vanlig forbruksmateriell, men 
vi kan selvsagt ikke kjøpe akkurat det vi vil. Innkjøp av 
maskiner og slikt foregår på et litt høyere nivå.

MeGa-MikrosaTsninG. Noen hundre meter 
bortenfor Renrom klasse 10000, og flere nivåer over, sitter 
Erik Wahlstrøm. Han er fungerende leder for Nanolab. 
Satsningen ble etablert i 2004, men, som han sier: «Det 
er egentlig nå det virkelig begynner å skje ting». 

Det ligger en mengde muligheter innenfor nanotek-
nologien som like gjerne kunne vært hentet ut av en 

science fiction-film. Selvrensende vinduer og klær er 
eksempler fra hverdagen, men samtidig kan nanofors-
kning bidra også i langt viktigere saker. 

– De store områdene hvor nanoteknologi vil bidra er 
innenfor energi, miljø og medisin. Om man for eksempel 
kan kontrollere hvor medisinen havner i kroppen, da 
åpner det for veldig mange muligheter, forklarer Wahl-
strøm.

Men mulighetene kommer ikke gratis. NTNU satser 
hardt på nano-fronten, og flere nye og større renrom 
ferdigstilles i februar neste år. Uten støtte i statsbud-
sjettet var det lenge usikkert om det ville bli noe av 
byggingen. Og selv om nanosatsningen ved NTNU har 
fått en god start, påpeker Wahlstrøm at utstyrslisten 
fortsatt ikke er fullfinansiert. Han etterlyser langsiktig 
tenking fra høyeste hold.

– Det er en sterk satsning ved NTNU i dag, men for 
å forske må man også vite at man har økonomisk stabi-
litet over tid. Om satsningen ble prioritert fra statshold, 
ville det hjulpet veldig, og staten ville fått mye tilbake 
på sikt. Satsningen har nok penger, men det er proble-
matisk at den må gå på bekostning av andre deler av 
NTNU. 

Nano-lederen er ikke imponert over Regjeringens 
prioriteringer.

– De har ikke innsett alvoret. Det har blitt dyrere å 
forske, og om man skal kunne konkurrere internasjo-
nalt, må man kunne benytte seg av moderne utstyr. Vi 
har tatt et ansvar innenfor nanoteknologi og nanoviten-
skap som vi gjerne ser at staten følger opp.

DoBBeL rekTor-MisnØYe. Er det noen som 
deler Wahlstrøms bekymring, så er det rektorene ved 
NTNU og HiST. De har også sympati med de midler-
tidig ansatte og Lausungene 2008, men begge mener 
samtidig det kreves mer penger før andelen faste ansatte 
kan økes.

 – Vi har fått fem prosent økning i finansieringen, inklu-
dert kompensasjon for pris- og lønnsvekst. Reell pris- og 
lønnsvekst er på godt over syv prosent, og dermed har 
vi egentlig en redusert finansiering. Det betyr at vi må 
løpe fortere og fortere hvert år, for å gjøre det samme, 

sier HiST-rektor Trond Michael Andersen.
– Det forventes at vi driver forskningsbasert undervis-

ning samt forskning og utdanning til nytte for regionen 
og nasjonen. Vi har økt forskerkompetansen kraftig, og 
vi likner mer et universitet sånn sett. Men vi får ikke 
de samme rammevilkårene som NTNU fra myndighe-
tene. For oss er det et problem at mange ikke får brukt 
forskerkompetansen sin, og vi får ikke ansatt mange av 
stipendiatene våre når de er ferdige, sier Andersen. 

Han peker også på at de har fått tildelt for få stipen-
diatstillinger.

 – Vi er misfornøyde med tildelingen i forskningen. Vi 
fikk bare én stipendiat, mens andre tilsvarende høgskoler 
har fått to eller flere.

Andersen får støtte av rektor Torbjørn Digernes ved 
NTNU. I pressemeldingen som fulgte statsbudsjettet 
sa NTNU seg skuffet over utsettelsen av den planlagte 
rekrutteringsmeldingen. Der påpeker de også at deres 
frykt for for dårlig satsing på rekruttering til forskerstil-
linger gikk i oppfyllelse. NTNU får kun 35 av de 200 
planlagte rekrutteringsstillingene i årets budsjett.

– Vi har en kontinuerlig utskifting. Folk som har 
vært hovedressurser går av, og skal erstattes av nye, 
yngre mennesker. Rekrutteringsprosessen i forkant av 
disse ansettelsene kan være krevende. Vi bruker ofte 
post.doc-stillinger for at de yngre skal kunne kvalifisere 
seg til å gå inn i en førsteamanuensisjobb og senere i 
forskerstillinger.

Digernes mener det kreves et kraftig løft før man er 
på rett vei i forskningen igjen. 

– To tredjedeler av avkastningen fra forskningsfondet 
skal gå til forskning. Nivået på denne avkastningen er 
ikke tilstrekkelige midler til den langsiktige utviklingen. 
I samarbeid med UiO, NHO og Tekna ba vi i januar 
i år om 20 milliarder til forskningsinfrastruktur. Dette 
er det nivået man må opp på.

BonDeVik Vs. sToLTenBerG. Det er nok 
av kritiske røster som taler mot Regjeringens forskersat-
sing. For få stipendiatstillinger, for lite bevilgninger og 
mangel på langsiktig tenking. På tross av klagestormen 
er ikke statssekretær Jens Revold i Kunnskapsdeparte-

mentet enig i at Regjeringensatser for lite på forskning. 
Han forklarer den forsvunne forskermeldingen slik:

– Det som har skjedd er at statsråden har valgt å legge 
fram meldingen om forskerrekruttering på en annen 
måte. En del ble gjort klart gjennom statsbudsjettet, 
men mye vil også tas med i en ny forskningsmeldig til 
våren, forklarer han.

Han kjenner ikke spesielt godt til Lausungene-
aksjonen, men mener økningen i basisbevilgninger til 
universitet- og høgskolesektoren på nesten 300 millioner, 
kombinert med de økte basisbevilgningene til instituttsek-
toren, gir muligheter for flere faste stillinger. Han peker 
også på to andre faktorer:

– Det kommer et generasjonsskifte, særlig i univer-
sitets- og høgskolesektoren, og da må det nødvendigvis 
oppstå muligheter for flere stillinger. Dessuten kan det 
være regionale forskjeller. Enhver vil måtte se etter 
muligheter for jobb i hele landet, ikke bare i de større 
byene.

Når det gjelder de mangelfulle stipendiat-bevilgnin-
gene som rektorene ved både HiST og NTNU har klaget 
på, påpeker Revold at man må ta med de økte kost-
nadsrammene i beregningen. Samtidig ønsker han å 
sammenligne med den forrige regjeringens manglende 
satsning på samme område. 

– Vi er glade for at tallet er oppe i 200 for 2009. 
Samtidig har vi økt satsen for stipendiatene fra 660 000 
til 800 000 kroner, slik at hvis du bruker gamle satser, 
er du oppe i 240 stillinger. Med tallet for 2009 har vi 
900 stipendiatstillinger for dennne regjeringsperioden, 
mot Bondevik II sine 668. 

– Hvorfor tror dere da rektorene ved HiST og NTNU er 
misfonøyde?

– Ja, vi har òg registrert lignende uttalelser fra Universi-
tets- og høgskolerådet. Like fullt ligger denne regjeringen 
40 prosent over Bondevik II, som er en veldig grei måle-
stokk. Enhver får da bedømme hva alternativet med 
Venstre, Høyre og KrF kunne bringe. Vi er spesielt stolte 
over at de rødgrønne nå har startet et løp i retning av 
bedre finansiering av stipendiatstillingene; hittil har vi 
kun hatt prisreguleirng, sier Revold.

Vi må løpe fortere 
og fortere hvert 

år, for å gjøre det samme

HIST-rektor Trond Michael Andersen

i rUTe? Og mens Regjeringen liker å peke bakover 
mot det andre har gjort og ikke gjort, fortsetter fors-
kningen i Norge å fokusere på framtiden. Muligens ligger 
vår neste olje gjemt et sted blant stipendiater, renrom 
og dyre maskiner. Forskningstoget tøffer videre – når 
og hvor det stopper er uvisst.UD

IKKE IMPONERT:  –de har ikke innsett alvoret, mener Nanolab-leder erik Wahlstrøm om regjeringen. SATSER HARDT: Trine østlien og resten av NTNU Nanolab utvider arealet, tross manglende regjeringsstøtte. KORTSIKTIG JOBB: jan frode hatlen er lei av tilværelsen som midlertidig ansatt.

FakTa oM ForskninG

Årets statsbudsjett: Universitets- og 
høgskolesektoren får en total økning på 
6,3% (realøkning på ca. 3%). Veksten 
utgjør 112 mill. kroner.

Statsbudsjettet 2007 innebar et kutt på 
1 % i basisbevilgningene, også kjent som 
«hvileskjæret». først i årets statsbudsjett 
ble bevilgningene tilbakeført.

forskningsfondet: opprettet i 1999, og 
skal finansiere langsiktig, grunnleggende 
forskning. for 2008 er fondet foreslått økt 
til 66 mrd. kroner.

Stipendiat (doktorgradsstipendiat): en 
vitenskapelig ansatt som er ansatt for et 
begrenset antall år for å produsere sin 
egen doktorgrad.

post.doc eller postdoktor: en person med 
doktorgrad som har en tidsbegrenset stil-
ling, som skal gi forskeren mulighet til 
å kvalifisere seg ytterligere, f.eks. til 
professor

www.underdusken.no
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Anne B. Ragde drøymde om flysertifikatet, men slo det raskt ifrå seg då ho skjøna 
at den einaste bagasjen ho ville få med seg, var ei kasse øl og mascara.

–B erre kom inn, de, døra er open!
Anne heng ut av vindauget i andre etasje 
med ein røyk i den eine handa og telefonen 

i den andre. Det luktar sigarettrøyk heilt ned i gangen, og 
ovanpå snakkar ho engasjert i telefonen. 

– Nei, de bli itj aktuelt, æ hæl’n itj! Nei.
– Berre kom opp!
Ho står øverst i trappa. Stova er heilt tom, forutan ein 

svært fargerik lenestol, eit skap med glastøy og stablar av 
bøker. Anne har sett fram koppar og ein kjeksboks frå Kastrup 
på kjøkkenbordet. Kvelden før kom ho nemleg heim frå 
bokpromotering, denne gongen i mellom anna Nederland 
og Danmark. Ho helsar og smiler:

– Er de svoltne? Eg har brødskiver. Det einaste eg har 
rokke å handle inn. Brødet er heilt ferskt. Ikkje? Kaffi? Eller 
te? Nei, det er sant, studentar i dag drikk 
ikkje lenger kaffi. 

Orda veltar ut av munnen hennar. 
Ho koker opp tevatn og finn grøn og 
raud te i skapet. Lagar presskannekaffe 
til seg sjølv. Ein sesong av The Wire 
ligg på kjøkkenbordet. På kjøleskapet 
heng ein magnet med teksta «Queen of 
fucking everything». 

 Anne set seg ved kjøkkenbordet. Ho 
skrur av ein mobil, og på ein annan. Ventar på ei melding 
frå ein som skal hente noko hjå henne. Men han har visst 
ikkje svart. Ho skrur av mobil nummer to.

– Sånn. Då er eg klar.

anne B. raGDe Har skapTstore overskrifter i 
media dei siste åra: «Ofret helsa for leserene», «Skilles igjen», 
«Ragdes elleville kunsthevn». Sjølv påstår ho at ho er lei av å 
sjå sitt eige andlete overalt. Ho har gitt ut over førti titlar og 
har eit totalsal på over ein million bøker. For Berlinerpoplene, 
Eremittkrepsene og Ligge i grønne enger, den populære triologien 

om Neshov-brødrene, har ho fått fleire prisar. 
Då sonen Jo var ung, las ho mykje for han, og dikta sine 

eigne historier. Det var barnehagetantene som overtalte henne 
til å debutere som barnebokforfattar, 27 år gamal.

DeT aLLer FØrsTe Ho HUGsar frå sin eigen 
barndom, har med eit dyr å gjere.

– Eg var tre år, og låg på magen under eit bord med masse 
føter rundt meg. Eg høyrde stemmer og lydar ovanfrå. Og 
der låg eg og kosa med ein hund som tilhøyrde ein nabo 
eller noko slikt. Eg var veldig på parti med dyr då eg var 
lita. Å vere saman med voksne, var ikkje så stas. 

Anne vart fødd i Odda, men flytta til Trondheim saman 
med familien då ho var tre og eit halvt år. Kvar sommar 
reiste ho tilbake til fødestaden og garden til besteforeldra 

på ferie.
– Heile oppveksten levde eg eigentleg på to 

forskjellige planetar. I eventyrland på garden 
om sommaren, og i blokk her i Trondheim 
resten av året. Eg var ikkje spesielt glad når 
eg måtte byrje på skulen igjen til hausten. Eg 
brukte å få ny skulesekk for å ha noko å glede 
meg til. 

Anne ler, for no elskar ho Trondheim. Den 
51 år gamle forfattaren dreg handa gjennom 

håret – nokre timar seinare skal ho til frisøren, det skal 
bli kortare og mørkare. Ho har på seg ei svart jakke, raud 
t-skjorte og matchande neglelakk. Briller. På bordet står 
ein rykande varm kopp kaffi. I handa har ho framleis ein 
tend sigarett.

– Karrieremessig hadde det vore smart å flytte til Oslo. 
Eg er mykje i Oslo. Men eg får ikkje ei sånn varm kjensle 
inni meg av å sjå utover Oslofjorden eller Karl Johan. Eg 
likar véret og folket. Men Trondheim likar eg alt ved. 

Anne er entusiastisk når ho snakkar om heimbyen, og 
det er heilt tydelig at den tyder mykje for henne. Ho tenner 

Kvinna i 
røyken

Det var ein del 
kveldar der eg 

blei dregen pissesur 
oppover bakkane og 
heim. 

32 reporTasje/ porTreTTeT :  anne B. raGDe
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Studentforeldrelån 
fra 2,00 % nom. rente 
(ef f. rente fra 3,72 %)* 

*Pris per 08.09.08. Eff. rente er beregnet samlet for lånets tre faser. Utbetalingsperiode 
på seks år, avdragsfrihet i to år, og nedbetalingsperiode på tre år. I utbetalingsperioden og 
perioden med avdragsfrihet er nominell rente 2,00 %. I nedbetalingsperioden 9, 35 %. 
Det er ingen etableringsgebyr på lånet. 

For mer informasjon og søknadsskjema se fokus.no/student 

Nyhet 
for studenter 

med barn

Med Fokus Studentforeldrelån gjør vi det lettere for deg å studere og være forelder. 

Du får utbetalt 1000 kroner hver måned i inntil seks år. 
Du får en avdragsfri periode på to år etter endt utdannelse. Vi tror fokus på familie og studier lønner seg. 
Hva tror du? 

Fokus Studentforeldrelån passer deg som: 
•  er over 18 år 
•  tar høyere utdannelse ved høyskole/ universitet som kvalifiserer til støtte fra  

Statens Lånekasse 
•  har et foreldreansvar for barn under 18 år 

210x275_ForældreStudielån_annon1   1 05/09/08   14:15:34
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likar, gir ho vekk til antikvariat. Men ho blir sjeldan inspi-
rert av andre forfattarar – heller deprimert. 

– Ein må berre legge seg i støvet, altså, seier ho 
oppgitt. 

– Og er eg på veg inn i ein skriveprosess er det skum-

melt å lese god litteratur. Då prøver eg å lese meg ned 
– med teikneseriar og Se & Hør. Men eg unnar meg litt 
lyrikk. Thorvald Steen, Per Sivle og Olav H. Hauge, 
mellom andre.

At dei populære bøkene om Neshov-brødrene skulle 
slå sånn an, kom uventa på forfattaren. Det at triolo-
gien har hatt suksess på tre ulike arenaer – i bokform, 
på fjernsyn og teater – er ein bonus.

– Eg trudde ikkje at menneske i alle aldrar kunne 
identifisere seg med ein grisebonde på 56 år.

anne B. raGDe Har BLiTT kritisert for å 
skrive lettfatteleg populærlitteratur. Kritikken tek ho 
med knusande ro. 

– Når noko blir lest av det breie lag av folket, så er 
det per definisjon dårleg. Majoriteten er alltid dummare 
enn minoriteten. Det er ei etablert sanning som ligg der. 
Denne tanken gjennomsyrar også norske universitet. 

Ein literaturprofessor i Oslo har til og med hatt fore-
lesningar om kor dårlige bøkene til Anne er.

– Då ville dei ha kommentar frå meg, men eg sette 
meg på sidelinja av den diskusjonen. Eg kan jo ikkje 
drive å forsvare min eigen litteratur. Men det var det 
andre som gjorde då, mellom anna kollegaer av meg 
og teatersjefen på Trøndelag Teater. Han samanlikna 
triologien min med Juvikfolke av Olav Duun, men då 
vart eg flau. 

Ho kremtar og vil ikkje snakke meir om det. Tenner 
seg ein ny røyk.

– No skal eg vere med på ein antologi saman med 
ein del andre forfattarar som heiter Ord for ord. Eg 

ein ny røyk.

oM HaUsTen, nÅr sTUDenTane kjeM 
til Trondheim, tenkjer Anne mykje på problemet dei 
har med å finne hyblar, og korleis det er å vere ny og 
sårbar student i ein framand by. På spørsmålet 
om ho har nokon råd til dagens studentar, får 
ho ei uroa mine. 

– Å, gud, ikkje ta opp for mykje lån! Eg levde 
supersparsamt, men eg røyka jo. Og eg lurer 
på kva kvar einskild røykpakke har kosta meg 
til sjuande og sist med renter, altså! Då trur 
eg faktisk prisen ligg over det som den kostar 
i butikk i dag.

Då Anne sjølv var student, var det stort 
sett festing og lesing som galdt. Og ho hang 
på Studentersamfundet heilt fram til ho fekk 
sonen.

– Då måtte eg omprioritere litt. Eg flytta til 
ein studentby og vart kjend med andre som 
hadde barn. Men så skilde eg meg etter tre år, 
og hadde eg plutseleg annakvar helg fri, og då 
var det rett i Bodegaen.

Ho skrattler. Dette er morosame minner. 
– Medan eg framleis var gift, gjekk vi på 

Samfundet berre når det var spesielle konsertar. 
Etterpå ville mannen min heim, for vi hadde jo 
barnevakt, men eg ville berre rølpe rundt. Det 
var ein del kveldar der eg blei dregen pissesur 
oppover bakkane og heim. 

Det kan sjå ut som om Anne ikkje kjem 
spesielt godt overens med menn. Ho har vore 
gift tre gonger. Det første ekteskapet varte i 
seks år, ektemann nummer to var ho gift med 
i elleve år. Tredjemann dedikerte ho Neshov-
triologien til. Dei var gift i ti år. 

Ho trur ikkje at ho kjem til å gifte seg igjen. 
Likevel får ho eit drøymande uttrykk i blikket 
og ein varme i stemma då ho seier:

– Det er jo veldig artig å gifte seg då! Å ha bryllaups-
fest og sånn. Men eg trur nok at dersom eg får meg ein 
kjærast ein dag, så må eg halde litt på mitt eige, for no 
frydar eg meg slik over å bu åleine. Tre gongar får vere 
nok, altså. Når eg får klaustrofobi berre av å tenkje på 
det, så trur eg kanskje ikkje at eg skal gifte meg meir. 

sToVa er HeiLT ToM fordi den skal pussast opp, 
etterpå står kjøkkenet for tur. Men det blir nok ikkje 
på ei stund. Alle vil ha ein bit av Anne.

– Det har blitt veldig mykje travlare. Heldigvis 
bestemmer eg over tida mi sjølv. I sommar har eg sagt 
nei til åtte vekebladintervju. Det er ei god kjensle å 
leggje på telefonen og tenkje at dette var ingenting eg 
ville hatt utbytte av sjølv. 

Ho får eit smil om leppene. 
– «Muttra» tykkjer det er koselig om eg seier ja då. 

Slik at ho kan vise det til veninnene sine og sånn.
Dei siste ti åra har ho jobba ekstremt mykje. Eit år 

hadde ho tre dagar fri i jula og ei veke fri om sommaren. 
Resten av året reiste ho rundt og promoterte bøkene 
sine. 

– For å seie det slik, eg er aldri med på konkurranser 
der ein kan vinne eit hotellopphald lenger. Det er luksus 
å kome heim! Folk spør meg når eg har ferie, kvar skal 
du reise? Då svarar eg at eg har jo ferie, og då skal eg 
sjølvsagt ikkje reise nokon stad. 

Anne ser seg nøgd rundt i rommet. Blikket landar 
på bokhylla. Anne les tre romanar i veka, og har mange 
favorittar her: Kristian Kristiansen, Tore Renberg, Knut 
Faldbakken, Halldis Moren Vesaas. Dei bøkene ho ikkje 

er med på mykje, og støttar veldig mykje. Men berre 
prosjekt som eg har valt ut sjølv. Eg får veldig mange 
tiggarbrev. 

Januar, februar, mars og delvis april i år tilbrakte ho 
på hytta. I april byrja det å krible i fingrane, og ho sa ja 

til nokre prosjekt. Auga hennar lysar opp: 
– Også kjøpte eg meg båt! Eg har vannskrekk, 

men likevel kjøpte eg meg båt. Eigentleg hadde 
eg tenkt å ta flysertifikat, men så kom eg på at 
det er så asosialt, og ingen ville vel sitje på med 
meg i det flyet. Også tek det veldig lite bagasje. 
Eg fant ut at det einaste eg ville få med meg var 
ei kasse øl og mascara.

Anne har fått tilbod om å vere med i ulike 
fjernsynsprogram. Skal vi danse? har ringt to år på 
rad. Då dei ville ha henne med ut på isen, ringte 
ho rundt til alle ho kjente og fortalte det, slik at 
dei fekk seg ein god latter. 

– Eg trur eg flira ein hel dag! seier ho med eit 
uttrykk som ikkje rommar tvil for at ho tykkjer 
det var ein ekstremt dårleg idé. 

– Også var det Ylvis-brødrene med Ylvis møter 
veggen. Takk og lov hadde eg sett den japanske 
versjonen på YouTube, ikkje snakk om at eg skulle 
drive og dette oppi eit basseng! Eg gidd ikkje å 
vere med på noko berre for å vere der, det må 
vere eit poeng med det. Helst i samband med eit 
bokprosjekt, meinar ho bestemt. 

For DeT er neTTopp skrivinga Anne 
har via heile sitt vaksne liv til. Og trønderdama 
kjem til å halde fram som forfattar. 

– Der har eg ikkje noko val. Det berre pressar 
seg fram, det. Har ein først blitt forfattar, så er ein 
forfattar. Eg har aldri fri i hovudet. Så eg kjem til 
å halde fram med å skrive. Eg har ikkje pensjons-
forsikring eller noko, eg. 

 Anne var veldig ærlig då ho fylte ut søknads-
skjemaet til Storebrand. Tilbodet ho fekk, tykte 

ho sjølv var heilt uakseptabelt. Så ho tok ein raud tusj, 
skreiv «ha, ha» over arket og sendte det i retur. 

– Ein må være ung, ikkje-røykar og vegetarianar, 
aldri ha vore sjuk og ha årskort på Sats for å ha råd til 
ei pensjonsforsikring. Så eg er nøydd til å skrive. 

Forfattaren tek eit drag frå sigaretten. 
– Og røykje så mykje eg klarer, slik at eg ikkje treng 

den. UD

anne BirkeLFeLDT raGDe

Utdanna cand. philol. med hovudfag i 
engelsk. 

debuterte i 1986 med barneboka Hallo, her 
er Jo.

fekk sitt store gjennombrot med Berliner-
poplene i 2004. denne vart etterfulgt av 
Eremittkrepsene og Ligge i grønne enger. 
Trilogien er blitt oversatt til 19 språk, og er 
også blitt tv-serie og teater.

har gitt ut over førti titlar, og har eit 
totalsal på over ein million bøker.

Tildelt seks prisar, mellom anna brage-
prisen i 2001, den norske leserprisen i 
2005 og Årets trønder i 2006.
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– Bare i et så rikt vestlig land som Norge kan man 
stemple en dato på maten, og si at ingen får spise den 
etter at grensa er utløpt. Tenk på alle som sulter og har 
det ille, og så kaster vi så mye som er helt brukbart.

Men HVorFor MÅ eGenTLiG all denne 
maten kastes? Hos Mattilsynet utfører de regelmessig 
stikkprøver for å forsikre seg om at virksomheter følger 
reglene for merking av matvarer. Seniorinspektør Valborg 
Aasen Engan overvåker produksjon og omsetning av 
matvarer. Hun forteller at det er matprodusentenes 
ansvar å gi produktene sine ordentlige datogrenser.

– Kriteriene for at maten blir for dårlig varierer fra 
produkttype til produkttype. Det kan for eksempel være 
at fettholdige produkter begynner å harskne, eller at 
man setter mikrobiologiske grenser. Uansett er poenget 
at man ikke skal bli syk av å spise maten man kjøper, 
og at vi som forbrukere ikke skal bli villedet om matens 
egenskaper.

Men det er ikke all mat som datomerkes. Ferskt kjøtt 
i disk trenger ikke merkes med annet enn opprinnelses-
land, så lenge matbutikken selv har en oversikt over hvor 
lenge kjøttet har ligget i disken. Og frukt og grønnsaker 
trenger kun å merkes hvor de kommer fra, og trenger 
ikke å få registrert levetiden i det hele tatt.

– Det er veldig enkelt å se når frukt og grønt går ut på 
dato, mens det kan ligge smak- og luktfrie bakterier i kjøtt 
som man ikke merker før man blir dårlig av dem. Dermed 
er ikke datomerking av grønt særlig viktig i forhold til 
merking av kjøttprodukter, forklarer Engan.

En del produkter har også særmerkinger av ulike 
årsaker. De nye EU-reglene om datomerking av egg kom 
fordi en del land i EU er plaget av salmonella, og da 
måtte Norge tilpasse seg det felles systemet.

– Egg merkes nå med «best før», og dermed kan man 
fint spise dem en stund etter at datoen er passert, men 
innenfor rimelighetens grenser, sier seniorinspektør 
Engan

i ULTra-BUTikken pÅ LaDe har de hylle-
rader på hyllerader med matvarer. Her kan man finne 
alt fra knekkebrød til dagsfersk fisk og eksotiske frukter, 
og selv om all maten er forskjellig, har den én ting felles: 
Alt kan gå ut på dato. Butikksjef Mads Kristian Laug-
sand sørger for at de ansatte følger med matvarene fra 
dag til dag.

– Vi prøver selvfølgelig å ikke ta inn mer mat enn vi 
får solgt, men som alle matbutikker har vi et visst svinn. 
Det er umulig å ta inn akkurat riktig mengde av alt.

På Ultra plukker de ut matvarer fra hyllene som går ut 

om to dager eller mindre, siden det er svært få 
som vil kjøpe noe som går ut dagen etter.

– En del av maten som har kort tid igjen 
på datomerkinga bruker vi i varmmaten i 
butikken, for eksempel i lasagne og gryte-
retter. Jeg tror det var en del butikker som 
har slurvet med å bruke utløpte matvarer i 
varmmaten tidligere, men det har jeg ikke 
inntrykk av nå lenger.

sTore MenGDer MaT senDes 
til dynga hver dag, men Laugsand forteller 

at mye mat også kastes før den i det hele tatt kommer 
til butikken.

– Vi ønsker jo ikke å kjøpe mat som som går ut kort 
tid etter at vi har lagt den frem i butikken, og det betyr 
at mange grossister ser på varelageret sitt og fjerner det 
som begynner å nærme seg slutten. Dermed er det en del 
mat som ikke når oss en gang, før den blir kastet.

Laugsand tar ikke med seg mat hjem som er gått ut 
på dato, og det gjør heller ingen av de andre ansatte. 
Det får de nemlig ikke lov til med dagens matvarelov. 
All omsetning av matvarer som er utløpt og merket med 
«siste forbruksdag» har man ikke lov til å gjøre annet 
med enn å kaste. Det betyr at potensielt fullt spiselig 
mat bare må ødelegges.

– Brødvarer er ofte et stort problem, siden alle forventer 
å finne ferskt brød i hyllene til enhver tid. Brød som 
bakes om morgenen er ikke like ferske når man kommer 
utpå ettermiddagen, og da må vi fjerne dem. Heldigvis 
har vi en avtale med en bonde som kommer og henter 
brød som er til overs og bruker dem til dyrefôr.

Men Laugsand forteller at det er en del matvarer som 

slett ikke har vondt av å nærme seg utløpsdato. Mange 
oster blir bare bedre og bedre når de blir eldre, og er 
egentlig ikke modne før de går ut på dato.

– Og biff. Om man vil ha en mør biff, så skal man 
kjøpe den som går ut på dato om kortest tid. Likevel er 
det mange som går og tråler kjøttdisken etter den biffen 
som holder lengst mulig. Dermed får de ikke den beste 
middagen, sukker Laugsand. UD

ILDSJEL: Willy mørch bruker store deler av tiden og pengene sine på å samle inn matvarer. 

BEST TIL SLUTT: de fleste ostene er desidert best 
når datogrensa er passert. 
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Overf lods mat
Hver dag kvitter butikkene seg med 
store mengder mat. Må det være 
slik?

–j eg har telt hvor mange brød som blir til 
overs i dagligvarebutikkene hver dag i 
Trondheim, og har kommet fram til at      

                         det er nokså nøyaktig 1700. Om jeg hadde 
tatt med alle bensinstasjonene, kioskene og de andre 
småbutikkene, tror jeg vi hadde kommet opp i rundt 
2500 brød. Om så bare halvparten av disse faktisk kastes, 
så er det altfor mange.

Willy Mørch har lang erfaring med uønskede matvarer. 
Siden 2002 har han brukt store deler av tiden sin på 
å samle inn mat til dem som som ikke har så mye i 
Trondheim, og han kontakter regelmessig dagligvare-
butikker, bensinstasjoner og bakerier for å spørre om 
de har produkter som skal kastes. Kanskje kan de i 
stedet brukes til å glede dem som ikke har så mye mat 
på bordet?

De første par årene førte Mørch oversikt over all 
maten han hentet, men sluttet da han innså at det ble 
for omfattende. Tallene fra sommeren til julen 2003 
taler for seg selv: 15 879 enheter melvarer – altså brød, 
rundstykker, kaker og lignende – og 1133 kilo frukt og 
grønt kjørte han rundt til institusjoner og enkeltper-
soner i dette tidsrommet. 

– Butikkene gir ikke bort mat som bederves i løpet 
av dagen, og den maten vil jeg uansett ikke ha. Mange 
av dem som får mat av meg har såpass dårlig helsetil-
stand at en matforgiftning lett kan ta knekken på dem. 
Men det er fremdeles utrolig mye som kan gis bort uten 
at noen tar skade av det.

Da DeT koM nYe eU-regler i 2000 for merking 
av egg, og holdbarheten ble redusert fra 45 til 28 dager, 
ble Mørch oppringt av en matbutikk som hadde 2700 
egg de ikke fikk lov til å selge lenger.

– De sa at om jeg ikke kom innen mandag og hentet 
dem, kom Mattilsynet til å lage bråk. Så vi kjørte rundt 
til alle instutisjoner jeg kom på og delte ut egg, og hadde 
likevel vanvittige mengder igjen. Til slutt fant vi ut at asyl-
mottaket gjerne tok i mot resten, så vi kjørte alt dit.

Mens han kjører rundt og besøker butikkene, tenker 
han ofte over hvilke holdninger vi i Norge har til kasting 
av mat. De er ikke bare gode.

teKst: TharaLd gjæVer   Foto: Sarah afeef
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Dommedag i julegave
teKst: aNNe marIT haUgLaNd grImSbo   IllUstrasjon: beNTe aaSeTre

I religionens Mekka satt han. I lotusstilling, og fullstendig til stede, men likevel en anelse fjern.

innerst i fellerarealet på hostellet i Jerusalem. En 
merkelig mann med hvite klær. Eller, det vil si, grå; 

de hadde en gang vært hvite. Det virket ikke som han 
enset noen andre i rommet. Og rommet var fullt av folk 
fra alle verdenshjørner. Blant andre en krokarmet pales-
tiner i vannpipe-os, en kinesisk variant av mr. Bean og 
en høyrøstet amerikaner. Og oss, fire nordmenn på tur, 
som for anledningen hadde tatt inn på Hostel Faisal 
ved Damaskusporten.

Denne Mannen saTT som sagt i et bråkete 
rom, og så merkelig fraværende ut. I løpet av de fem 
dagene vi bodde der, så vi ham hver gang vi oppholdt 
oss i fellesarealet. Han var alltid der. Alltid med en 
tekopp i den ene hånda, en røyk i den andre og ei bok 
på fanget. Vi ble litt nysgjerrige på ham. Og han ble 
veldig nysgjerrig på oss, da vi en kveld slo oss ned ved 
siden av. Fire norske studenter på tur i Midtøsten for 
å oppsøke Palestina-konflikten lot til å fascinere ham. 
Med svevende gestikulering og åndelig glød i fjeset 
begynte han å fortelle om seg selv. Denne mannen hadde 
mye på hjertet.

Han Var snarT 50 år, og opprinnelig nederlender, 

men hadde vært på farten hele livet. Her snakker vi 
frivillig arbeid i alle de merkeligste verdenshjørner, 
og tre-fire jordomseilinger. Nå hadde han strandet på 
Hostel Faisal i Jerusalem. Vår rare mann hadde bodd 
der i tre måneder uten å være utenfor døra en eneste 
gang. Han var sliten av livet.

HVorFor Var Han så sliten av livet? Spørsmålet 
vårt fungerte på omtrent samme måte som når man 
putter ti kroner på en allerede skravlete unge. Før 
han hadde strandet i Jerusalem, hadde han jobbet 
som prosjektleder på en festival i Nepal. Der hadde 
han studert alle verdens religioner, og oppdaget at de 
sammen ga svaret på når vi kan forvente oss jordas 
undergang, og hvilke forvarsler vi kan regne med å få. Et 
forvarsel har allerede truffet oss: tsunamien i Thailand 
26. desember 2004. Et andre forvarsel skal bli Neder-
lands undergang 26. desember 2008. Og et tredje skal 
bli Indias undergang 26. desember 2010.

VÅr rare Mann satt nå og ventet på det andre 
forvarselet. Han satt og ventet på å dra hjem til jul. 
Fordi han var sliten av livet nå, og ville være med på 
hjemlandets undergang. Den lange ventetiden fylte han 

med lesing, filosofering og betrakting av mennesker 
på Hostel Faisal. Og en privat seanse hver kveld, som 
besto av et bønnesmykke og spesiell te med melk og 
røkelse. Alt sammen utført i lotusstilling. Slik skulle 
han leve det siste året. For så å gå under med Neder-
land 26. desember. Da vil han allerede sveve rundt 
i atmosfæren og iakta jordas undergang når den tid 
kommer. Hele jordas undergang. Merk deg datoen. 
26. desember 2012.

BLe Vi reDDe for 26.desember 2012? Og kanskje 
enda viktigere, hvordan vil verdens undergang bli? Et 
poff? Et brak? En flodbølge? Hvis det kommer som en 
flodbølge, lurer jeg på om jeg klarer å snike meg unna 
hvis jeg sitter på Galdhøpiggen akkurat den dagen. Vil 
jeg se at hele Norge og verden forsvinner da? I en stor 
flodbølge som flyter av gårde?

FoLk Har TiL alle tider fundert på når jordas under-
gang vil inntreffe. Og funnet nye datoer når de gamle 
gikk forbi uten at noe gikk under. Så spådommen hans er 
forsåvidt ikke ny. Men det var spesielt å høre det direkte 
fra en bereist gammel nederlender i lotusstilling, som 
skulle hjem til jul og feire verdens undergang.UD



Kultur

www.underdusken.no

46

Må ha det, bare må ha det
Blæst trenger sårt penger

Myspace på epleslang
Snart kan du streame all musikk gratis

52

55 Rocket til himmels
Jenny Hval gjorde jobben på Klubben

Bylarm for søringer?
Kun ett trønderband er invitert

44

I høst graver Ingrid Bolsø Berdal seg ned i kjelleren

Spiller på 
sorte strenger 

41

51



kommentar

Kultur / KulturKommentar42

torGeIr aaneS
kulturjournalist

Statsbyggs studentpris for 
fremragende arkitektur 
ble nylig delt ut for første 
gang. Et alternativt 
asylmottak gikk av med 
seieren.

– Overraskende, men utrolig flott, sier 
diplomstudent Rannveig Yli ved Institutt 
for arkitektur og billedkunst.

Hun og medstudent Ida Øyen Grave 
har utarbeidet prosjektet «I mellom – 
alternativ utforming av asylmottak», som 
torsdag 16. oktober ble kåret til de første 
vinnerne av Statsbyggs studentpris for 
fremragende arkitektur. Prisen, som er på 
15 000 kroner, skal deles ut to ganger i året 
til en eller flere av diplomoppgavene til 
masterstudentene ved NTNUs Fakultet 
for arkitektur og billedkunst.

– Jeg synes det var ekstra flott å vinne fordi 
oppgaven vår er ganske annerledes, og tar 
opp et viktig og aktuelt samfunnstema, 
sier Yli.

Sjeldent velkommen
Prosjektet til de to diplomstudentene 
diskuterer om arkitektoniske virkemidler 
kan spille inn på relasjonene mellom 
asylsøkere og lokalbefolkning.

– Diskusjonen rundt asylsøkere og 
mottak handler altfor ofte om konflikter, 
friksjon med lokalmiljø, og negative 
holdninger. Asylmottak er sjeldent et 
velkomment tilskudd, forteller Yli.

Diplomoppgaven ser på hvordan man  
kan gjøre noe med disse holdningene, 
og om arkitektur spesielt kan bidra til å 
skape en bedre hverdag for mennesker 
med livet på vent.

– Den fysiske bosituasjonen betyr 
naturligvis ikke alt for beboere, men den 
har en innvirkning som kan gi positiv 
effekt, sier masterstudenten.

Juryen uttrykte i sin begrunnelse 
at oppgavens tema er svært aktuelt, 
og at den tar utgangspunkt i en 
problemstilling som ikke bare utfordrer 
arkitekter: «Oppgaven er en oppfordring 

til å sette seg grundig inn i asylsøkernes 
ofte vanskelige livssituasjon». 

– Uansett lærerikt
– Diplomoppgaven i arkitektur er 
heldigvis veldig fri, og det er fint å ha 
muligheten til å jobbe med noe man er 
engasjert i og inspirert av, mener Yli.

Hun er stolt over å vise at arkitektur 
også kan engasjere utover sine tradi-
sjonelle grenser, og setter stor pris på 
anerkjennelsen gjennom prisen.

– Det betyr mye for all innsatsen vi 
har lagt ned i prosjektet, men uansett 
hvordan det hadde gått, har dette vært 
veldig spennende og lærerikt, presiserer 
den vordende arkitekten.

Hun innrømmer likevel at pengene 
kommer godt med i studenttilværelsen, 
og regner med å bruke de på en flott 
opplevelse.

– Vi må reise på tur eller noe, sier 
hun.

Arkitekturprisen er et resultat av 
samarbeidet mellom Statsbygg og NTNU. 
Formålet med prisen er å stimulere 
student- og fagmiljøene til nyskapende 
og eksperimentelle studier av arkitektur 
blant framtidige arkitekter.UD
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PRISVINNERE: Regiondirektør Kjetil Lehn i Statsbygg delte ut prisen for fremragende arkitektur til Rannveig Yli (t.v.) og Ida Øyen 
Grave for deres oppgave om asylmottak.

Arkitekturpris til 
asylmottak
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NORSK SANGER OG LÅTSKRIVER

LILLEBJØRN NILSEN

MUSIKK
Genuin, ekte, unik musikk fra alle 
tider og alle steder på kloden. Med 
andre ord: helst ikke norsk country 
og western på «engelsk». Akkurat nå 
smiler jeg ennå etter å ha deltatt med 
mange artister på «Juba Juba 25 år»-
konserten Knutsen & Ludvigsen holder.

FILM
Les Triplettes de Belleville (Trillingene 
fra Belleville). Fantastisk 
animasjonsfilm av Sylvain Chomet.

BOK
Romanen De fortabte spillemænd, av 
den store færøyske forteller William 
Heinesen.

KOMIKER
Charlie Chaplin.

DIKT
Til ungdommen av Nordahl Grieg.

AVIS
Adresseavisen.

TV
America’s Funniest Home Videos. Jo, 
også dansk tv-krim. Jeg ser egentlig 
ikke så mye på tv.

KUNST
Edvard Munch, Egon Schiele, Käte 
Kolwitz, med flere. Jeg liker europeisk 
kunst fra tredve- og førtitallet. 

TEATER
Gjerne ny-sirkus. Som Cirque du Soleil.

 
 

Av Torgeir Jorem

Giskes siste løft?

www.underdusken.no
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kulturbudsjettet for 2009 kjennetegnes av økninger 
over hele linja. Regjeringas langsiktige mål er at én 
prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturelle formål 
innen 2014, og er dermed et langt steg på veien mot det 
såkalte «kulturløftet» som ble annonsert i 2004. Den 
solide satsingen på kultur kommer ikke bare norske 
kunstnere, formidlere og kuratorer til gode; den kan 
også bli et viktig politisk våpen i den vanskelige kampen 
de rødgrønne må utkjempe mot høyresida fram til 
valget i 2009. Når dette kan være det siste vi får se av 
«kulturløftet» på en stund, er det verdt å tenke på hva 
slags alternativer som kanskje venter oss på den andre 
siden av det politiske spekteret.

Selv om kultur ikke vil være noen stor fanesak for 
noen av partiene neste år, er det likevel et område hvor 
regjeringa kan peke på betydelige framskritt. Det er også 
et område hvor Fremskrittspartiet muligens har malt 
seg inn i et hjørne. Partiet snakker varmt om breddeak-
tiviteter, men vil ikke gå så langt som å definere hvilke 
aktiviteter som har den nødvendige bredden til å motta 
subsidier. Argumentasjonen om at midlene heller bør 
brukes i helsevesenet eller til å bygge nye veier, faller 
igjennom når de på den andre siden stadig poengterer 
at «Norge er verdens rikeste land, og dette må vi kunne 
ta oss råd til ...». For hvorfor skulle vi ikke da også kunne 
«ta oss råd til» en bred satsing på kultur?

Fremskrittspartiets «eliten-mot-folket»-retorikk 
fungerer godt i mange andre sammenhenger, men det 
kan hende at partiet overvurderer den folkelige skep-
sisen til «elitekulturen». Trond Giskes opptredener 
på diverse festivaler rundt om i landet blir ofte møtt 
med øyehimling og latterliggjøring, men de bidrar også 
til å knytte den rødgrønne regjeringa til en levende 
kultur. Fremskrittspartiet har lenge forsøkt å skape et 
bilde av regjeringas kulturpolitikk som et eliteprosjekt, 
men det blir en vanskelig oppgave når Giske først og 
fremst forbindes med yrende festivaler og populære 
artister.

enklere blir det ikke når Fremskrittspartiets 
kulturpolitiske talsmann, Ulf erik knudsen, i et intervju 
med Aftenposten i fjor sommer, kom med uttalelser 
som at det er «meningsløst» å ha profesjonelle teatre 
i hvert fylke, og at tradisjonsrike institusjoner som 
Nationaltheatret må belage seg på «klare krav om å 
legge fram pub likumsvennlige repertoarer», i tillegg til 

Kulturministeren har presentert et budsjett 
som gir mer til alle. Er det elitepolitikk?

«økt press om å skaffe seg flere sponsormidler». knudsen 
preker selvfølgelig til koret med slike innspill, og han 
taper nok ikke mange velgere på det. Men det er også 
vanskelig å se for seg at han vinner så mange nye.

Det gjenstår å se om den rødgrønne regjeringas 
«kulturløft» vil oppfylles, eller om vi kommer til å bli 

vitne til en kommersialisering og markedsstyrt folkelig-
gjøring av kulturfeltet etter neste stortingsvalg. Mens 
vi venter på at stemmene skal avgis og telles, kan vi 
konstatere at kulturbudsjettet for 2009 utgjør et solid 
løft for både massekulturen og «finkulturen». kanskje 
trenger vi ikke velge?

Illustrasjon: Øyvind Kvarm
e
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tRaNgE KÅR: Åtte år som konsertscene for pop og rock er sannsynligvis ikke nok til å få støtte fra kommune eller stat. – Skjevprioritering, sier daglig leder Sjalg Olav Hoel. Her 
fra konsert med skotske 1990s lørdag 18. oktober.
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 davidba@underdusken.no
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kommentar

 
Klubbscene med beliggenhet på 
Nedre Elvehavn som ble åpnet i 
2000. Feiret nylig åtteårsjubileum. 
 
Har en kapasitet på 340 personer, 
med 90 plasser til uteservering. 
 
Hadde i gjennomsnitt 120 besø-
kende per arrangement i 2007. 
 
 

BlÆSt

 I en e-post sendt 17. september til kultur- og 
kirkeminister Trond Giske skriver daglig 
leder Sjalg Olav Hoel på Blæst: «Vi har 
mange prosjekter og konserter på gang, 
og trenger sårt tiltrengte midler hurtig.  
(...)  Per i dag er støtte fra Rockforbundet 
det eneste vi mottar av kulturmidler. Det 
dekker knapt utgiftene til TONO».

Trond Giske forteller at han har lest 
mailen fra Hoel, men henviser til Norsk 
kulturråd, som bevilger 10 millioner 
kroner for 2009, som Blæst kan søke 
støtte fra.

– For 2008 er det ingen penger å hente, 
det blir nok umulig, sier statsråden til 
Under Dusken.

I mailen hevder Hoel at Blæst fra og 
med 2009 har «behov for hjelp vedrø-
rende produksjonsmidler på minst ca. 
500 000 kroner fast per år.»

– 500 000 kroner i året høres veldig 
mye ut, sier Giske videre, som ellers bare 
har positive ting å si om Blæst.

Blæst erklærer seg avhengige av statsstøtte i en søknad til Kultur- og kirke-
departementet. Verken departementet eller Trondheim kommune lover noe.

– Blæst er absolutt et veldig viktig 
tilskudd i Trondheims kulturliv, fastslår 
kulturministeren.

– Ikke en krone
Daglig leder Hoel tror ikke Blæst vil gå 
konkurs uten støtte, men medgir at det 
er trange tider.

– Uten støtte blir det jo enda trangere, 
men vi har da fått det til og overlevd før, vi. 
Det skal vi nok få til på et eller annet vis. 
Men det er klart det er trangt, sier han.

Hoel minner om at det er dyrt å drive, 
og sier han ikke kan forlange at folk skal 
jobbe gratis. De satser likevel ikke mer enn 
de tåler å tape. Søknadsmailen til Trond 
Giske var ifølge Hoel ikke et desperat rop 
om hjelp.

– Man må jo søke om støtte. Vi får ikke 
en krone av kulturmidler fra staten, det 
eneste vi har er Rockforbundet som bidrar 
med tjue, tredve tusen i året, som er veldig 
knapt, sier han. 

Hoel sier det ennå går rundt, men at 
Blæst neste år er avhengige av støtte. 

– Fire arrangementet i uka koster 
penger, sier han.

Lave besøkstall
I 2007 hadde Blæst litt over hundre 

arrangementer, og til sammen 13 000 
besøkende. Det gir et gjennomsnittlig 
besøkstall på om lag 120 personer, i et 
lokale som har en kapasitet på 340. 

Sjalg Olav Hoel mener ikke besøkstal-
lene er lave, men legger Blæsts ønske om 
å være kulturpolitisk til grunn for den 
dårlige økonomien.

– Hadde det vært utsolgt hver kveld 
på alt man arrangerer så hadde det jo 
vært greit, men man kan ikke kun kjøre 
ting folk kjenner til hver gang. Vi ønsker å 
være litt kulturpolitiske også, og har både 
smale og brede ting på plakaten, sier han. 

Stramt budsjett
Blæst har også vært i kontakt med 
Trondheim kommune for å be om 
kulturmidler. Leder for kulturkomiteen 
i kommunen, Harald Nissen, har registrert 
at Blæst trenger støtte, men lover 
ingenting.

– Det er ikke til å stikke under stol at 
den økonomiske situasjonen i Trondheim 
blir strammere, sier Nissen.

Fredag 17. oktober ble rådmannens 
budsjettforslag for kommunen lagt fram. 
Der er ikke Blæst nevnt. Nissen sier at det 
må avgjøres hva Blæst skal kategoriseres 
som – utested eller konsertscene – før det 

kan bestemmes hva slags støtte de vil 
få. Han tror likevel ikke budsjettet vil bli 
forandret til Blæsts fordel.

– For å si det sånn, så tror jeg ikke det 
vil komme opp noen helt nye punkter på 
budsjettet. Da skal man ha svært gode 
argumenter. Men jeg vil ta en skikkelig 
samtale med Hoel, og se hva som finnes 
av muligheter, sier Nissen, men gjentar 
at han ikke kan love noen ting for Blæst. 

– Skjev prioritering
– Det er veldig trist at kommunen ikke 

Det skal i bunn og grunn være såre enkelt. 
Man har inntekter og man har kostnader, og 
ulikhetstegnet skal helst peke mot førstnevnte 
hvis bedriften har som mål å tjene penger. Men 
det viser seg gang på gang at dette er vanskelig 
å få til i Trondheims utelivsbransje. 

At det denne gangen er Blæst som synes 
å være i trøbbel, overrasker kanskje ingen. 
Alle som har vært innom en torsdagskveld, 
en fredagskveld, eller for den saks skyld 
en lørdagskveld, kan bære vitne om at det 
ikke er byens utelivssted nummer én. Men 
det skal heller ikke være nødvendig å måtte 
selge sjelen sin til technodjevelen for å få 
hjulene til å gå rundt, noe steder som Storås 
og Brukbar beviser.

Svikten hos Blæst ligger helt tydelig i 
økonomistyringen. Selv om bookingansvarlig 
på Blæst, Kim Aasli, proklamerer i Adresseavisen 
at besøkstallene er mer tilfredsstillende enn på 
lenge, gaper samtidig krokodillekjeften mot 
kostnadene. Det er noe galt et sted. Ut fra 
e-posten Blæst-sjef Sjalg Olav Hoel har sendt 
kulturminister Giske, er det rimelig å anta at 
noe har vært galt over lengre tid.

E-posten kommer på offentligheten som 
julekvelden på karrierekvinnen, og det like 
etter at statsbudsjettet er ferdigforhandlet. 
Hvordan Hoel mener at Giske som ved et 
trylleslag skal fiske opp en halv million 
til Blæst fra baklomma, er ikke godt å si. 
Argumentasjonen for hvorfor de er støtten 
verdige er heller ikke overbevisende.

Situasjonen synes prekær, når Hoel sier at 
Blæst «trenger sårt tiltrengte midler hurtig». 
Utestedets økonomi framstår som skjør, til 
tross for tilfredsstillende besøkstall. Hvor er 
pengene blitt av? Forsvant de i leie av det 
ultraavanserte pa-anlegget i andreetasjen, 
som er så vanskelig å operere at det må leies 
inn svindyre lydteknikere hver gang det er 
konsert? Eller er det andre sluk som suger 
Blæst-puppen tom?

Selv om kulturministeren er en rundhåndet 
lokalhelt, kan ikke utelivsstedet forvente å 
bli reddet av budsjettkrumspring på samme 
måte som de kriserammede og vanstyrte 
Olavsfestdagene. Gjør som studentene: Spør 
etter mer, men får du avslag må du kontrollere 
kostnadene og vri på krona.

Tidligere daglig leder Albert Fritz Petersen 
ble kjøpt ut av Sjalg Olav Hoel sommeren 
2008, etter misnøye blant de ansatte. 
 
Ifølge Adresseavisen gikk Blæst, 
sammen med flere andre utesteder i 
Trondheim, med underskudd i 2007. 
 

Leksjon nummer én

prioriterer pop- og rock-elementet i 
byens kulturliv, sier Sjalg Olav Hoel, men 
presiserer at han forstår at det er trangt 
økonomisk også i kommunen.

Han stiller seg likevel kritisk til 
kommunens nedprioritering av Blæst, 
og trekker frem at Blæst tidligere fikk 
kulturmidler fra kommunen.

– kulturverdien av Blæst er jo definitivt 
stor.  Jeg mener det er en skjev prioritering 
med tanke på hva man presterer. «Gjør 
din plikt, krev din rett» er det noe som 
heter, sier han.UD 

baKRuS: Festen kan være over på Blæst, da verken kommunen eller Kultur- og kirkedepartementet kan love utestedet støtte.

«Vi har mange prosj ekter og konserter på gang, 
og trenger sårt tiltrengte midler hurtig»
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Designpris til ntnU-bedrift

lende rammer rundt stemmegivningen 
til valg.

Konkurransen har vært et samarbeid 
mellom Kommunal- og regionaldeparte-
mentet og Norsk Form.  Kommunalminister 
Magnhild Meltveit Kleppa overrakte 
prisen og videre oppdrag, som kan føre 
fram til nytt valgmateriell. 

Kadabra produktdesign er et av tre byråer 
som stakk av med seieren og 160 000 kroner 
i Statens designkonkurranse 2008. Design-
byrået er et utspring fra NTNU, og har fem 
ansatte, alle med mastergrad fra Institutt 
for produktdesign.

Formålet med årets konkurranse var å 
utvikle helhetlige, funksjonelle og tilta-

kroner til kortfilm

to kortfilmene skal være alienbesøk på 
Trondheim Torg, og om en fisk virkelig 
er sunt for alle. 

Samlet er det tre prosjekter som mottar 
produksjonsstøtte: to fiksjonsfilmer og 
en dokumentarfilm, og ni prosjekter får 
utviklingsstøtte: to fiksjonsfilmer og syv 
dokumentarfilmer.  

Styret i Midtnorsk Filmsenter har vedtatt 
å gi støtte til tolv prosjekter høsten 2008. 
Samlet beløp for tildelingene er på 1 750 
000 kroner.

Aldri har filmsenteret hatt en så stor 
bevilgningspott, og de har prioritert en 
million kroner i produksjonsstøtte fordelt 
på to kortfilmproduksjoner. Stikkord for de 
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Tidligere i år lovet kulturminister Trond 
Giske mer støtte til spillutvikling. Da 
statsbudsjettet ble lagt fram for to 
uker siden, viste det seg at løftene 
ble holdt – spillutviklingsstøtten gikk 
opp fra sju til ti millioner, en økning 
på 42 prosent.

Hallvard Trætteberg 
er førsteamanuensis ved 
Institutt for datateknikk 
og informasjonsvitenskap, 
og medansvarlig for 
forskningsprogrammet for dataspill. 
Han er usikker på om noen av de 
nye millionene finner veien til 
universitetet.

– Jeg tviler på at det drypper på oss 
fra kulturbudsjettet, men jeg er uansett 
glad for at det tilføres mer penger til 
bransjen. Det gir mer virksomhet 
og flere samarbeidspartnere til 
prosjekter, og sørger for et større 
marked for de som utdanner seg 
innen spillbransjen, mener han.

eivind Sorteberg har en master 

Studentavis felt i PFU

PFU finner det rosverdig at en 
studentavis setter søkelys på saker 
som omhandler kritikkverdig oppførsel 
blant studenter, men presiserer at  når 
slike sensitive forhold omtales, har 
redaksjoner et spesielt ansvar for å 
påse at fakta er korrekt og involverte blir 
behandlet på en tilfredstillende måte.  

Studentavisen K7 Bulletin ved Norges 
Handelshøyskole (NHH) i Bergen har brutt 
god presseskikk, ifølge Pressen Faglige 
Utvalg (PFU). 

Klagen gjaldt avisens omtale av en fylle-
kjøring på en parkeringsplass, og en episode 
med sjikanerende tekstmeldinger sendt til 
en kvinnelig student. 

verkstedhallen uteblir

stedhallen er ikke ferdig, og da må vi jo 
finne nye løsninger, sier leder Per Anani-
assen i Teaterhuset Avant Garden.

De tre forestillingene som flyttes 
er Verdensteaterets Louder og 
Fortellerorkesteret, samt amerikanske 
Young Jean Lees forestilling Songs of 
the Dragons Flying to Heaven.

Tre av høstens største forestillinger  
på Teaterhuset Avant Garden flyttes. 
Forestillingene skulle vært vist på 
Verkstedhallen i tidsrommet 31. oktober til 
15. november, men arbeidet på Svartlamoen 
har igjen blitt forsinket.

– Det er ikke en ønskesituasjon, men vi 
må jo forholde oss til virkeligheten. Verk-

Neppe spillpenger  
til NTNU
Dataspillbransjen får tre millioner mer i neste års 
statsbudsjett, men spillutviklerne ved NTNU får 
neppe nyte godene.

Oslo-dominans på Bylarm
Kun ett trønderband skal spille på neste års Bylarm.
– Pengesparing, hevder Pstereos festivalsjef.

TekST:  Morten Fiskvik 
 mortenfi@underdusken.no
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Av over åtti innsendte demoer fra 
trønderske artister, ble kun én plukket 
ut til neste års Bylarm. Over halvparten 
av de 42 demoartistene som festivalen har 
valgt ut, er basert i Oslo, hvor Bylarm også 
arrangeres. Bare fire band med tilhørighet 
nord for Dovre er funnet gode nok.

Festivalsjef Frode Halvorsen i Pstereo 
08, er overbevist om at hovedgrunnen til 
dette er økonomi.

– Den første tanken som slår meg er 
at dette er pengesparing fra Bylarm sin 
side, sier han.

– Det er jo billigere for Bylarm å ha 
artister fra Oslo-området når man for 
eksempel slipper å betale reisekostnader 
og overnatting, mener Halvorsen.

Mange innflyttere
Ifølge Bylarms festivalsjef, Runar 
eggesvik, er forklaringen delvis at mange 
av bandene er innflyttere til hovedstaden. 
I tillegg hevder eggesvik at Bylarm, som 
nå har fått fast base i Oslo, er opptatt av 
geografisk spredning blant artistene.

– Vi har blitt mer vare på å høre etter 
om band er bra, dersom vi ser at de 
kommer fra Midt- eller Nord-Norge. Vi 
vil ha med band fra hele landet, sier han 
til Dagbladets nettutgave.

eggesvik er likevel storfornøyd med 
artistene juryen har blitt enige om å 

satse på.
– I løpet av mine fem år som 

festivalsjef, har jeg aldri hatt en 
bedre innhøsting, sier han til avisen. 

Trøndere ikke for dårlig
Pstereo-sjef Halvorsen ser eggeviks poeng 
med innflytting, og mener det er for dårlig 
grobunn for artister i Trondheim.

– et annet aspekt ved 
denne saken er at mange 
artister flytter til Oslo, fordi 
det er der bransjen først og 
fremst er plassert.

Halvorsen nevner Anne 
Lene Hägglund og Captain 
Credible som eksempler på 
Bylarm-aktuelle artister 
som tidligere var bosatt i 
Trondheim, men som nylig 
har flyttet til Oslo.

– Når artister når et visst 
punkt, må de ha et apparat 
rundt seg, og det mangler i 
Trondheim, sier Halvorsen, 
som innrømmer at han 
reagerte da han så listen over utvalgte 
demoartister.

– Jeg skulle absolutt likt å sett flere 
trønderband på Bylarm, sier han.

– Så trønderske artister er ikke for 
dårlige for Bylarm?

– Nei, absolutt ikke.

Demokvalitet viktig
Det eneste bandet fra Midt-Norge som 

i datateknikk fra NTNU, hvor han 
utviklet et spill for mobiltelefoner i sin 
masteroppgave. Han regner heller ikke 
med å få innskudd på bankkontoen i tiden 
fremover.

– Det er veldig liten sannsynlighet 
for at noen av millionene havner i min 
lomme, smiler han.

Sorteberg påpeker likevel at midlene 
kommer godt med.

– Jeg synes det virker veldig positivt. 
Penger er en forutsetning for å skape 
og bevare et stort spillutviklingsmiljø i 
Norge, og nå ser det ut til at regjeringen 
innser potensialet til spillutvikling. 
Forhåpentligvis er dette bare starten på 
en enda større satsning.

Norges lille spillindustri har alltid 
stått i skyggen av Sveriges omfattende 
satsning. Ifølge Sorteberg finnes det ingen 
muligheter for å jobbe med kommersiell 
spillutvikling i Trondheim. Nå håper han 
at industrien kan ta opp konkurransen 
med vår nabo i øst.

– Men det spørs hvordan pengene 
brukes. Man kan gjøre én aktør større, 
eller spre det utover mange. Jeg regner 
med de som fordeler det har en plan, sier 
han.UD

er klare for neste års Bylarm er det 
trondheimsbaserte rockebandet The 
Cute Crash Combo. Bandets gitarist 
Per Olav Livik synes det er synd at så 
få trønderband er plukket ut til å være 
med på festivalen.

– Det er klart det hadde vært 
artigere med flere band fra Trondheim, 
sier han.

Gitaristen vil ikke spekulere i om det 
er økonomiske grunner 
til at det er valgt ut så 
få artister utenfor Oslo. 
Han tror det er naturlig 
at Bylarm preges av Oslo-
dominans når festivalen 
arrangeres i hoved-
staden.

– Om Bylarm ble 
arrangert i Trondheim, 
hadde det sikkert vært 
mange flere band herfra, 
mener Livik.

Han påpeker samtidig 
at trønderhovedstaden 
er full av spennende 
artister.

– Jeg vet jo om mange som spiller 
rock i Trondheim, og som hadde passet 
inn på Bylarm. kanskje de ikke har 
sendt inn gode nok demoer, sier han 
og legger til:

– kvaliteten på opptakene man 
sender inn til Bylarm har jo veldig 
mye å si.

Bylarm 2009 arrangeres i Oslo fra 
19. til 21. februar.UD

Det er 
jo billigere for 
Bylarm å ha 
artister fra Oslo-
området

Frode Halvorsen,

festivalsjef Pstereo 08

             
ENSOmmE: The Cute Crash Combo er det eneste      trønderske  b andet som er plukket ut til Bylarm. (Foto: Geir Mogen).



For åpen scene  

1000 kr 
for de gamle 
piggdekkene
..og farvel til 
gebyret!

Piggdekkgebyr 
fra 1. november

• 1200 kr pr. sesong
• 400 kr pr. måned
• 30 kr pr. dag

Gjelder all kjøring med 
piggdekk i Trondheim 
kommune. 
Dobbel pris for biler over 
3,5 tonn.

Velg piggfritt og legg 
om når det passer deg. 
Plutselig er vinteren her! 
Og til våren slipper du å 
frykte at det skal bli 
vinterføre etter at 
piggdekksesongen er over.

trb kom
m

unikasjon

Visste du at du kan pante 
de brukte piggdekkene dine 
og få opptil 1000 kr pr. bil? 
Og når du kjører piggfritt, 
slipper du piggdekkgebyret. 
Denne sesongen og neste og 
neste og... Godt for deg, og 
godt for miljøet!
      Returordningen gjelder 
for bileiere som bor, jobber 
eller studerer i Trondheim, 
og oppfyller vilkårene for 
øvrig. 

      Skjema får du 

hos forhandler eller på 

www.piggfritt.com

www.piggfritt.com
Slitte pigger,
   falsk trygghet
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Den åpne scenen på Lyche har vært en fast 
post på Studentersamfundets program i 
en drøy måned. klokken syv hver søndag 
åpner scenen, akkurat i passe tid til å lokke 
middagsgjestene til å bli sittende. Folk 
prater og klirrer med vannglass og taller-
kener, mens vert Marit Gjeset tenner lys, 
sjekker lyd og skrur på strenger.

Hun kan skru litt til, kveldens 
første innslag er nemlig en gjeng fra 
Studentersamfundets interne teater (SIT). 
De hopper og danser, og synger om elgen 
som havner på fylla. Den vil ha øl, øl, øl. 
en passende åpning på kvelden, ser det 
ut til; folk kan ikke unngå å skule opp fra 
halvspiste kjøttkaker og flire av det som 
skjer. etter sketsjer og sang spretter de ned 
igjen til bordet sitt fremme ved scenen 
og får stempel på hånden av jam-verten. 
Nå venter billig øl.

Bestilt bryllupsblues
– Jeg heter Mari.

en ung jente har satt seg til med kasse-
gitaren hun tørrtrente på mens elgen var 
på fylla.

– Denne sangen har jeg laget selv, 
sier hun, og publikum skjønner at de må 
være stille eller snakke lavt idet Mari skal 
vise oss hva hun har komponert på sove-

Det er søndag på Samfundet. Her er ingen kø, ingen hyl og skrik, ingen trengsel eller høy musikk, men på 
Lyche står scenen rigget og klar. 

rommet.
Med skjør stemme og en smått ustemt 

gitar gir hun oss sine betraktninger 
om livets store og små spørsmål, og et 
bestillingsverk til et bryllup.

– Denne er litt sånn blues, sier hun, og 
takker ydmykt for applausen og setter 
seg.

Mens middagsgjestene litt etter litt 
vender nesen hjem, sitter nok en jente 
med gitaren i fanget. Hun snakker lavt – 
man hører ikke navnet før hun begynner 
å spille og synge. Publikum kjøper øl og 
kaffe, og har glemt å vise hensyn til dem 
på scenen. «I’m done defending my hopes 
and dreams», synger hun, til uoppmerk-
somt sus og latter, og det blir med ett 
tydelig at hva publikum får ut av å være 
på jam er helt opp til en selv.

Rockere inn fra mørket
Blues-Mari er tydelig lettet over å være 
ferdig; hun skal ha øl, og cider, men det 
er visst bare ølen som er billig som følge 
av opptredenen.

– Trettitre for den da, sier stemmen 
bak baren. 

– Du var veldig flink, jeg stoppet 
litt opp med arbeidet da du spilte, sier 
stemmen videre. 

– Jeg har spilt bedre før, sier Mari, men 
det synes han ikke gjør noe.

– Det er hvordan du spiller i dag som 
betyr noe. Jeg tror du ga mange en fin 
opplevelse.

Mari takker en gang til, og setter seg 
idet to gitarkledde rygger kommer inn 
fra mørket. Med hver sin artiststemplede 
hånd trasker de rundt i lokalet, og har 
tydelig planer om å opptre.

– Vi har sittet hjemme og jammet i hele 
dag, så hvorfor ikke komme hit, forklarer 
den ene. 

Belgiske Bob
Mens de to guttenes struper læskes av 
subsidierte dråper, tar vert Marit en Steve 
earle-låt for å holde scenen varm.

– en kan godt komme på scenen og 
dele tanker og ideer, det går aldri av 
moten å bry seg litt om hverandre, sier 
hun, og trives tydelig denne søndags-
kvelden.

Med faste grep om kopper og krus 
samles de kommende bidragsyterne 
rundt samme bord, og praten går løst 
mellom musikerne, som tydeligvis 
kjenner hverandre litt fra før. Selskapets 
siste innslag, en ung mann med gitar, 
gjør seg klar.

– Jeg er Bob fra Bergen, sier han.
Dialekten tyder dog på at han egentlig 

er fra en plass omtrent dobbelt så langt 
sør som vestlandshovedstaden, og når 
han drar en «belgisk vise fra 1800-tallet» 
faller brikkene på plass. 

– Rævva gitar
Det begynner å bli tamt på Lyche idet 
Bobs Cash-låt går mot slutten. Folk drar 
på seg jakker og skjerf, men klokken er 
ikke mer enn vel halv ni – det er da ingen 
tid for skikkelige musikere, og kvelden 
er moden for et mer rocka innslag. De 
to gitarguttene og en trommis inntar 
scenen, og fyrer løs med god gammel-
dags instrumental jamming.

– Vi har ikke et planlagt repertoar, men 
det går vel greit. 

Og det går greit, men etter en halv-
times tid er det nok.

Da har både tanta til Beate, Jimi 
Hendrix og strandløven Anthony 
Quinn vært innom på Lyche. De få 
gjenværende ser mette ut, og guttene 
pakker sammen.

– Gitaren låt rævva, mumler trommisen 
på vei ned fra scenen, og Lyche-jammen 
er over for denne gang.UD

TEKST: KAROLINE ROSSGÅRD SALHUS    FOTO: SVEINUNG SUNDFØR SIVERTSEN

laVmælt: Gitarjentene på Lyches åpne søndagsscene lagde tidvis mindre lyd enn publikum.
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SElVSKREmt: Ingrid Bolsø Berdal har gått fra Dragvoll og Samfundet til kinolerettet. I høst skremmer hun publikum med Fritt vilt 2.

InGrID BolSØ 
BerDal

I disse dager gir hun 
kinopublikum frysninger 
på ryggen. Selv liker 
ikke Ingrid Bolsø Berdal 
skrekkfilm.

TEKST: MARIT ELINE CHRISTENSEN    FOTO: LINE SKJæRVIK
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Bolsø Berdal er for tida aktuell som 
hovedrolleinnehaver i kinofilmene De 
gales hus og Fritt vilt 2, henholdsvis 
i rollene som suicidale Aina og den 
hevnlystne Jannicke. Den trønderske 
skuespilleren forteller at hun tiltrekkes 
av mørk tematikk.

– Det klinger i meg når jeg leser manus 
om ekstreme situasjoner. Det kan være 
godt å flykte fra hverdagslivet og inn i 
noe ekstremt, sier hun.

Kjenner på kjelleren
Bolsø Berdal forteller at hun i tolkninga 
av Jannicke har vært opptatt av å skape 
realisme, og at det har vært viktig for 
henne å ta rollen på alvor.

– Tradisjonelt har ikke skrekkfilm-
sjangeren vært så preget av realisme. 
I forarbeidet til Fritt vilt kontaktet 
jeg psykiatrien for å få mer innsikt i 
kriserammedes reaksjonsmønstre. Men 
det gjelder å finne en balanse mellom 

Med skrekkblandet fryd
underholdning og alvor, for til slutt sitter 
jo publikum der med popcorn og cola og 
vil bli underholdt.

– Kunne du tenke deg å jobbe med 
lysere tematikk også?

– Ja, jeg kan godt tenke meg å variere 
litt. Det er slitsomt å jobbe med tung og 
mørk tematikk, for man må grave dypt 
i kjelleren sin.

– Er det da vanskelig å legge følelsene 
fra seg etterpå?

– På teaterhøyskolen ble jeg veldig 
medtatt av å spille tunge scener. Men 
skuespill er jo et håndverk, og man blir 
mer herdet etter hvert, sier skuespil-
leren.

Tror på trønderfilm
Bolsø Berdal forteller at hun for tida 
har permisjon fra sin faste jobb ved Det 
norske teatret, men at hun ikke har noen 
nye prosjekter i emning.

– Akkurat nå har jeg bare fri, og det 
er utrolig godt.

Skuespilleren er født og oppvokst i 
Inderøy i Nord-Trøndelag, har studert 
musikkvitenskap på Dragvoll og vært 
aktiv på Studentersamfundet. Nå er hun 
bosatt i hovedstaden, og har ikke planer 
om å vende nesa nordover til hjemlige 
trakter.

– Jeg er veldig glad for at jeg fikk noen 

år som vanlig student i Trondheim. For 
tida trives jeg imidlertid veldig godt i Oslo, 
både privat og jobbmessig.

– Hva tenker du om den pågående 
filmsatsinga her i Trøndelag?

– Jeg heier virkelig på Midtnorsk film-
senter. Det er supert at det ikke bare er i 
Oslo det produseres film. I Stavanger har 
de greid å lage et godt filmmiljø, og det er 
ingen grunn til at man ikke skal klare det 
her i Trøndelag, mener Bolsø Berdal.

Hun legger til at hun godt kan tenke 
seg å bidra som skuespiller i en trøndersk 
spillefilm.

Skremmer seg selv
Det er to år siden skrekkfilmen Fritt vilt 
hadde premiere. Hovedrolleinnehaver 
Bolsø Berdal er godt fornøyd med 
oppfølgeren. Hun forteller at det alltid er 
like spennende å se hvordan det endelige 
resultatet blir.

– Som filmskuespiller deltar man ikke 
i den siste delen av prosessen. På teateret 
kan man påvirke resultatet hver kveld, 
sier Bolsø Berdal.

Hun forteller at hun syntes den 
første Fritt vilt-filmen først og fremst 
var underholdende, mens oppfølgeren 
skremte henne skikkelig.

– Hva er din skrekkfilmfavoritt?
– Jeg liker ikke skrekkfilm. Den 

forferdelige skrekken slipper liksom 
ikke tak i kroppen, og derfor unngår jeg 
å utsette meg for det.UD

 Alder: 28 år

Bakgrunn: Kommer fra Inderøy 
i Nord-Trøndelag. Mellomfag 
i musikkvitenskap fra NTNU. 
Skuespillerutdanning fra Statens 
teaterhøyskole. Fikk Amandaprisen 
for beste kvinnelige skuespiller for 
den første Fritt vilt-filmen.

Aktuell som:
Hovedrolleinnehaver i kinofilmene 
De gales hus og Fritt vilt 2, som 
begge har hatt premiere i høst.

Anbefaler i høst:
– Aftenposten har nylig begynt 
å trykke den danske tegneserien 
Wulffmorgenthaler av Mikael Wulff 
og Anders Morgenthaler. Den er 
fantastisk morsom. Det er skarp 
humor komprimert i én tegning, 
og kan minne litt om Larsons gale 
verden.
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Digital musikk på epleslang
Mye tyder på at musikken er i ferd med å bli gratis en gang for alle.

Apple og Itunes har nærmest monopol på 
salget av digital musikk. Samtidig har ikke 
den digitale musikken klart å kompensere 
for reduksjonen i platesalget, som har gått 
ut over de største plateselskapene. Dette 
kan nå være i ferd med å endres.

Nettsamfunnet Myspace har over 120 
millioner brukere verden over, og om lag 
5 millioner artister har egne sider der. I 
dag kan artister streame opptil seks låter 
hver på profilen sin, men i framtida skal 
det være mulig å legge ut hele backka-
talogen på den nye tjenesten Myspace 
music. Det skal også bli mulig å lage 
egne spillelister for brukerne, der man 
får mulighet til å samle flere hundre låter. 
Dermed kan man lage lange spillelister 
helt gratis, via en online jukebox, med 

TekST:  Anniken Volden 
 annikenvol@underdusken.no
ILL:  Asbjørn Hammervik Flø

DIGItal mUSIkk tillatelse fra giganter som Universal, Sony 
BMG og Warner.

Både fordeler og ulemper
Vokalist og gitarist Jonas Skybakmoen 
i trondheimsbandet Johndoe mener at 
økt tilgang på gratis musikk kan medføre 
både fordeler og ulemper.

– Hvordan vil bandet ditt påvirkes av 
dette?

– Fordelen med å få lagt ut musikken 
vår gratis er at den blir spredt. etter 
at platesalget har rast, har det blitt 
nødvendig for oss å få slengt ut låtene 
våre og la folk få høre dem. Dermed vil 
flere forhåpentligvis komme på konsert, 
og det er jo dét vi tjener penger på. 

Konkurranse
Skybakmoen viser også til en vesentlig 
forskjell mellom Myspace og Itunes. 

– Apple selger jo låter, men i den tiden 
vi er i nå, hvor folk er så mye på nett, så 
kan man jo like gjerne koble seg opp mot 
internett for å høre på gratis musikk, sier 
Skybakmoen.

– Streaming har en lavere terskel for 
mange, og det koster ikke åtte kroner 
per sang. 

Mye tyder på at Skybakmoen har 
rett. Webloggen Tech Crunch registrerte 
nylig, at mens Itunes brukte tre år på å 
selge en miliard sanger, brukte Myspace 
music bare noen få dager på å streame 
like mange. Denne foreløpige suksessen 
kan bety at framtidas musikkindustri vil 
ligge i å se langt forbi salg av cd-plater, 

og tenke helt nytt gjennom en annonse-
støttet musikk.

Løft i platebransjen?
Det kan virke selvmotsigende at de 
største plateselskapene som tidligere har 
kjempet mot gratis musikk på nettet, nå 
velger å inngå et samarbeid om å tilby 
disse tjenestene til hvem som helst. 
Forklaringen ligger i håpet om at den nye 
tjenesten vil svekke Apple i den digitale 
musikkbransjen i dag, og oppnå et løft 
i bransjen ettersom platesalget stadig 
går nedover. Greg Scholl fra den digi-
tale musikkbutikken The Orchard uttalte 
nylig til The New York Times at han trodde 
en musikkbransje basert på reklame ville 
være redningen. 

I tillegg til å være en gratistjeneste har 
Myspace music inngått et samarbeid med 
Amazon, slik at forbrukerne kan overføre 
musikk fra nettsiden til datamaskinen sin 
ved å kjøpe sangene gjennom Amazons 
digitale musikkbutikk. Da er det i alle fall 
liten tvil om at Myspace music er i stand 
til å konkurrere med Itunes innenfor 
musikkens digitale verden.

Skeptisk til storkapitalen
Selve ideen med streaming er ikke ny.  
Den største nyheten med Myspace music 
er som sagt at de store plateselskapene er 
tungt inne i bildet nå. Skybakmoen tror 
at dette kan medføre ulemper.

– Svære selskaper finansierer 
tjenesten, og inngår i tillegg et samarbeid 
med de største plateselskapene i verden. 
Dermed sikrer disse plateselskapene seg 
store markedsandeler, og forener krefter 
gjennom store bedrifter, sier han.

Gigantiske sponsorer
For å finansiere Myspace music har 
nettsamfunnet knyttet til seg gigantan-

nonsører som McDonalds, Sony Pictures 
og Toyota for å betale regninga, slik at 
brukerne skal kunne konsumere gratis 
musikk. Direktør Chris de Wolf i Myspace 
hevder at de skaper en økonomi for alle 
musikkartister gjennom et tiltak som 
dette. Det er helt 
klart at streaming 
av store mengder 
musikk vil kunne 
forandre mye.

e n 
forretningsmodell 
som dette har et 
godt utgangspunkt 
for å kunne 
konkurrere reelt 
med både Itunes og 
andre nettbutikker, 
grunnet et godt tilbud av gratis musikk 
via fildelingstjenester. Dette kan føre til 
at nettøkonomien vil basere seg mer og 
mer på at produktet til forbrukeren blir 
gratis.

En endring for artistene
Hvordan skal så artistene overleve, når 
musikken blir gratis og plateselskapene 
tjener penger på annonser?

enkelte artister har begynt å kreve 
sine rettigheter gjennom Featured Artists 
Coalition (FAC), hvor blant annet store 
navn som Travis, Radiohead, Robbie 
Williams og kate Nash er medlemmer. 
Organisasjonen tar sikte på at artister 

skal ha et ord med i laget når det gjelder 
hvordan musikken selges og markedsføres, 
og ikke minst hvem som sitter igjen 
med pengene til slutt. en ordning som 
dette kan absolutt være nødvendig i 
en tid med så store endringer innenfor 

musikkbransjen.
– Det nye tiltaket 

fører også til at de 
små indiebandene 
på Myspace risikerer 
å bli fullstendig 
overkjørt i større 
grad  enn tidligere, 
sier Skybakmoen.

Det er ikke lenger 
nok å markedsføre 
musikk gjennom 
fysisk salg av plater. 

Skybakmoen mener dette er et tegn på at 
plateindustrien går nye veier, og han er 
spent på hvordan dette vil gå, ettersom 
artistene er mest kjent med et tradi sjonelt 
forhold til plateselskapet sitt.

– er musikkindustrien egentlig godt 
nok rustet for en ny digital tidsalder, 
spør han.UD

De små 
indiebandene på  

Myspace risikerer å bli 
fullstendig overkjørt

 
Jonas Skybakmoen, gitarist i 

Johndoe

Kultur/ Kulturtegn
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rockettothesky - klubben, 17. oktober
TEKST:  KAROLINE ROSSGÅRD SALHUS   ksalhus@underdusken.no 
FOTO:  TORIL STRØM

Hvals verden 
konsert 

Helvetes innerste krets
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dette noe helt annet enn kjedelig posestappe.
Pair-a-Dice vinner mye på å gjennomføre den amerikanske 

illusjonen til fingerspissene. Maten er velsmakende, men det 
er milkshaken som står for høydepunktet av måltidet. 

Pair-a-Dice Diner byr på ekte amerikansk stemning og en 
avslappet, upretensiøs atmosfære. Her kan man bestille 
burger og milkshake for under 200-lappen.

Når Flyndre ankommer byens nye diner, har Abbor allerede 
rukket å ta en kopp kaffe ved baren. Eller «a cup-o-joe» som 
man sier her inne. Idet man tar steget inn på Pair-a-Dice, 
krysser man nemlig Atlanterhavet i samme slengen, og havner 
i Statene for drøye femti år siden. Iført en klassisk seksti-
tallskjole kaller servitrisen Flyndre og Abbor for «darlings» 
på klingende texansk, før hun geleider dem mot det siste 
ledige bordet. Til tross for at det er hverdag, er stedet så 
godt som fullt.

Lokalet er som tatt rett ut av en high school-film. Kombi-
nasjonen av klassiske colareklamer på veggene og saftig  
rock ’n’ roll fra jukeboksen setter stemningen perfekt for 
det man kommer hit for – å sette til livs et stort stykke kjøtt. 
Inspirerert av lokalet bestiller Flyndre og Abbor ekte ameri-
kanske milkshakes. Kort tid etter sitter de med hvert sitt 
store glass pyntet med friske bær. De er så fyldige og gode 
at Abbor sluker sin før de får sett på menyen.

Pair-a-Dice er i hovedsak en hamburger-restaurant. 160 
grams burgere med rikelig fyll og pommes frites til rundt 130 
kroner er ikke å forakte. Abbor går for Blue Hawaii Burger, 

en hamburger med blåskim-
melost, mens Flyndre velger en 
Red Rodeo Steak, entrecôte med 
hjemmelagd potetstappe, bønne-
stuing, saus og grillet maiskolbe. 
«Ti sekunder steking på hver side 
holder» befaler han servitrisen. 
Hun gir komplimenter for et godt 
valg – slik spiser de biffen i Texas 
også.

Kort tid senere står maten på 
bordet og Abbor gyver løs. «Bedre enn Sesam» utbasunerer 
han, og kaster en brannfakkel inn i samtalen. Flyndres biff 
ser ikke mindre appetittelig ut, men idet han skal kaste seg 
over den blir han stoppet av servitrisen. En feil på kjøkkenet 
har gjort biffen ekstra gjennomstekt istedenfor ekstra blodig. 
Servitrisen forsikrer at en ny biff kommer straks, og det gjør 
den også. God service når uhellet først er ute, men den slags 
skal jo ikke skje. Kjøttet er på det jevne, men Flyndre fryder 
seg over potetstappen. Med mye smak og fyldig tekstur er 

pair-a-dice diner & bar - kongens gate 19 
TEKST OG FOTO: FLYNDRE OG ABBOR   ud@underdusken.no 

Allright amerikansk
mat

 Bite the Dust forteller historien om polske 
undergrunnssoldater som oppholder seg 
i skogen mens de venter på fienden. Den 
helveteslignende situasjonen mennene 
befinner seg i, framstilles gjennom et 
skittent realistisk uttrykk.

Åpningsbildet viser fire halvgamle 
sovende soldater, alle iført gevær og 
sønderslitte klær, og med trestammer 
lenket til ryggen. Bakerst i scenerommet 
sitter en prest og framfører en messende 
sørgesang. Handlingen sparkes i gang 
ved at musikken stilner, og soldatene 
begynner gjøremål som verken forandrer 
eller forbedrer, men som derimot fram-
hever den meningsløse situasjonen de 
befinner seg i.

en soldat lemper et griseslakt rundt på 
måfå, en annen flytter på et bur med høns, 
de to andre finner det gemyttlig å stikke 
hodet inn i høyttaleren på en malplassert 

grammofon. Mens mennene bråker og 
banner, spilles lystig jazz over anlegget. 
Innslagene av musikk i stykket viser til en 
kultivert verden utenfor det svarte hullet 
mennene befinner seg i, en påminnelse 
som setter tilstanden deres i et, om mulig, 
enda dystrere perspektiv.

Scenerommet på Teaterhuset Avant 
Garden er lite, og skaper klam intimitet 
mellom skuespillere og publikum. Det 
er svært ubehagelig å være tilskuer når 
soldatene retter geværene i vår retning, 
og vi  mener bestemt å kjenne svak stank 
av dødt kjøtt, svette og skitt. Stemningen 
innad i soldatkollektivet er innbitt og 
aggressiv, for situasjonen er håpløs og 
alle vet det, men hvordan få den hersens 
tida til å gå likevel? en av soldatene 
snakker alvorlig til hønene i buret, som 
viser seg å være langt mer lydhøre enn 
hans menneskelige forbundsfeller. Ved 

å holde seg til monologformen, slipper 
han i det minste ondskapsfull skjemt og 
spott som respons.

Bite the Dust klarer, gjennom effektiv 
sceneutnytting, rekvisittbruk og dyktige 
skuespillerprestasjoner, å rive ned 
meningsbærende byggesteiner som kjær-
lighet og håp. Her står det animalske og 
ikke-rasjonelle i sentrum, og handlingen 
når sitt klimaks når fjerdemann myrdes 
uten grunn. Spørsmålet ligger der impli-
sitt hele tiden: når mennesker tvinges til 
en primitiv levemåte, og befinner seg i 
et traumatisk rom uten synlige utveier, 
hvor gjemmer humanismen seg da?

Stemningen i stykket er gjennom-
syret av ondskap fra ende til annen, 
og publikum vrir og flytter på seg på 
de harde setebenkene på teaterhuset, 
som synes å være arkitektonisk tegnet 
og bygget direkte med tanke på dette 

stykket. Uroen i kroppen inntrer først 
og fremst som en reaksjon på det som 
foregår på scenen, men dessverre også 
fordi det etter hvert blir rett og slett 
kjedelig. Bite The Dust er altfor langt 
og kunne med fordel vært kuttet ned 
tretti minutter, minst. Naturligvis er 
den halvannen timen stykket varer et 
effektivt virkemiddel i forsøket på å 
framstille hvor sakte tida gikk for under-
grunns-soldatene og hvor meningsløse 
aktivitetene deres var. Likevel fungerer 
grepet dårlig når fokus vendes bort fra 
det vi ser, selv om det er jævlig.

På den annen side, å innse å ha kikket 
inn i krigshelvete og samtidig ha kjedet 
seg, er en meget, meget ubehagelig 
erkjennelse. kanskje det var meningen. 

I Bite the Dust er humanisme og godhet 
byttet ut med kynisme og ondskap.      

bite the dust - teatr proVisorium & kompania teatr Fra polen - teaterhuset aVant garden, 15. oktober
TEKST:  RAGNHILD NABBEN    ragnhildna@underdusken.no  
ILL:       JANNE HELLENES
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Jenny Hval er damen som under artistnavnet Rockettothesky 
slapp en av de beste platene i 2006. Nå er hun aktuell med 
konseptalbumet  Medea, som i langt større grad enn debuten 
krever tålmodige og oppmerksomme ører. Musikken er skjør 
og svulstig, og Hvals englesang handler like mye om stem-
ning og lyd som tekster i melodi.

Det var godt oppmøte på Klubben da Hval og hennes 
to spellemenn entret scenen. De to backet henne opp med 
el-harpe, gitarer og perkusjon, mens Hval selv vekslet mellom 
den velkjente lille gitaren, sampler og keyboard.

Rockettothesky er ikke kjent for å ta snarveier, og starter 
med to låter som ikke er på noen av platene. Med stødige 
rytmer fra stortromme og dempet skarp, nynnende engle-
sang og lavmælt el-gitar dras en inn i Hvals verden og slipper 
ikke ut med det første.

En av Medeas mer radiovennlige låter, «Fourteen, Fifteen, 
Thirteen, Fourteen» følger, og setter seg raskt i lett dansende 
kropper. Det blir tydelig at med live trommerytmer gis låtene 
en egen dimensjon i forhold til platens samplede, noe de mer 
dystre og utilgjengelige låtene dessverre lider under. Når man 
ikke har rytmene å feste musikken på blir det vanskelig å få 
tak på låten, og kontrastene i konserten blir for store.

«Mothering Silence» er blant de lavmælte låtene som 
fungerer best, der en deilig uhyggelig eventyrstemning brer 
seg på Klubben. Publikum har tydelig skjønt at en må følge 
litt ekstra med når Hval fester sitt perlete dødningehode på 

genseren og inviterer til konsert.
Idet P3-hiten «Barrie For Billy Mackenzie» runger fra scenen 

kan Klubben fryde seg med en av Hvals kultstrofer: «Oh no, 
no, I am no dirty ho». Herlig, men så drar frøken Hval frem 
harpen igjen, og en må være stille når rockefoten var løs. Den 
svorne fansen følger oppslukt med, mens det bakerst i lokalet 
summer kraftig.

Med den fengende «Call Medea» skapes konsertens høyde-
punkt. Hval stråler der hun trakterer el-gitar samtidig som hun 
synger og styrer samples, det er tydelig hvem som er sjefen. 

Nettopp derfor er det ingen overraskelse at den respekterte 
musikeren og hennes to hjelpere avslutter med svevende, 
drømmende og dystre «Grizzly Man». Stemningen er magisk 
og skaper en verdig avslutning på en times himmelsk reise i 
Jenny Hvals rakett.

Rockettothesky ga publikum på Klubben et innblikk i alle 
sine ulike stilarter, og det meste fungerte utmerket. Dess-
verre kom ikke det skjøreste materialet til sin rett live.
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Les Dommedag! Verdens undergang før og nå, så forbereder du deg på det verste, og 
har en hyggelig stund mens du gjør det.

Hva får folk til å tro at dommedag er rett rundt 
hjørnet, og hva vil skje etter at denne dagen 
har passert? Dette er noen av spørsmålene 
Dommedag! Verdens undergang før og nå 
tar for seg.

Brorparten av boka er viet kristen-
dommen. Vi får blant annet en innføring i 
hvordan antikristmyten har blitt benyttet 
som politisk propaganda. Dette har ikke 
bare skjedd ved å skremme folk inn i kirkens 
klør, men også for å identifisere den såkalte 
endetidskeiseren, som skal markere at Jesus 
tilbakekomst er rett rundt hjørnet.

Jehovas vitner har fått et eget kapittel. 
Her får vi en innføring i hvordan de til 
forskjellige tider har regnet seg fram til at 
verdens undergang skal komme. Som forfat-
teren selv sier: «Gud er glad i runde tall». 
Det blir også viet plass til andre religioners 
oppfattelse av verdens undergang. Blant 
annet har noen retninger innen buddhismen 

en oppfattelse av dommedag og livet etter 
døden som ikke skiller seg særlig fra kristen- 
dommens. Buddhister havner i et helvete 
bestående av flere nivåer. Her bor det mange 
fæle skapninger, blant annet svarte esler 
med sverd i munnen.

Latteren sitter løst når man leser 
Dommedag!, men de første artiklene i boka 
kan virke avskrekkende for den som bare vil 
lese om tullete religiøse oppfatninger. Teori- 
og metodekapittelet kunne med fordel vært 
fjernet, da det gir leseren en følelse av at 
det er en pensumbok i religionsvitenskap 
man har gitt seg i kast med.

Bokas redaktører er førsteamanuensis 
Asbjørn Dyrendal ved Institutt for arkeologi 
og religionsvitenskap ved NTNU og Arnfinn 
Pettersen, redaktør for tidsskriftet Huma-
nist. Syv av bokas tekster har tidligere stått 
på trykk i Humanist, mens fem av tekstene er 
forfattet spesielt for denne boken.

asbjørn dyrendal og arnFinn pettersen (red.) - 
dommedag! verdens undergang før og nå - humanist 
Forlag / TEKST:  STIAN MATHISEN  stianmat@underdusken.no 
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Enden er alltid nær

Twilight of the Thunder God er ikke særlig oppfinnsom vikingmetal, men rått og 
godt.

Svenske Amon Amarth har, som så mange 
andre metalband med en forkjærlighet for 
sverd og sandaler, hentet både bandnavn og 
lyrisk inspirasjon fra Ringenes Herre. Siden 
1996 har de gitt ut plater om vikinger, norrøne 
guder, drager, blod og gørr. Lydbildet på 
deres siste album, Twilight of the Thunder 
God,kjennetegnes av klar, stødig growling fra 
vokalist Johan Hegg, intense kamptrommer 
som framkaller bilder av barske, nordiske 
skjeggmenn til hest, og sylskarpe, kirurgisk 
presise riff.

Twilight of the Thunder God er 
gjennomgående velskrevet og velspilt. 
Tekstene utspiller seg i en fantastisk 
middelalderverden, med stadige referanser 
til norrøn mytologi. Det er alltid slag som 
skal utkjempes, sverd som skal svinges, og 
ære som skal forsvares. Amon Amarth tar 
ingen store sjanser med materialet; de trives 
tydeligvis godt i sin lyriske verden, som er en 

salig blanding av norrøne sagn, europeisk 
middelalder og moderne fantasy. Det er 
håpløst enkelt å skrive tåpelige, corny tekster 
i denne sjangeren, men Amon Amarth klarer 
faktisk å holde seg på matta mesteparten 
av tida. Det er jo også en kjensgjerning at 
god metal ofte balanserer mellom uhemmet 
headbanging og uhemmet latter.

Gjesteopptredener fra Entombed-
vokalist Lars-Göran Petrov, Children of 
Bodom-gitarist Roope Latvala og metal-
cellistene i Apocalyptica (som lykkes i å 
åpne et befriende pustehull på platas nest 
siste spor, «Live for the Kill»), bidrar til å 
sette ekstra farge på Twilight of the Thunder 
God. Det er ei overraskende tilgjengelig 
plate Amon Amarth har spilt inn; «Free Will 
Sacrifice» er for eksempel ei umiddelbart 
fengende låt som trygt kan anbefales til både 
metalhoder og metalnysgjerrige. Det gjelder 
for så vidt for resten av albumet også.

amon amarth - tWiLight of the thunder god - metal 
blade records
TEKST:  TORGEIR AANES   torgeiraa@underdusken.no 
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Solid slagmarksmetal

Våke (Håret gråter jeg i) er en roman du kan tygge på en stund – den får deg til å 
tenke.

14-årige Maria sier hun har født et barn, 
men Barnet lar seg ikke finne igjen, og 
ingen tror på det Maria forteller. Våke 
(Håret gråter jeg i) handler om tabu- 
emner, om sex som det naturligste i 
verden,og om det å leve ut sin lyst. Men 
for Maria er ikke sex frivillig, i alle fall 
ikke med viten om hvilke konsekvenser 
det får for henne. Hennes graviditet er et 
resultat av et mirakel, det er i alle fall det 
hun påstår selv. «Og Guds engel trådte ned 
på jorden, fant Maria, den utkårede [...]. Du 
skal bli med barn og måtte solen mørkne og 
stjernene falle og våren aldri komme mer 
om ikke det blir som jeg har sagt». Dette 
er bare en av mange referanser og sitat 
hentet fra Bibelen og salmebøker.

I Våke (Håret gråter jeg i) er det 
vanskelig å skille mellom hva som er søvn 
og hva som er våken tilstand. Språket 
spiller også en viktig rolle i romanen, og 
forfatteren har en skrivestil som grenser 
mot det modernistiske. Fortellingen om 
Maria og barnet blir formet gjennom flere 
stemmer, blant annet fra henne selv, 
doktoren hennes og familien. Alle med 
forskjellige synspunkter til situasjonen. 

Bruk av tankestrømmer og lyrikk er noen 
av virkemidlene som forsterker historien, 
men er også med å gjøre handlingen veldig 
forvirrende. Som leser får man ikke svar på alle 
de spørsmålene som oppstår når man leser. Hva 
er det egentlig som har skjedd med Maria? Hva 
er det egentlig som har rot i virkeligheten?

Teksten gir oss sjelden konkrete svar. 
Mye må tolkes i etterkant, når flere biter 
har falt på plass. Dermed blir Våke (Håret 
gråter jeg i) en til tider tung bok å komme 
seg gjennom. Men på den annen side er det 
nettopp den eksperimentelle skrivestilen og 
det til tider oppstykkede språket som gjør at du 
fortsetter å lese. Det er med på å understreke 
den forvirrende situasjonen Maria er i. Våke 
(Håret gråter jeg i) spiller på leserens følelser, 
og engasjerer og gir nye perspektiver. Nettopp 
derfor er dette et spennende verk å lese.

I et essay som omhandler romanen bekrefter 
forfatter Ribe at hun prøver å la romanen gje 
nspeile uvanlige bilder: «Ikke tomme bilder, 
langt langt ifra. Men ja, de krever en innsats. 
Vanskeligheter i språket eller i plottet som 
leseren støter på. Hull som leseren må fylle». 
Ribe skriver at hun ønsker å beskrive en uro og 
en følelse, og det er nettopp det hun gjør.

kristin ribe -  våke  (håret gråter Jeg i) - Forlaget oktober
TEKST:  PIA FARSTAD ERIKSEN    piakarol@underdusken.no 
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Mellom drøm og virkelighet

21. oktober - 4. november/ Klandre lureknute

Tirsdag 21.oktober
Blæst: Pøkken går kl 21.30: Michael Duch / 
Erik Hegdal / Tor Hagerud Trio + Paal Nilsen-
Love / Peter Brotzmann Duo.
Dokkhuset: In the Country spiller jazzkonsert 
kl 20.00.
Lille London: Temamøte Bistand – hjelper det? 
Norsk Folkehjelps studentgruppe inviterer deg 
til temamøte om bistand på Lille London kl 
19.00. Generalsekretær Petter Eide fra Norsk 
Folkehjelp, Kristian Dahlberg Hauge fra Frp 
og Sigrun Espe fra SAIH er innleggere.

Onsdag 22.oktober
Samfundet: Excenteraften på Klubben 
kl 19.00. Tema er markedsføring, og det 
diskuteres hvorvidt markedsførernes første 
bud er å gjøre deg ulykkelig og misfornøyd 
med deg selv.

Torsdag 23.oktober
Samfundet:The Wizard of Oz vises kl 20.00 i 
Storsalen, hopp på nostalgitoget.
Blæst: Det braker løs når sjumanns-orkesteret 
Dunderbeist etterfulgt av femmannsorkesteret 
No Life Orchestra konkurrerer om hvem som 
kan lage mest lyd. 
Storås Utested: Magnus Sinnes lover en 
kjempekveld når han spiller en av sine første 
konserter med nytt band kl 22.00.
Café Dublin: Brendan McKeever spiller kl 
22.30.

Fredag 24.oktober
Samfundet: Musikkquiz på Edgar kl 20.00, 
etterfulgt av DJ Rock Meg i Rauå på Klubben 
kl 21.00. Endelig er det temafest med et tema 
alle liker; ølfestivalen feires over hele huset 
fra kl 21.00, og det vil bli servert leskedrikk. 
Bye & Rønning serverer et prisbelønt show 
kl 22.30 i Storsalen, og Harrys Gym avslutter 
kvelden på Knaus kl 23.59.
Blæst: Karl Barx feirer sin første Kompakt 
Disk i hjembyen, og de blir varmet opp av Jim 
Protector og Anja & Heida.
Dokkhuset: Eldbjørg Raknes og hennes 
kolleger i WHB gir deg vakre melodier og en 
dose støy kl 21.00
Kultursenteret Isak: For alle som liker teater 
er det verdt å ta turen til Isak, som presenterer 
premiere på Big John kl 20.00.
Brukbar: Radioclit kl 22.00.

Lørdag 25.okotober
Samfundet: Samfundsmøtet har «USA-koden» 
som tema, og det vil bli diskutert presidentvalg. 

På Vidda Soundsystem spiller på Selskapssiden 
kl 22.00. Årabrot spiller på klubben kl 22.30, 
og Pony the Pirate avslutter kl 23.59.
Blæst: Megaspesiell hiphop-opptreden på 
Blæst i dag. Necro, kjent for ekstreme tekster 
og kontroversielle opptredener tar turen fra 
Brooklyn for å ryste publikum. For en syk faen. 
Dørene åpnes kl 21.00.
Dokkhuset: NTNU Lørdagsuniversitet 
presenterer forelesninger med gratis 
inngang. Dagens tema: «Musikkshopping eller 
tradisjonsformidling?» Kari Brææææmnes 
med band spiller fra kl 22.00. 
Brukbar: Fake Blood eksperimenterer med 
reagensrør og skalpeller når han inviterer alle 
ut på dansegulvet kl 22.00.

Søndag 26.oktober
Samfundet: Unsigned Stage på Lyche kl 19.00, 
en time senere er det kino i Storsalen, der dagens 
film er Dykkerklokken og Sommerfuglen. 
Olavshallen: Endelig en queen-tribute uten 
ølånde, når Olavshallen presenterer premiere 
+ ekstraforestilling fra kl 17.00.
Nidarosdomen: Trio Mediæval og Nidarosdo-
mens jentekor framfører kl 20.00 musikk fra 
middelalderen, ny musikk av Andrew Smith, 
samt norsk folkemusikk.

Tirsdag 28.oktober
Samfundet: Det lages masker på maskeverksted 
for dem som ønsker å passe inn på årets 
maskeradeball kl 18.00 på Klubben. Og for alle 
som aldri har lært seg å danse, eller ikke husker 
sist de danset, blir det arrangert dansekurs i 
Rundhallen kl 20.00.

Onsdag 29.oktober
Dokkhuset: Heidi Skjerve Band spiller med 
Nidaros Strykekvartett kl 20.00.
Centrum Bowling: Singletreffen på Centrum 
Bowling er ikke nødvendigvis stedet du vil finne 
din utkårede, men det er alltids verdt å prøve. 
Her vil du finne flust av lekre studenter, de 
fleste av dem fra sosialantropologi, med penn 
og papir klar.

Torsdag 30.oktober
Samfundet: Maskeradeball i hele huset! Det 
blir kammermusikk, masker og gamle kjoler i 
en storslått kostymefest.
Dokkhuset: En trommis og en vokalist blir 
til sammen Wildbirds and Peacedrums. De 
spiller kl 21.00.
Storås Utested: Faela gir oss et mangfoldig 
uttrykk med musikere fra Sverige, Bosnia, 

Chile, Argentina og Serbia.
Cafe Dublin: Loughy spiller kl 22.30.

Fredag 31.oktober
Samfundet: Musikkquiz på Edgar kl 20.00 
etterfulgt av Tusen Turister som skal få tusen 
fremmede til å danse til musikk som CSS og 
Beach Boys på Klubben kl 21.00. Pilemy/The 
Firefly Effect spiller melodisk synthpop som 
kiler danseføttene kl 23.59 på Knaus.
Blæst: The Megaphonic Thrift spiller kl 
22.30.
Dokkhuset: Kl 21.00 er det dobbelkonsert med 
Fliflet / Hamre Energiforsyning + Chissoko / 
Kleppen / Chissoko / Torget / Chissoko, en 
tirade av navn. Dagens nachspielband spiller 
på glass etter stengetid, og kaller seg Nina / 
Stine / Jack Daniels / Nina / Stine. 

Lørdag 1.november
Samfundet: Ytringsfrihet bør Finde Sted. Dette 
utsagnet diskuteres av Per Edgar Kokkvold, 
generalsekretær i Norsk presseforbund og 
mottaker av flere dødstrusler på dagens 
Samfundsmøte i Storsalen kl 19.00. Just Nu! 
fyller Klubben med dansbare Rocketoner kl 
21.00, etterfulgt av enda et DJ-set fra Explorers 
Record Club på Selskapssiden kl 22.00. The 
Real Ones har nettopp gitt ut kritikerrost album 
og spiller på Klubben kl 22.30 før Therese  Aune 
serverer høststemning med pianomelankoli på 
Knaus kl 23.59.
Dokkhuset: Panter Tanter produksjoner gir 

oss fortellingen om en polsk poet kl 14.00. 
Kl 15.00 blir det diskusjon om utenlandske 
tiggere. Gratis inngang, selvfølgelig. Maria 
João Quartet fra Portugal spiller konsert fra 
kl 22.00.

Søndag 2.november
Samfundet: Julesnapperen har premiere 
på Knaus kl 18.30, presentert av Student-
samfundets Interne Teater. Forestillingen 
vil bli vist fram til 13.november. Kl 18.59 blir 
det kino i Storsalen der kriminelle hjerner og 
mislykkede gløsere kan bli inspirert av  , som 
er kveldens film. Unsigned Stage foregår som 
vanlig på Lyche kl 19.00, før det blir vist nok 
en skrekkfilm i Storsalen kl 20.30: Army of 
Darkness.
Dokkhuset: Urpremiere kl 19.00 på Sex, Drugs 
and Kalashnikov – noe så spektakulært som en 
kebaboperette.
Nidarosdomen: Nidarosdomens guttekor 
med kammerorkester og solister urframfører 
Terje Bjørklunds bestillingsverk De Profundis 
fra kl 20.00

Tirsdag 4.november
Samfundet: Som alltid en like trivelig tirsdags-
quiz på Edgar klokka 19.00.

Et visst vifteanlegg i en viss kjeller uten 
innflyttere vil ikke bli brukt til å distribuere en 
ny utgave av Under Dusken som blir å finne i 
stativene fra tirsdag ettermiddag. Se opp, nei, 
ned for vår faste kurér.

25.

Foto: Scanpix



Spitnir registrerur... Aktueltur:Nyhetur:

– Gitt situasjonen er dette en god løsning for kundene, de ansatte og et samlet finansmarked, 
hevder administrerende direktør Nilsur Kobburson i Spitnir Bank ASA.

Bakgrunnen for støttetiltaket er den negative likviditetssituasjonen som har oppstått i kjøl-
vannet av den globale finanskrisen, og konsekvensene den har hatt for den lokale finansnæringen. 
Styret og administrasjonen i Spitnir Bank måtte derfor innlede dialog med sentralbanken UKUR 
for å finne en løsning på situasjonen.

– Spitnir Bank og UKUR har tradisjonelt hatt vanskeligheter med å forstå hverandre, men likevel 
har vi nå på et vis funnet en løsning som gitt situasjonen er til beste for bare Spitnir. Samarbeidet 
har således fungert godt, sier Kobburson.
T-shirts to the rescue
Han understreker ellers at Spitnir Bank er en solid bank med en sunn utlånsportefølje.

– På grunn av finanskrisen og det faktum at nesten ingen er villige til å låne ut eller inn penger, 
har vi likevel fått en kortsiktig utfordring med å oppfylle forpliktelser som forfaller raskt eller 
sakte, sier Kobburson.

UKUR har hittil besluttet å støtte banken gjennom finansiering på inntil 5 milliarder t-skjorter 
fra sentralbankens eget t-skjortehvelv som ligger langt inne i fjellet Trafonjökull. Ifølge Kobburson 
vil dette sikre tilstrekkelig likviditet.

Spitnir Banks administrasjon har videre fått mandat fra eieren til å selge banken. Spitnir Securities 
ved Thorariin von den Gölden-Paraschüüt er engasjert som rådgiver i forbindelse med salget.

 – Prosessen med å finne en kjøper til banken er i gang. Vi har som ambisjon å få en snarlig 
avklaring en eller annen gang i fremtiden. Det vil bli lagt vekt på å finne en eier som kan bygge 
videre på de verdiene som ikke lenger fins i banken, sier Kobburson.
Satser alt på bolig
Om Spitnir ikke blir solgt har Kobburson uansett en plan b klar. B-en står for bolig.

– Vi satser rubbel og bit på eiendom om salget går i dass, rabulerer han.
Kobburson viser til bankens gamle lokaler i ærverdige Klosturgatid som et eksempel på at dette 

blir en garantert suksesshistorie. Han ruller ut et verdenskart for å demonstrere sine planer.
– Her, her og her kan vi ha kapitalreserver i form av et bygg, og i tillegg kan alle bankfunksjo-

nærerene bo der. Slik kan jo også bankfunksjonærene bidra når som helst i banken om de blir 
tilkalt på kort tid.

– Hva skal egentlig dette være godt for?
– Áhættustýringu, lánaeftirliti og lögfræðisviði. Allir þessir einstaklingar hafa mikla reynslu á 

sínu sviði, innan sem utan bankans, klukker Kobburson og hopper ombord i et helikopter som 
forsvinner i horisonten. SN

UKUR redder Spitnir fra kollaps
Spitnir Bank ASA er sikret likviditet gjennom støttetiltak fra sentralbanken UKUR.  
Det settes samtidig i gang et arbeid med å selge banken en gang for alle.

21.10.2008

myseMyse: ned 723,9% siden lørdag

Spør børsdvergen
(sånn som hovmesteren men unyttig)

Nyhetur:

– Hahaha, tenk at ingen oppdaget dette før nå, 
gapskratter rektor Trond Michael Andersen ved 
HiST idet helsepersonalet ifører ham tvangstrøya.

Forvirret spør Spitpostens utsendte om hva som 
er bakgrunnen for hendelsen.

Det viser seg at rektoren det siste året har spilt et 
dobbeltspill for studenter og ansatte ved høyskolen. 
Mannen alle trodde var prorektor Arnulf Omdal var 
egentlig bare rektor Andersen med briller.

– Det ringte en student en dag som ba om å få 
snakke med prorektor. Jeg viste ikke hva en prorektor 
var, men det hørtes ut som en kul stilling, en slags 
proff rektor. Så jeg sprang ned på vaktmesterkon-
toret og lånte et par briller, og utga meg for å være 
prorektor.

Mens vernepleierne bærer Andersen ut hoved-
inngangen forteller rektoren om fordelene med 
ordningen.

– Jeg fikk jo en ekstra lønning. Den gikk for det 
meste med til å bygge ut maurfarmen min. I tillegg 
hadde jeg mye bedre draget på damene som prorektor. 
Derfor tok jeg alltid på meg brillene når jeg dro på 
Frakken, forteller han.

Andersen har fått beskjed om at han nå vil måtte 
fratre stillingen som rektor. Dette tar han med den 
største ro.

– Når rektor avsettes, tar prorektor automatisk 
over stillingen. Mwahahæhæhåheiohoioha, hyler 
rektoren eller prorektoren idet sirenene i politibilen 
settes på. SN

Prorektor var rektor
21.10.2008... at det er finanskrise

... at da går det rett på dunken

... at dunken er til og med tømt for 
Svartadaudir for islendingenes del

... at finanskrisen likevel ikke hindrer 
NTNU i å kaste penger etter et guttekor 
på fyllatur til Tjingtjong-land

... at Pirum med andre ord har reist 
helt på turné til Kina for å tralle og lalle

... at der har de vel også «spist» både 
«vårruller» og «bambusskudd»

... at stukekollektivet uansett fortjener 
skryt for innovasjon rundt den gamle 
tanken om å «brødfø» den tredje 
verden

... at jaja, sånn kan det gå

... at akkurat dét tenkte Stig van Eijk 
da han fikk vite at han venter barn

... at det heter å ha en heimsbolle i 
ovnen på islandsk

... at den graviditeten for øvrig forklarer 
så mye, for eksempel morgenkvalmen 
under et visst internarrangement i april

... at det i så fall må ha vært en 
pirumitt som sådde frøet i van Eijks 
blomsterbed

... at i samme stund gikk startskuddet 
for aksjon Lausungene 2008

... at apropos kroppsvæsker i full fart, 
«Æ spyr» er en undervurdert b-side fra 
det minst like undervurderte heavyrock-
bandet Subway Suck

... at bandnavnet for øvrig viser til 
Pirums favorittaktivitet på turné i ville 
østen

... at nå ble det mye griseri her

... at ikke like mye griseri som når 
Pirum «spiser» med «pinner»

... at i Kina går det forresten rett på 
djunken

... at det passer jo egentlig ganske 
bra i volatile tider

... at Spitposten gjerne skulle hatt et 
eget seilfartøy

... at det skulle egentlig bare mangle, 
til og med dassrullen Under Dusken har 
egen Båt

... at for en neve dollar får du sikkert 
kjøpt både den islandske flåten og halve 
kongeriket. Eller republikken, da

... at den lille øya snart er en Njåls-
saga blott

... at redningen blir vel at fisketrå-
lerhorenasjonen må melde seg inn i 
Unionen

... at da er bare Norge, Sveits og Liech-
tenstein igjen i supperådet EFTA

... at øyner vi en ny trippelallianse?

... at dét blir vel verdenshistoriens 
korteste verdenskrig

... at nesten like kort som Pirums 
sammenlagte «pinner»

... at griseriet vil jo ingen ende ta

... at det vil derimot Pirum

... at bap! SN

En årelang gåte ved Høgskolen i Sør-Trøn-

delag (HiST) er omsider avslørt.

REDDENDE ENGEL: Sentralbanksjef i UKUR, Torgrim Ødegårdson (t.h.), stikker en rull med de facto mynt-

enhet på Island, T-skjorter, i neven på administrerende direktør Nilsur Kobburson i Spitnir Bank ASA.

Útlit eins:

RIKTIG REKTOR?: Prorektor Trond Michael Andersen (t.v?) 
og rektor Arnulf Omdal (t.h?). 

Smiler rart Salig bart Skriver smart Virker sart

Útlit eins og:

Brenner etter å lese Større ører enn nese Trenger hårprotese Lyrisk fadese



ØYEBLIKK – Bilder fra medarbeidere i Under Dusken
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Savnet

uten tittel Bysykkel er fiffige saker. Legg ut rundt 70 daler for et sykkelkort, og vips har du tilgang på sentrumstransport når du trenger det. 

Det er også en kilde til barnslig underholdning og impulsive bilder i et nærliggende parkeringshus.

Fotograf: Simen Maske

returadresse
Under Dusken
Postboks 6855, Elgeseter
7433 trondheim

Som riktig ung ble vår lille venn adoptert. 
Overført fra fosterhjem via anstalt tilbake til 
fosterhjem og hele ruta en gang til, lærte han 
verden å kjenne litt for raskt. Det var en hard 
barndom. alle oppførte seg som om de ville 
beholde ham for alltid, men han fikk aldri 
lært sine nye foresatte å kjenne før han atter 
igjen ble sendt videre. Holdt i noens hender 
på vei til neste stopp.

Så en dag ble han forlatt. På et kaldt fortau, 
en høstkveld, som et tyggispapir. Han hadde 
ikke engang rundet ti år, og allerede måtte han 
kjenne verdens mørkeste sider på kroppen. 

Ensom, kald og våt, på bristepunktet til sammen-
brudd, ble vår lille venn funnet. Hun var snill og god. 
En gammel dame, karrierekvinne i omsorg. Hun tok 
ham med hjem, tørket ham og lot ham hvile. Og han 
var reddet. Eller? 

Dagen etter tok hun ham til politiet. Levert inn som 
en tomflaske, til en smilende mann i politiskjorte, bak 
en diger skranke.

– Vi skal nok ta vare på den lille, sa han.
– til vi finner hans eier.
«Eier?!» Det var alt han betød for noen. En eiendel. 

noe å drasse rundt på, bruke, kaste, finne, levere, og så 
bruke igjen. En lusen eiendel. Livet var hardt.

noen «eier» kom aldri for å hente ham. Han ventet, 
sammen med mannen bak skranken, i mange timer, men 
ingen kom. Ingen savnet ham nok til å lete eller oppsøke 
politiet. Den gamle damen var borte, bare den smilende 

mannen bak skranken var igjen. De delte blikk. Mannen 
bak skranken så i alle fall på ham ofte. Ved stengetid 
var de plutselig ute og gikk igjen. Holdt i hånden på vei 
til nok et sted, nok en gang. nok en anstalt?

Mannen fra skranken møtte flere med skjorter som 
ham, og den lille hørte dem snakke høylytt, le og fryde 
seg. De håndhilste, smilte alle sammen, og så på ham.

– Herlig, ropte den ene.
– Første runde er på meg, lo mannen fra skranken 

og smilte mer.
Og på vei ut døren, holdt i hånden av mannen fra 

skranken, med et bedrøvelig blikk, leste vår lille venn 
fra et ark, hengt på en vegg:

«Mistet sårt tiltrengt 1000-lapp i Munkegata. Venn-
ligst returner til eier. Finnerlønn loves. ring +47 416 
15 141»

Combustible Jack
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