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forsømmer kunsten

kunstaktivisme

anmeldelser

Ingen har faglig ansvar  
for å ivareta de store kunst-
verdiene på ntnu.

Engasjementet for Palestina 
har utløst en debatt om  
kulturell boikott.

Vår anmelder har opplevd 
sitt største tåredrypp siden 
mammaen til Lillefot døde.

INNHOLD:

Nå er det nok. “I want real human moments”, sier hun så fint i filmen. Møt meg på Dragvoll ved kunstpostkortene ingen kjøper. Ha på deg et rødt- og svartrutete skjerf. 
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selvoppfatning

portrettet

isfit-dialog

Er det egentlig noen som 
mener det er forskjell mellom 
studentene ved Dragvoll og 
Gløshaugen?

therese Aune samler på de 
billige instrumentene, fram til 
platekontrakten byr seg.

når en palestiner og en  
israeler møtes er det viktig  
å ha øvd først.
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studiefinansiering

eiendomsrett

dagsorden

Lærerstudenter føler seg 
forskjellsbehandlet av  
Kunnskapsdepartementet.

Studentene krever at universi-
tetet holder avtalen om bygg 
på Fengselstomta.

Får du utsatt førstegangs-
tjenesten har du større 
sjanse til å slippe å avtjene  
verneplikt.
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Resultatløs verneplikt
Vernepliktige tar med seg lite av formell verdi fra førstegangstjenesten. 
Soldater og sivilarbeidere burde lettere kunne ta studiepoeng  
i tjenestetiden.

Kunnskap  
i krisen  

JArl e. Irgens
nyhetsjournalist

KOMMENTARkommentAr

At allmenn verneplikt ikke lenger er allmenn, er noe 
de fleste som studerer i dag er klar over. Det er langt 
fra 70-åras mobiliseringsforsvar til det moderne norske 
forsvaret. Det er lett å komme seg unna, for Forsvaret 
trenger langt fra alle. Så lite som en tredjedel av guttene 
gjennomfører militær eller sivil førstegangstjeneste.

Likevel utgjør denne tredjedelen en stor mengde 
unge menn og kvinner.

At disse – som er så godt som frivillige – skal stå igjen 
tomhendte, er ikke verdig likhetssamfunnet vi lever i. 
Alle som ansetter sivilarbeidere, og alle forsvarets avde-
linger som inkluderer vernepliktige, understreker hvor 
viktige og nyttige de tjenestegjørende er.

Men ros kan ikke regnes som tilstrekkelig lønn for 
strevet. De som velger å gi opp et år av livet for å gjøre 
noe for Norge, burde belønnes bedre.

Det man lærer gjennom førstegangstjenesten burde 
oftere kunne overføres til formell kompetanse til livet 
etter dimisjon. Et førstehjelpskurs som sertifiserer deg 
til å bli sanitetssoldat, burde generere studiepoeng i 
sivile helsefag. Har man tjenestegjort som operasjons-
romsassistent på ett av Sjøforsvarets fartøy, burde dette 
telle innen maritime studier.

Per i dag avslutter man førstegangstjenesten med tre 
studiepoeng og en dimisjonsgodtgjørelse på omtrent 
30 000 kroner.

Dette tilbudet er ikke godt nok.

De tre studiepoengene kan lett tas gjennom et år på 
folkehøyskole, og pengene kan tjenes opp på to måneder 
sommerjobb. Eller man kan ta 30 studiepoeng på et 
halvår og få omgj0rt 30 000 kroner av studielånet til 
stipend.

Formell utdanning er viktig i Norge, og det er dette 
også vernepliktige bør tilbys i mye større grad enn de nå 
får gjennom førstegangstjenesten. Dette er en oppgave 
som Forsvaret og utdanningsmyndigheter bør jobbe 
bedre med. Det fins stort potensial, både blant befal 
som lærere og vernepliktige som lærlinger.

Gjennom voksenopplæringen tilbyr Forsvaret noe 
utdanning til rekrutter og vernepliktige. Realfagskurs 
er tilgjengelige, i likhet med muligheten for å sertifi-
sere seg til for eksempel jeger, fritidsbåtskipper eller 
bussjåfør. Fra i fjor av kan soldater i tjeneste også ta 
studiepoeng i militært relaterte studier. Men tilbudene 
er langt fra jevnt fordelt, og stort sett konsentret rundt 
store baser. De som ender opp i avdelinger med stor 
aktivitet eller operative tjenester som grensevakter og 
kystvaktfartøy, har sjelden mulighet til å dra nytte av 
voksenopplæringen.

Mange lærer mye i førstegangstjeneste, men står 
igjen med attester og kvalifikasjoner som betyr lite i 
det sivile liv. De har lært kart, navigasjon, har overle-
velseskurs og kurs i stressmestring. De fungerer som 
bakkemannskap for helikoptere, kan bemanne radar, 
sonar og avanserte gjenkjenningssystemer. De kan 
avansert livreddende førstehjelp og har jobbet i admi-
nistrative eller logistiske stillinger i et fullt år.

Ikke noe av dette betyr noe i det daglige sivile liv.
Derfor burde Kunnskapsdepartementet og Forsvars-

departementet jobbe tettere sammen for å gi de som 
er i tjeneste noe mer de kan holde fram i ettertid enn 
minner og historier.

det er i krisetider norge skal prise seg lykkelig 
for sparekontoen sin. nå er også tiden inne 
for å bruke noe av den. 

landets minister for forskning og høyere 
utdanning gjennom det siste året, tora 
Aasland, varsler en økning i antall studie-

plasser ved norske utdanningsinstitusjoner. Forslaget 
lanseres som et tiltak for å hindre lediggang i krise-
tidene som er over landet, og Aasland formaner at 
man ikke skal «sitte og vente på at arbeidsmarkedet 
skal bedre seg».

Forslaget fra statsråden peker i riktig retning. men 
utdanningsinstitusjonene må forberedes på å ta imot 
flere studenter. dette kan gjøres gjennom en kraftig 
bevilgning til utdanningsinstitusjonene i regjeringens 
tiltakspakke for norsk økonomi. pakken ble lansert 
26.januar, mens denne utgaven av under dusken 
ennå lå i trykkpressa.

som Aasland helt riktig påpeker, har norge i mange 
år manglet ingeniører og sykepleiere. sistnevnte 
utdanning har fått bedre vilkår gjennom samlingen i 
helseklyngen på Øya. trondheims ingeniørstudenter, 
både ved Hist og ntnu, sliter fortsatt med ramme-
vilkårene. lesesalsplasser ved Hist debatteres stadig. 
kapasiteten ved campus gløshaugen, både når det 
kommer til ansattes tidsskjema og studenters plass å 
områ seg på, er strukket til det ytterste. sentralbyg-
gene er fulle. lesesaler i eksamensperiodene fylles 
til bristepunktet. grupperom og andre saler likeså. 

Ifølge leder Bjarne Hodne i Forskerforbundet har 
ministeren gjort seg til talskvinne for økt kvalitet i 
utdanning og forskning. dermed ser hun forhåpent-
ligvis også at før studentmassen kan økes, må det 
forbedringer til.

ntnu har i lengre tid hatt flere spennende 
prosjekter på blokken. under dusken skrev i høst 
om prosjektet «kulturarena Høyskolebakken», som 
vil samle arkitektur- og kunstutdanningene i trond-
heim utenfor gløshaugen-kjernen, og dermed frigjøre 
plass. teknobyen og tilhørende bygg vil gjøre det 
samme. disse områdene bør være høyt oppe på listen 
over prioriteringer.

spørsmålet er som alltid: Hvor skal ntnu få 
pengene fra? Håpet er tiltakspakken til tora Aasland.

*

også den amerikanske regjeringen jobber med 
sin nye redningspakke. Barack obama, karikert som 
en moderne superhelt, har overtatt verdens største 
opprydningsjobb. på programmet for dag én stod Irak, 
Afghanistan, guantanamo-leiren og Israel/palestina-
konflikten, samt et personlig brev fra avtroppende 
president. Hvilken av disse som blir verst å hånd-
tere, gjenstår å se.



4 NYHET 

studentAvIser:

www.underdusken.no

unIversItAs/oslo

ud For

5

smIs/stAvAngerstudvest/Bergen

Høyere kostnander enn forventet gjør at Studentenes Hus i 
Stavanger blir mindre enn planlagt. Planene for bygget har endret 
seg fra å ha tre etasjer og kjeller til å ha to etasjer. Arealet har 
minsket med omtrent hundre kvadratmeter.

– Dette er ganske forskjellig fra den visjonen vi hadde fra 
begynnelsen av. Etter hvert som tiden går, virker det som om vi 
får mindre og mindre ut av de pengene vi har fått tildelt, sier 
leder Gaute Juveth i Studentorganisasjonen (StOr) til Student-
mediene i Stavanger.

Ikke alle studentorganisasjonene får kontor i det nye bygget.
– Slik som bygget er planlagt nå, er det kun StOr, Student-

presten og Studentmediene i Stavanger som får egne kontorer. De 
andre studentorganisasjonene må dele et fellesareal, sier Juveth.

Studenthus forminskes

sIden sIst

ENGASJERT: Nobels fredspris-vinner Shirin Ebadi kjemper for ikke-voldelige løsninger i 
Iran. Nå kommer hun til årets ISFiT (foto: Don Lavonge/Flickr.com).

Dette har hendt:

Store mengder miljøgifter har gjort de 500 nye studentboli-
gene som skal bygges på Grønneviksøren i Bergen, langt dyrere 
enn planlagt. I verste fall må prosjektet skrinlegges, melder 
studentavisa Studvest.

Tomten var i en lang periode en avfallsplass og er senere 
også benyttet som et dumpingsted for asfaltstøv.

Miljøgiftene har ført til økte byggekostnader for de som skal 
bygge på området. Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), som 
er én av aktørene, sliter med å finansiere prosjektet, ettersom 
Bergen kommune nekter å betale.

– Foreløpig ser vi ingen løsning på dette, men vi er forbe-
redt på å håndtere denne situasjonen selv, sier boligdirektør 
Thorbjørn Haug i SiB til Studvest.

Giftig studenttomt
Sannsynligheten for at du får toppkarakter, 
avhenger av hvor du studerer. Forskjellene 
mellom lærestedene er enorme, melder 
studentavisa Universitas i Oslo.

55 prosent av studentene ved Norges 
Musikkhøgskole (NMH) fikk karakteren A 
eller B våren 2008, viser tall fra Data-
base for statistikk om høyere utdanning. 
Det er det beste karakterresultatet av alle 
lærestedene tilknyttet Studentsamskip-
naden i Oslo.

Norges veterinærhøgskole (NVH) ligger 
på nest siste plass på statistikken, med 

Russisk karakter-rulett

10 år 
sIden
Studentbrygga 
har hatt et gigan-
tisk ølsvinn forut 
for inndragelsen 
av skjenkebevil-
lingen. Nærmere 
ett kubikk med øl 

har gått rett i elven. Tørste studenter har 
gått glipp av rundt 2000 halvlitere. Årsaken 
for denne fatale tabben ligger i at en ventil 
fra øltanken som skal føre ut skum ved 
tilkobling av nye fat ikke har blitt lukket. 
I stedet for å sende de gudegitte dråper 
i kranene, har Nidelven blitt beriket med 
Dahls gyldne øl.

25 år 
sIden
Oppfattet som 
«kaninfor» av 
noen, og som 
anerkjent middel 
mot sivilisasjons-
sykdommer av 
andre: Vegetar-

bølgen er på et vis noe mer enn en måte å 
få i seg næring på. Det handler like mye om 
en annen måte å forholde seg til verden på.
Vegetarbutikker, helsefora og grønne spalter 
i ukebladene florerer, iblant virker det hele 
noe kvasi. Revolusjonært vil vel de færreste 
kalle det, når naboen begynner å dyrke gift-
frie grønnsaker i bakgården. Men bak disse 
overflatefenomenene ligger tankesystemer, 
og til syvende og sist politiske holdninger 
som overskrider status quo. 

75 år 
sIden       

Det energiske 
hyttestyre hadde 
forrige tirsdag 
arrangert akefest. 
Snestorm la dess-
verre en demper på 
fremmøte. Da man 

ved 9-tiden benket sig i store peisestuen 
var forsamlingen mere utvalgt enn tallrik. 
– Det er svært koselig når det ikke er så 
mange derope, men når hyttestyret arran-
gerer fest så er det jo deres håp at flest 
mulig av gutta skal benytte anledningen. 
Så vi håper at neste gang vi får hyttefest, 
vil fremmøte bli mere tallrik og værgudene 
vil la sig bevege av den energi hvormed 
styret arbeider for å gjøre hytta til et koselig 
utfartssted for alle N.T.H.I.s medlemmer og 
deres eventuelle ladyloves.

DØRÅPNER: President Trygve Thorson i ISFiT mener det vil være en takknemlig oppgave 
å huse de internasjonale studentene som kommer til årets festival.

TEKST:  Stian Mathisen
 stianmat@underdusken.no
FOTO:  Marius Nyheim Kristoffersen

FestIvAl

ISFiT trenger frivillige 
verter for å huse 450  
internasjonale studenter.

Vil åpne studentenes dører

20. februar går ISFiT av stabelen, og med 
det kommer studenter fra hele verden 
til Trondheim for å diskutere fredsbyg-
ging. Nå må president Trygve Thorson i 
ISFiT finne husly til alle sammen, og han 
håper studenter vil stille sine hybler og 
kollektiv til rådighet.

– Å være vertsfamilie er en veldig 
takknemlig oppgave. Man må stille med 
en seng eller en sofa noen kan sove på, 
og servere frokost på morgenen, sier 
Thorson.

Han tror gjestene vil få et bedre 
inntrykk av Norge ved å bo hjemme hos 
lokalbefolkningen.

– Grunnen til at vi har ordningen med 
verter er for å gi deltakerne et annet syn 
på det å bo i Norge, og la lokalbefolk-
ningen bli kjent med deltakerne, sier 
ISFiT-presidenten.

Til hver festival er det et bredt spekter 
av frivillige som melder seg som vertskap.

– Det er en god del studenter, men også 
mange lokale familier som melder seg 
som verter. Noen av familiene er faste 
verter til hver festival. Mange av fami-
liene vil være verter for at barna i huset 

skal få møte studenter fra fjerne verdens-
strøk, forteller Thorson.

Han mener ingen har noe å frykte ved 
å åpne sine hjem for ISFiT-deltagerne.

– Vi fikk 4300 søknader fra omtrent 
150 land, og 450 av disse har fått innvilget 
søknaden om å få komme til ISFiT. Dette 
er engasjerte og ressurssterke mennesker, 
så det bør være en takknemlig oppgave å 
være vert for dem, mener Thorson.

Nå håper han så mange som mulig 
vil stille opp som verter innen søknads-
fristen går ut 15. februar.

– Det har vært litt vanskelig å skaffe 

nok verter tidligere år, men det har alltid 
løst seg til slutt, sier Thorson.

Olav Andreas Oppdal var en av de som 
stilte boligen sin til disposisjon forrige 
gang ISFiT ble arrangert. Han ble anbefalt 
av bekjente å delta i opplegget.

– Jeg synes det var en veldig fin opple-
velse. Studenten som bodde hos meg var 
mye på festivalen, men vi tilbragte også 
litt tid sammen, sier Oppdal.

Han tror også gjesten hans var godt 
fornøyd med ordningen.

– Jeg vil absolutt anbefale andre å stille 
opp som verter for ISFiT, sier Oppdal.UD

36,6 prosent A og B-studenter blant alle 
studenter. Studenttillitsvalgt Magnus 
Røsæg ved NVH tror statistikken er misvi-
sende.

– Jeg tror ikke veterinærstudentene 
er noe svakere enn andre studenter. Ser 
man på inntakskravene til NVH, er det 
snarere tvert om. Hvorvidt det er andre 
skolers sensorer som er for snille, eller om 
veterinærsensorene som er for strenge, er 
en skjønnssak, sier Magnus Røsæg, leder 
av Veterinærmedisinsk studentutvalg til 
Universitas.

NTNU setter formidling på 
dagsorden
Under Dusken meldte i forrige utgave at 
flere forskere ved NTNU ikke formidler sin 
forskning utenfor sitt eget fagmiljø. Dette 
vil nå prorektor Astrid Lægreid ved NTNU 
gjøre noe med.

– Formidling er en viktig del av NTNUs 
samfunnsoppdrag. Vi har en plikt til å gjøre 
resultatene av vår virksomhet kjent og spre 
kunnskap til omverdenen, sier Lægreid til 
Universitetsavisa.

Hun ser nå på mulighetene for å 
premiere formidling av populærvitenska-
pelig stoff.

– Jeg synes det vil være veldig interes-
sant å se på hvilke erfaringer SVT-fakultetet, 
Det medisinske fakultet og Vitenskaps-
museet har gjort seg med å premiere 
formidling. Vi vil gjerne oppmuntre og 
stimulere slike tiltak, og det er viktig at 
vi har en dialog med ulike fakulteter om 
hvordan dette kan gjøres i praksis, sier 
prorektoren til Universitetsavisa.

108 nye studentboliger
Kunnskapsdepartementet (KD) kunngjor-
de 23. januar at Studentsamskipnaden 
i Trondheim (SiT) får støtte til å bygge 
108 nye studentboliger neste år. Dermed 
blir nye Berg studentby ferdigstilt, men 
studentene må betale noe av regningen.

– Jeg er fornøyd med at vi nå får mulig-
heten til å bygge Berg Studentby, men 
skuffet over at studentene må ta en stor 
del av regningen selv, sier styreleder Martin 
Gustavsen i SiT i en pressemelding.

Han tror husleien blir 200 kroner 
høyere per måned enn tidligere antatt, 
fordi beløpet fra KD er mindre enn SiT 
antok det ville bli.

Gustavsen håper det vil bli gitt ytterli-
gere støtte til studentboliger i regjeringens 
krisepakke, som legges fram 26. januar.

Pris til Under Dusken
Under Dusken ble 21. januar tildelt Student-
tingets Likestillingspris 2009. Under 
Dusken vant prisen for tett oppfølging av 
internasjonale studenters rettigheter og 
muligheter de siste årene.

Ansvarlig redaktør Christian Eriksen i 
Under Dusken er stolt over å ha mottatt 
prisen.

– Det er en stor ære for oss å motta 
likestillingsprisen. Den er et tegn på at 
de mange problemene som internasjonale 
studenter møter har blitt lagt mer merke 
til, og da har vi lyktes, sier Eriksen.

Han lover å fortsette oppfølgingen av 
internasjonale studenters rettigheter.

– Vi kommer til å fortsette med overset-
ting av ukens viktigste saker til engelsk, 
og gi en god og nyansert dekning av 
Trondheims mange ulike studentgrupper, 
forsikrer redaktøren.

Rektorvalget avgjøres
Kandidatene til vervet som rektor ved 
NTNU er offentligjort. I tillegg til sit-
tende rektor Torbjørn Digernes søker 
kjemiprofessor Leiv K. Sydnes fra Univer-
sitetet i Bergen (UiB) på stillingen. Syd-
nes er født i Haugesund og har utdan-

ningen sin fra Universitetet i Oslo (UiO). 
Han har også vært ansatt ved UiO og ved 
Universitetet i Tromsø, før han ble an-
satt ved UiB i 1993. I tillegg har han 
flere forskningsopphold ved utenlandske 
universiteter bak seg. 26. januar avgjør 
NTNUs styre hvem som blir rektor fra au-
gust 2009.

Fredsprisvinnere til ISFiT
Nobels fredsprisvinnerne Betty Williams 
og Shirin Ebadi kommer til årets ISFiT-
festival i Trondheim. Det er tidligere 
blitt bekreftet at Desmond Tutu, som 
også har vunnet fredsprisen, kommer til 
festivalen. 

– At tre fredsprisvinnere kommer, er 
en stor anerkjennelse av ISFiT, og viktig 
for vårt arbeid. Alle tre vil bidra med 

viktige budskap og inspirasjon. Det de 
har oppnådd, viser hvor mye et enkelt-
menneske kan utrette, sier Thorson i en 
pressemelding.

Ebadi vant Nobels fredspris i 2003 for 
sitt arbeid for ikke-voldelige løsninger i 
Iran, mens Williams vant prisen i 1976 
for sitt arbeid for en fredelig løsning på 
konflikten i Nord-Irland.

Williams er også kjent for å ha uttalt 
at hun kunne tenke seg å drepe George 
W. Bush.

– Akkurat nå kunne jeg tenkt meg å 
drepe George Bush. Nei, jeg mener ikke 
det. Hvordan kan man drepe noen på en 
ikke-voldelig måte? Det kunne jeg tenkt 
meg å gjøre, sa hun under en tale ved 
Den internasjonale kvinnelige fredskon-
feransen i Dallas, USA i 2007.
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SKUFFET: Hanna Lindebæk og Åshild Hals går toårig fagdidaktisk masterprogram for lærere. De er misfornøyd med at de ikke får ettergitt gjeld fordi de har fordypning
 i samfunnsvitenskap.

Føler seg nedprioritert

Fullføring av visse lærerutdanninger gir 50 000 kroner 
ekstra fra Lånekassen. Lærerstudenter med andre 
fagfordypninger føler seg urettferdig behandlet. 

TEKST:  Inger Sodeland
 ingersode@underdusken.no
FOTO:  Sarah Afeef

studIelån 

www.skanska.no

Byggebransjen er inne i utfordrende tider, men det er fortsatt 
jobbmuligheter i Skanska. Markedet krever at Skanska tilpasser 
organisasjonen et lavere volum, men samtidig tenker vi langsiktig 
og vil rekruttere nyutdannede ingeniører også i 2009. Det er 
muligheter i Skanska.

Muligheter 
– Vi gjør en like god jobb som realfag-
lærerene. Hvorfor skal regjeringen 
nedprioritere samfunnsfag, spør lærer-
student Hanna Lindebæk.

Hun og venninnen Åshild Hals 
studerer toårig samfunnsfagdidaktisk 
masterprogram for lærere ved HiST og 
synes at det er urettferdig at Lånekassen 
nå skal ettergi opptil 50 000 kroner til 
lærerstudenter i realfag og fremmed-
språk.

– Det er utrolig mye penger. Kanskje 
noen som er godt kvalifisert for 
samfunnsfag velger å ta fagfordypning 
i realfag i stedet. Det kan bli et problem 

fordi det ikke engang er sikkert at master-
programet vårt vil eksistere neste år, 
ettersom vi bare er tre stykker nå, sier 
Hals.

Lindebæk og Hals synes at det er viktig 
med gode samfunnslærere, men føler at 
forskjellsbehandlingen fra Lånekassen er 
lite motiverende for videre studier.

– Når fokus hele tiden blir lagt på 
realfag og språkfag, føler vi som studerer 
samfunnsfagdidaktikk at vi blir ned- 
prioritert, sier Lindebæk.

Lærere blir mangelvare
Leder Per Ramberg ved Institutt for lærer-
utdanning ved NTNU mener det er feil 
kun å belønne lærerstudenter med real-
fags- og fremmedspråksfordypning. 

– De burde gjort det over hele fjøla for 
å få flinke ungdommer til å ønske å bli 
lærere. Vi har mangel på lærere i mange 
fag, sier han.

Ramberg håper at flere fagretninger 
vil bli inkludert i 2010-målet for regje-
ringen. 

– Titusenvis av lærere skal erstattes de 
neste ti årene. Det er blant annet kjem-
pekrise for norskfaget, som er et av de 
viktigste fagene i skolen. Hvem skal 
undervise i norsk i videregående skole 
om ti år, spør Ramberg. 

Viktig rekruttering
Kunnskapsdepartementet mener den nye 
ordningen er viktig for å rekruttere lærere 
i realfag og fremmedspråk. Ettergivelse 
av gjeld for lånetakere som har fullført 
visse lærerutdanninger, er bare ett av 
flere tiltak departementet har iverksatt 
for å få flere realfag- og fremmedspråk-
lærere.

– Vi har en bred realfagsstrategi som 
inneholder en rekke tiltak. Blant annet 
øker vi støtten til disse lærerne og kommer 
med konkrete tiltak. Vi har også innført 
en lektor II-ordning for å få flere folk fra 
næringslivet til læreryrket. I tillegg har 
departementet lagt fram en egen stor-
tingsmelding om språk, sier Kyrre Lekve, 
politisk rådgiver til Tora Aasland. 

ordnIngen dekker dIsse 
lærerutdAnnIngene

Integrert masterprogram i lærer-
utdanning med realfag eller 
fremmedspråk (bortsett fra 
nordisk/norsk).
 
Toårig fagdidaktisk masterpro-
gram for lærere i realfag eller 
fremmedspråk (bortsett fra 
nordisk/norsk).
 
Praktisk-pedagogisk utdan-
ning (PPU), dersom lånetakeren 
tidligere har fullført ingeniør-
utdanning, mastergrad eller 
hovedfag i matematisk-natur-
vitenskapelige fag, teknologiske 
fag/sivilingeniørutdanning 
eller fremmedspråk (bortsett fra 
nordisk/norsk).

– Hvorfor kan ikke lærerstudenter med 
fordypning i samfunnsfag, estetiske fag 
eller norsk og nordisk få samme støtte?

– Vi velger å ikke stimulere disse 
utdanningene akkurat nå, fordi vi anser 
det som viktigst å få flere lærere til realfag 
og fremmedspråk, sier Lekve. UD
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TEKST:  Tharald Giæver
 tharaldgi@underdusken.no
FOTO:  Simen Maske

eIendom

NTNU får tilbake eiendomsfullmakten, etter to år med 
styring fra Kunnskapsdepartementet. Nå forventer 
studentene at det skal komme dem til gode.

Vil ha fortgang i bygge sakene

KREVER HANDLING: Bjørnar Kvernevik i STi og      Øyvind Aass i Nybyggkomiteen ved Samfundet håper det blir fart på NTNUs byggeaktivitet. Her foran Kråkeslottet, som NTNU vil rehabilitere.

Fra 1. januar fikk NTNU lov til å kjøpe og 
selge eiendom igjen, etter at Kunnskaps-
departementet (KD) tok fra dem denne 
retten i 2006. Det betyr at NTNU igjen kan 
ta egne beslutninger angående bygnings-
masse og eiendommer.

– Nå håper jeg at styret ved NTNU 
følger opp forpliktelsene sine overfor 
Samfundet og  
skaffer pengene til 
nybygget på feng-
selstomta, forteller 
leder Øyvind Aass i 
Nybyggkomiteen ved 
Studentersamfundet.

Samfundet har 
ventet i lang tid på 
at NTNU skal sette 
opp bygget på Feng-
selstomta, som 
universitetet har 
forpliktet seg til å 
bygge. NTNU har 
tidligere fått midler 
fra eiendomssalg som 
skulle brukes til nybygget på fengsels-
tomta. Samfundet har også presset på 
for at NTNU skal selge hele Grenseom-
rådet, inkludert det såkalte Kråkeslottet, 
og bruke inntektene fra salget til  
fengselstomtprosjektet.

– Men i sommer vedtok de kun å selge 

1985

deler av Grensenområdet, og utvikle 
Kråkeslottet til gjesteboliger, forteller 
Aass.    

– Prioritèr studentene
Leder Bjørnar Kvernevik ved Student-
tinget NTNU (STi) mener nybygget på 
fengselstomta bør prioriteres, og at det 
burde være mulig å få tak i midler til det, 
nå som regjeringens krisepakke snart skal 
lanseres.
– Forhåpentligvis kan dermed både feng-
selstomta og et sårt tiltrengt nybygg 
på Dragvoll få plass i budsjettet. Men 
samtidig må man ikke gå for fort fram. 

NTNU har fått erfare at 
KD er en krevende eier, 
og de lar seg ikke pille 
på nesa. Det er viktig 
at NTNU ikke forhaster 
seg, mener Kvernevik.

Kvernevik er for 
øvrig fornøyd med 
at NTNU har fått 
tilbake eiendomsfull-
makten og igjen kan 
ta selvstendige beslut-
ninger angående egen 
eiendom.

– Det er bra at NTNU 
har klart å rydde opp 
i økonomien og i 

forholdet til Kunnskapsdepartementet. 
Forhåpentligvis vil de kunne gjennom-
føre prosjekter mye kjappere, mener 
Kvernevik.

Han mener at førsteprioriteten for 
NTNU nå må være å få opp et nybygg 
på Dragvoll, der det er stor plassmangel.

FAktA

Samfundet bygger ut Strossa 
og Edgar. Det viser seg at 
NTH egentlig eier tomta, 
og tilbyr Samfundet å kjøpe 
området de har bygget 
ulovlig på. Samfundet 
aksepterer.

NTH oppdager at Samfundet 
ved en feil fikk hele Feng-
selstomta da de betalte kun 
for den lille biten i 1985. 
Feilen blir ikke rettet opp, og 
Samfundet blir stående som 
eier av tomta.

SiT inngår en avtale med 
Samfundet om et nybygg 
på Fengselstomta på 
mellom 12 000 og 15 
000 kvadratmeter, der 
Samfundet skal få 1000 
av dem.

SiT lover Samfundet at bygget 
på Fengselstomta er på vei. 
Bygget skal blant annet deles 
med et helsehus for studen-
tene. Arbeidet skal starte 
sommeren 2002, og koste 200 
millioner kroner.

Byggestart på Fengsels-
tomta utsettes til 2003.

Prosjektet avlyses, da SiT ikke 
har funnet noen leietagere, og 
Samfundet vedtar å satse på et 
mye mindre bygg til omtrent 
20 millioner kroner.

NTNU selger Idretts-
bygget til SiT, og lover 
å bruke pengene på 
studenttiltak.

NTNU inngår en avtale med 
Samfundet om å finansiere 
bygget på Fengselstomta. 
NTNU får tomta tilbake av 
Samfundet mot at de 
oppfører et bygg Samfundet 
kan låne i 100 år.

Rett før NTNU skal begynne 
å bygge på Fengselstomta, 
stoppes arbeidet på grunn 
av pengemangel.

NTNU får ikke fornyet 
eiendomsfullmakt, 
på grunn omstendig-
heter rundt salget av 
idrettsbygget. Fengsels-
tomtplanene legges nok 
en gang på is.

NTNU går med på å betale for 
regulering av Fengselstomta, 
men vet ikke hvor pengene til 
selve bygget skal komme fra.

NTNU får tilbake eien-
domsfullmakten, men 
økonomiseksjonen ved NTNU 
vet fremdeles ikke hvor 
pengene til et nybygg skal 
komme fra.

1989 2009200820072006200520042003200220011999

Fengselstomta er området bak 
Samfundet, som i dag benyttes 
som parkeringsplass.

Kråkeslottet ligger mellom 
Samfundet og Gløshaugen. 
Bygget trenger omfattende 
oppussing, og rommer i dag 
studentboliger.

Området bak Kråkeslottet 
kalles Grensen. På deler 
av Grensen står det gamle 
trebygninger, mens resten er 
ubebygd.

– I tillegg er det oppdaget asbest-
støv i flere bygninger, og det er dermed 
stort behov for å pusse opp og utvide, 
sier studenttingslederen.

– Ingen nye midler
Økonomidirektør Frank Arntsen ved 
NTNU forteller at gjenvunnet eien-
domsfullmakt ikke fører til at alle 
tiltenkte prosjekter settes i gang, kun 
at NTNU blir mer effektive i saksbe-
handlingen.

– Nå slipper vi å be Kunnskapsde-
partementet om tillatelse til alt vi vil 
gjøre med eiendommene og bygnin-
gene våre, men vi får ikke mer penger 
av den grunn, sier Arntsen.

Han forteller videre at oppussing 
og utviding av Dragvoll står øverst på 
prioriteringslista til prosjektet Campus 
NTNU, men at de har flere prosjekter 
gående parallelt, deriblant oppussing 
av Kråkeslottet. Penger til nybygg på 
fengselstomta har han ikke.

– Om vi selger Grensenområdet, 
kommer pengene til å gå til å ruste opp 
Kråkeslottet. De pengene rekker ikke til 
mer uansett, og er bare en liten brøkdel 
av hva vi trenger til for eksempel å ruste 
opp Dragvoll.

Arntsen vil ikke spekulere på når 
Grensenområdet blir solgt, men mener 
at det neppe skjer med en gang.

– Eiendomsmarkedet er ganske 
spesielt nå, og vi må vurdere om det 
er lurt å selge tomter på nåværende 
tidspunkt, forteller Arntsen.UD

Nå håper 
jeg at styret 

ved NTNU følger opp 
forpliktelsene sine 
overfor Samfundet, 
og skaffer pengene 
til nybygget på 
fengselstomta.
Øyvind Aass
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Fredag 30.01
22.00 konsert:     Bare egil Festivalen Storsalen
23.59 konsert:     Mr. Jones Knaus

Lørdag 31.01
18.00 show:    Ut awards 08 + nachspiel Storsalen 
22.00 dJ:       ali soulishhh Selskapssiden
23.59 konsert:     the Cardiac arrest Knaus

Fredag 06.02
22.30 konsert:     the Low Frequency In stereo Klubben
23.59 konsert:     simon says no! Knaus

Lørdag 07.02
23.59 konsert:     rosco Knaus

Samfundsmøte: 
Verneplikten med Forsvarsminister 
Anne-Grete Strøm-Erichsen
28.01 kl 18.00 Storsalen

Stand Up i Storsalen!
29.01 kl 20.00 Storsalen

Bare Egil Festivalen
30.01 kl 22.00 Storsalen

Ut-awards + Nachspiel
31.01 kl 18.00 Storsalen

Samfundsmøte: 
Svatmaling av Russland? med 
Russlands ambassadør Sergej Andrejev
04.02 kl 18.00 Storsalen

Har du sett samfundets 

vårprogram?

VIL ÅPNE: Dekan Jan Morten Dyrstad (t.h.) ved SVT-fakultetet foreslår å åpne Entreprenørskolen for dragvollstudenter for å få flere 
studenter som ikke studerer realfag med i Venture Cup. Her med prosjektleder Øyvind Bjørgum i Venture Cup og Petter Ole Jakobsen 
i firmaet Vizrt.

– Det er vanskelig å få tak i studentene 
som ikke studerer realfag, sier prosjekt-
leder Øyvind Bjørgum ved Venture Cup 
Midt-Norge.

Venture Cup er en forretningsplan-
konkurranse hvor både studenter og 
andre kan delta. I tillegg kan studenter 
ved NTNU og HiST ta et emne på 7,5 
studiepoeng ved NTNU i tilknytning 
til konkurransen. Vinneren får 150 000 
kroner, og går videre til den landsdek-
kende finalen.

Ledelsen for konkurransen har stått 
på stand på Dragvoll, BI og HiST, og har 
hatt en omfattende plakatkampanje, 
likevel er gløshaugenstudentene i klart 
flertall i konkurransen. Bjørgum har en 
teori om hvorfor det er slik.

– Teknologistudenter har kanskje flere 
ideer og er ofte mer bevisst på sin egen 
kompetanse, mener han.

Bjørgum påpeker at det ikke finnes 
grenser for hva en produktidé kan være.

– Tidligere ideer har blant annet vært 
en oppladbar USB-vibrator, og en karsk-
blanding der man kun trengte tilsette 
varmt vann, forteller han.

Prosjektlederen mener det kan være 
nyttig for alle studenter å delta i konkur-
ransen.

– Deltagelse i Venture Cup er interes-
sant å ha på cv-en, sier Bjørgum.

Kulturelle hindre
Dekan Jan Morten Dyrstad ved Fakultet 

TEKST OG FOTO: Stian Mathisen
stianmat@underdusken.no

IdéutvIklIng

Konkurransen Venture 
Cup tiltrekker seg kun 
realfagsstudenter. SVT-
dekanen mener at det 
kan hjelpe dersom 
Entreprenørskolen åpnes 
for dragvollstudenter.

Søker studentenes ideer

for Samfunnsvitenskap og teknologi-
ledelse tror kulturforskjeller er med på 
å forklare hvorfor studenter fra Dragvoll 
ikke deltar i Venture Cup.

– Gløshaugen er dominert av profe-
sjonsstudier, som sivilingeniørstudiet, 
som er handlingsorientert og har lange 
tradisjoner med god kontakt med 
næringslivet, sier han.

Han tror Entreprenørskolen ved NTNU 
kan spille en viktig rolle for å få dragvoll-
studenter med i Venture Cup.

– Kulturendringer tar tid, men 
åpning av Entreprenørskolen for drag-
vollstudenter kunne være et bidrag til 
kulturendring, mener Dyrstad.

Entreprenørskolen er et masterstu-
dium i teknologi innen entreprenørskap. 
Kun studenter ved siv.ing.-studiene ved 
NTNU kan søke.

Dyrstad påpeker at Venture Cup er en 
viktig satsing for NTNU.

– Venture Cup spiller en stor rolle for 
NTNUs 2020-visjon, hvor det blant annet 
står at universitetet skal være interna-
sjonalt fremragende. NTNU har konkrete 
mål om å hjelpe studenter med bedrifts-
etablering, sier han.

– Et spark i ræva
Magnus Jensen og Dag Hendrik Lerdahl 
var deltagere i fjorårets Venture Cup. 
De anbefaler alle studenter som har 
en forretningsidé om å melde seg på i 
konkurransen.

– Venture Cup var et spark i ræva for 
oss. Ved å være med i konkurransen fant 
vi ut hva som fungerte og ikke fungerte. 
Dermed slapp vi å bruke energi på feil 
ting, sier Lerdahl.UD

venture cup

Forretningsplankonkurranse med 
regionale delfinaler og landsdek-
kende finale.
 
Studenter fra NTNU, BI og HiST 
kan delta.
 
Premiepotten er på 390 000 
kroner.
 
NTNU har vunnet landsfinalen de 
siste tre årene.
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VIL HA FLERE: Forsknings- og høyere utdanningsminster Tora Aasland vil ha en økning i antall   studenter som en del av krisepakken (arkivfoto: Eivind Sponga).

TEKST:  Hanne Brønmo
 hannebron@underdusken.no

ØkonomI

NTNU tror departementet 
vil bevilge flere ressurser 
hvis antall studieplasser 
økes, og frykter ikke 
at studiekvaliteten vil 
forringes.

Forventer flere ressurser

Minister for forskning og høyere utdan-
ning, Tora Aasland, uttalte tidligere 
i år at hun ønsker å øke antall studie-
plasser som en del av sysselsettingen. En 
økning i antallet studieplasser kan føre 
til at inntakskravene ved de forskjellige 
studiene senkes. Samfunnsfag og ingeni-
ørfag er blant fagretningene hun mener 
trenger flere studenter. Disse fagretnin-
gene er sterkt representert ved NTNU.

Kan bli færre lesesaler
Dekan Jan Morten Dyrstad ved Fakultetet 
for samfunnsvitenskap og teknologi-
ledelse (SVT) mener en økning i antall 
studenter kan bli problematisk.

– Det vil være behov for mer areal. I 
verste fall kan vi måtte bruke lesesals-
plassene til studentene, det er ingen 
mulighet for å kutte ned på kontorare-
alet til de ansatte. Både Dragvoll og til en 
viss grad Gløshaugen er overbefolket, og 
vil trenge mer plass, sier han.

Dekanen går ut fra at regjeringen vil 
bevilge nødvendige ressurser, hvis de 
pålegger økt studentopptak.

– Utgangspunktet må være flere 
midler til å supplere den vitenskape-

Ønsker fler studenter
Regjeringen varsler at det 
blir flere studenter i 2009. 
NTNU-ansatte mener 
det krever økte midler til 
bygging.

– Uttalelsene fra Tora Aasland tyder på 
at man vil åpne for flere studenter, sier 
Julie Feilberg, prorektor for utdanning og 
læringskvalitetet ved NTNU.

Bjarne Hodne i Forskerforbundet er 
bekymret for at en massiv økning i 
studentmassen vil få konsekvenser 
for læringsmiljøet på universitetene.

– Man må avlaste lærings- 

Frykter p ress for ansatte
Forskerforbundet er 
bekymret for at student-
økningen kan føre til 
dårlige undervisnings-
forhold.

lige staben, og det er noe vi kan klare på  
relativt kort sikt, sier Dyrstad.

Han mener dette gjør at man kan 
fortsette med forskningsbasert utdan-
ning som i dag, selv om karakterkravene 
forventes å gå ned på en del studier.

– Det varierer fra fag til fag hvor 
stor utfordring det blir å ta i mot flere. I 
utgangspunktet er det en utfordring vi 
skal klare, og kravene på studiene forblir 
uendret, sier Dyrstad.

– En konstruktiv prosess
Dekan Ingvald Strømmen ved Fakultetet 
for ingeniørvitenskap og teknologiledelse 
(IVT) mener karakterkravene tåler å bli 
satt ned.

– Med samme søkertall som i fjor har 
vi mulighet til å ta inn flere studenter, 
forutsatt at vi får økte ressurser. Bygg-
ingeniørstudiet har for eksempel hatt 
inntakskrav fra 52 til 63 poeng. Der kan 
man senke kravene noe, uten å forringe 
studiekvaliteteten, mener han.

Strømmen mener studiene må 
opprettholde det læringsnivået de har 
i dag. Ingeniører er ettertraktede på 
arbeidsmarkedet, men ved NTNU er inge-
niørstudiene allerede godt fylt opp, og det 
er ikke smertefritt å øke studentmassen.

– Utfordringene som kommer kan 
løses ved å kjøpe inn kapasitetøkning 
på lærersiden, og vi har troen på at de 
midler som trengs, vil følge med i krise-
pakken, sier han.

En annen utfordring for IVT-fakultetet 
er mangel på studentarealer. 

– Vi må se på hvordan vi skal løse dette, 
sier Strømmen.
Kunnskapsdepartementet vil ikke uttale 
seg om innholdet i krisepakken før lanse-
ringen 26. januar.UD

Hun forteller at universitetet i første 
omgang ser positivt på å øke antallet 
studenter, spesielt på siv. ing.-utdan-
ningen og lærerutdanningen.

– Her er det behov for flere studenter, 
og for at flere studenter får et tilbud. Det 
forutsetter flere ressurser, og det går jeg 
ut fra at vi får, sier Feilberg.

Flere studenter vil også føre til lavere 
poenggrenser ved en del studier. Prorek-
toren ser utfordringene med å sette ned 
kravene. 

– Det er klart det vil bli en større vari-

asjon i studentmassene, og ulike behov 
med flere studenter. Det er også mange 
flinke studenter som ikke kommer inn i 
dag, siden kravene har vært såpass høye 
på enkelte studier, sier hun.

Feilberg frykter ikke at økning i 
studentmassen automatisk vil forringe 
studiekvaliteten.

 – Departementet har selv satt mål 
for dette i kvalitetsreformen, og jeg tror 
de vil ta hensyn til de midler som trengs 
for å opprettholde dagens nivå, forteller 
hun.UD

personalet ved å sørge for flere anset-
telser, mener han.

Han er bekymret for kvaliteten 
på tilbudet som gis studentene, og at 
økningen vil gå på bekostning av den 
forskningsbaserte undervisningen de 
har krav på.

– Forskningsbasert undervisning er 
viktig for læringskvaliteten, og for å 
formidle kunnskap videre. Supplering 
og avlastning av staben er sentralt for 
å sikre dette tilbudet, mener han.

Han håper Kunnskapsdeparte-

mentet tar innover seg hvilke midler 
som trengs for å opprettholde et gunstig 
forskningsmiljø og et attraktivt tilbud for 
studentene:

– Jeg regner med at regjeringen 
kommer til å bevilge midler til utbyg-
ging, spørsmålet er hva som skjer med det 
som foregår inne i bygningene. Med flere 
studenter blir det press både på de ansatte 
og bygningsstrukturen, tror Hodne.

Han mener det er positivt at kunn-
skapssektoren bidrar i krisepakken, men 
mener det opplagte er å få det nødven-

dige tilskuddet.
– Det er positivt som et motkon-

junkturtiltak, og som et ledd i å unngå 
arbeidsledighet. Men dette er et midler-
tidig tiltak, og hva vil skje hvis tiltakene 
reverseres, spør Hodne. 

Han tror antallet studenter vil forbli 
stabilt når det først har økt, og da må 
tilførselsnivået opprettholdes, mener 
han.

– Det kan føre til en baksmell 
når man går fra krise til vedvarende 
nedgangstider, sier Hodne.UD

FAKTA

mIn studIetId

Hvorfor valgte du akkurat dette 
studiet?
Det er godt spørsmål, for jeg skulle 
egentlig studere noe annet enn kjemi. 
Så kom jeg over en lærebok i militæret 
som forklarte meg alt jeg lurte på angå-
ende kjemi i videregående, og da ble 
det kjemi.
 
Hvordan var du som student?
Jeg var ivrig og jobbet iherdig. Jeg 
var såpass flittig at studiene gikk 
forholdsvis raskt unna. På fritiden var 
jeg engasjert i Iaeste, som jobber for å 
tilrettelegge utveksling for internasjo-
nale studenter.
 
Hva er ditt beste studieminne?
De beste minnene kommer fra laben, 
når man fikk til noe i praksis. Ofte 
blir det noe helt annet å sette teorien 
du kan ut i praksis, og noen ganger 
virker det som ingenting stemmer av 
det du lærte. Det var da vi fikk til å 
sette teorien ut i praksis og lage nye 
forbindelser, at de beste minnene fra 
studietida kom.
 
Hva er ditt verste studieminne? 
Første dagen på laben satte jeg fyr på 
frakken min. Noen tente på gassen 
som jeg rygget i, og da tok det fyr. Det 
sluknet heldigvis ganske fort, men det 
var ingen god start på laben.
 
Har du et godt råd til dagens 
studenter?
Jeg syns man skal ha et avslappet 
forhold til hva man skal bli etter studie-
tiden, og heller bruke tiden til å se 
faget i sammenheng. Det er for mye 
fokus på eksamen og resultater – man 
må heller interessere seg for faget og 
lese jevnt og godt.

Av Torgeir Jorem

Det vil bli behov for mer areal. I verste fall 
kan vi måtte bruke lesesalsplassene   

  til studentene.
  Jan Morten Dyrstad

kAndIdAt tIl rektor- 
stIllIngen ved ntnu 
– studerte reAlFAg ved 
unIversItetet I oslo

Leiv K. Sydnes
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Studenter og ansatte vil ikke flytte
Elever ved TØH føler 
seg ignorert av HiST. 
De frykter flytting fra 
lokalene på Moholt vil 
ødelegge høyskolens 
studentmiljø.

MOT SAMLOKALISERING: Hverken studenter eller ansatte ved TØH ønsker å flytte fra sine lokaler.

Gjertrud Aunet Tyldum og Inga 
Ekeberg Schjerve har foretatt en studie 
på virkningen av trening og inntak av 
fet mat, og har fått oppsiktsvekkende 
resultater. Studien har vist at man kun 
trenger én treningsøkt med høy inten-
sitet for å nulle ut effekten fet mat har 
på blodårene.

– Det som overrasket oss var at 
studien viser at høyintensitetstrening 
kan oppheve virkningen fet mat har 
på blodårefunksjonen og at den har 
en enda mer akutt effekt enn tidligere 
antatt, sier Tyldum.

Pizza og intervalltrening
Studien inkluderte åtte voksne menn. 
Disse åtte spiste tre pizzamåltider, det 

Ønsket om en samlokalisering i sentrum, 
i hovedsak på Kalvskinnet, kommer fra 
styret ved HiST.

– Vi har diskutert samlokalisering i 
styremøter, ledermøter og i direkte møter 
med dekanen, så dekanen ved TØH har 
hele tiden vært klar over hva vi foretar 
oss, sier rektor Trond Michael Andersen 
ved HiST. 

Han understreker at prosjektet på 

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) har 
sett på alternative lokaler til sin avdeling 
Trondheim økonomiske høgskole (TØH), 
deriblant lokalene på Kalvskinnet som 
skal forlates av Adolf Øien videregående 
skole. Kunnskapsdepartementet har vist 
støtte til flyttingen.

– Ledelsen ved HiST har ikke kommuni-
sert med oss eller de ansatte når de har sett 
på flyttemuligheter. Lokalene som huser 
Adolf Øien kan tilby 3 000 kvadratmeter, 
i motsetning til de 8 000 kvadratmetrene 
skolen i dag leier på Moholt, sier leder 
Anette Solberg ved Studenttinget Trond-
heim økonomiske høgskole (STØH).

Hun og STØHs studentpolitisk ansvar-
lige Solveig Sollid er enige om at TØHs 
nåværende fasiliteter er det beste alter-
nativet for TØH. Både ansatte og elever 
står sammen med dem.

Solberg og Sollid frykter at en flytting 
til Kalvskinnet vil skade TØHs studiemiljø. 
Miljøet hadde HiSTs mest aktive student-
forening i 2008.

– Det er et utrolig stort engasjement 
ved skolen. Nesten alle studentene deltar 
i utvalg og er aktive i studentmiljøet. Her 
blir man kjent med alle på tvers av klas-
setrinn, sier Solberg.

Blir TØH flyttet til campus på Kalv-
skinnet, frykter studentene at skolen vil 
fordeles over flere bygg i området. Ansatte 
og elever, grupperom og forelesningssaler 
vil bli spredt utover.

– Skjer det, vil vi miste skolen som 
samlingspunkt, noe som vil skade det 
gode miljøet vi har, mener Sollid.

Ingen leiekontrakt
Tidligere rektor ved TØH og leder ved  Stif-
telsen den nordenfjelske handels højskole, 
Odd Arntzen, ser heller ikke vitsen i å 

TEKST:  Jarl E. Irgens
 jeirgens@underdusken.no
FOTO:  Severin Sadjina

cAmpusutvIklIng

Vil gjøre TØH bedre
Rektor Trond Michael 
Andersen vil ikke flytte 
TØH-studentene mot 
deres vilje.

forlate lokalene på Moholt. Stiftelsen eier 
alle aksjene i selskapet Jonsvannsveien 
82 AS, som leier ut lokalene på Moholt 
TØH nå benytter.

– Dette bygget ble konstruert for å 
huse TØH, sier han.

Arntzen understreker videre viktig-
heten av å kunne utvide et campus etter 
behov.

– Vi har tegninger klare for en utbyg-
ging på 10 000 kvadratmeter. I byen fins 
det ikke plass, mener han.

Arntzen kan fortelle at HiST per dags 
dato ikke har noen leiekontrakt for TØHs 
bygg på Moholt.

– Den kontrakten HiST hadde med 
oss gikk ut ved utgangen av 2008. Vi 
har jobbet siden 2007 med å fornye 

kontrakten fram som til 2018. Etter 
14-15 måneder med resultatløs sjongle-
ring, begynner vi alle å bli leie, forteller 
Arntzen.

Stoler på rektor
Også elevene er frustrerte over usikker-
heten.

– Det har virret mange ubekreftede 
rykter om flytting i gangene siden skole-
start, forteller Sollid.

Til tross for dette har hun og styret tro 
på at administrasjonen vil høre på dem.

– Jeg har snakket med rektor, og han 
har sagt TØH ikke vil bli flyttet med 
mindre tilbudet er så godt at vi ikke kan 
si nei, sier Solberg.

Hun er nå i løpende dialog med rektor 

Kalvskinnet fortsatt er i en tidlig plan-
leggingsfase, og at ingenting er bestemt.

Andersen forstår at TØHs elever og 
ansatte er så engasjerte.

– De har det veldig fint på Moholt, og 
er et solid fagmiljø med dyktige studenter.

Han sier det ikke er aktuelt å anbefale 
flytting av TØH med mindre man finner 
et bedre alternativ.
– Vi ønsker ikke å splitte TØH opp i enkelt-
biter spredt ut over Kalvskinnet. Vi ønsker 
å tilrettelegge for en god handelshøyskole 
i framtiden, og å gjøre HiST og TØH bedre. 
Mye av dette kunne vært avklart med en 
telefon til oss, eller ved et utsjekk med 
dekanen, mener Andersen.UD

Trond Michael Andersen ved HiST.
– Vi stoler på at han mener det når han 
sier vi ikke vil bli flyttet mot vår vilje, 
sier hun.UD

 To NTNU-studenter har 
funnet ut at trening har 
en mer positiv virkning 
på blodårefunksjonen 
enn tidligere antatt.

– Så lite som skal til

TEKST:  Siri Lillevoll
 sirili@underdusken.no
FOTO:  Stian Mathisen

ForsknIng

NY VITEN: Trening forbedrer blodårefunksjonen mer enn man tidligere har trodd 
viser ny forskning fra NTNU.

ene dagen etter en økt med intervall-
trening, det andre etter moderat trening, 
og det tredje uten å ha trent på forhånd.

– Vi så positive virkninger på blodåre-
funksjonen i begge gruppene som trente, 
i forhold til den gruppen som ikke hadde 
trent. Intervallgruppen viste faktisk ikke 
noe fall i blodårefunksjonen i det hele 
tatt, sier Tyldum.

Treningen hadde dermed opphevet 
den negative virkningen måltidet hadde 
på blodårefunksjonen, og andre studier 
har vist at dette er en akutteffekt som 
kan vare i opptil to døgn. De presiserer 
likevel at de bare har målt blodårefunk-
sjonen og ikke andre effekter av fet mat.

– Men det er flott at det er så lite som 
skal til for å forbedre selve blodårefunk-
sjonen, sier Schjerve.

Internasjonal publisering
Studien ble publisert i det vitenskapelige 
tidsskriftet Journal of American College 
Cardiology 13. januar.

– Det er morsomt å få så tydelige resul-
tater, ettersom forskningsprosjekter ikke 
kan garantere ny kunnskap. Det er alltid 
en risiko for at prosjekter smuldrer opp 
og at man sitter igjen med ingenting, 
sier Schjerve. 
Begge to er femteårsstudenter ved det 
medisinske fakultet ved NTNU, og har 
ved siden av studiene engasjert seg på 
Forskerlinjen. Studien ble gjennomført 
i den forbindelsen.UD

Skjer det, vil 
vi    miste skolen 

som samlingspunkt, noe 
som vil skade det gode 
miljøet vi har.  
   
Solveig Sollid
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Senegalesiske studenter streiker på grunn av manglende stipendutbetalinger. 
En NTNU-student i Senegal har overvært de voldelige opprørene.

TEKST:  Karoline Aursland
 karolineau@underdusken.no

trAnsIt

NYHET / TRANSIT

Studentopprør i Senegal

notert

FunksJonsHemmIng gIr 
Bonuspoeng
Offentlig ansatte i Australia bekymrer 
seg for at elever ved privatskoler 
utnytter et system som gir bonus-
poeng for funksjonshemmede som 
søker høyere utdanning. Forekom-
sten av elever ved privatskoler som 
benytter seg av ordningen er mye 
høyere enn ved offentlige skoler. Det 
virker som om elever ved privatskoler 
utnytter systemet for å skaffe seg 
ekstra søkerpoeng, spesielt på grunn 
av ADHD, sier en tidligere offentlig 
ansatt med ansvar for uteksamine-
ring av elever til The Sydney Morning 
Herald.

FortsAtt mIsnØYe I 
FrAnkrIke
En fjerdedel av Frankrikes universi-
teter fikk selvstyre fra 1. januar i år. 
Vedtaket gir universitetene kontroll 
over eget budsjett, rekruttering av 
ansatte, lønninger og andre områder 
som tidligere ble styrt av staten.
Reformen har møtt kraftig motstand, 
og selv om et flertall av universitets-
direktørene nå støtter vedtaket, er 
det fremdeles mange akademikere 
som er misfornøyde, melder Univer-
sity World News.
UNEF, Frankrikes største student-
union, mener reformen kan føre til 
at næringslivet vil dominere høyere 
utdanning og forskning, og at det vil 
føre til store ulikheter mellom univer-
sitetene.

doBBelt så mAnge 
mAstergrAder
Tehran Times melder at antallet 
studenter i Iran har økt fra 2,15 milli-
oner i 2005 til 3,5 millioner i 2008. 
Tallet ventes å øke til 3,6 millioner i 
første halvdel av 2009.
Antallet studenter som tar master-
grad har økt med 100 prosent i den 
samme perioden, det samme har 
antallet doktorgradsstipendiater.
Studentene i Iran utgjør fem prosent 
av landets 70 millioner innbyggere. 
Til sammenligning utgjør studentene 
i Norge 4,6 prosent av befolkningen.

– Vi fikk beskjed om å holde oss 
innendørs, og ikke stå ved vinduene 
og se på. Hvis de sinte studentene så 
oss, kunne de finne på å hive stein 
gjennom rutene.

Maja Hennig Kjennerud har som 
student i Senegal opplevd vold-
somme studentopprør siden hun 
ankom landet i august 2008. Hun går 
ved Université Gaston Berger ligger 
i byen Saint Louis. Universitetet har 
et godt rykte i den tidligere franske  
republikken på Afrikas vestkyst.

– Før jeg kom hit fikk jeg opplyst 
at studieåret skulle starte i oktober 
og vare til februar, men i slutten av 
oktober begynte streikene og under-
visningen startet ikke opp før etter jul, 
sier den norske studenten.

Også ved universitetet var det 
flere parter som streiket. Først streiket 
administrasjonen ved universitetet på 
grunn av dårlige lønninger. Så ble fire 
av fem restauranter på universitetet 
stengt.

– Dette er spisesteder subsidiert 
av staten, og studentene er helt av- 
hengige av dem for å kunne leve på 

senegAl

Hovedstad: Dakar.

11 658 000 innbyggere i 2005.

Befolkningen består av 94 % mus-
limer, 5 % kristne og 1 % lokale 
religioner.

Senegal
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Mauritania
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campus. Derfor begynte studentene å 
streike, sier hun.

Streik og mer streik
Da streiken var over etter nærmere to 
uker, var det store spørsmålet om studen-
tene ville få utdelt den summen de hadde 
blitt lovet som stipend. Et stipend de er 
helt avhengige av for å kunne fortsette 
med studiene. Stipendet kom ikke, og en 
ny streik stod for tur.

Den varte omtrent tre uker. På veien 
som er hovedfartsåren mellom Senegal 
og Mauritania hadde politiet og militæret 
store veisperringer nesten daglig. 

– Dette var for å hindre folk i å passere, 
ettersom veien var stengt, forteller 
Hennig Kjennerud.

Veien mellom Senegal og Mauritania 
er essensiell for transport av mennesker 
og varer.

Militæret jaget studenter
Det toppet seg da fristen for stipendutbe-
taling var gått ut. Den norske studenten 
forteller om en dag hun sent vil glemme:

– Politiet og militæret jaget studen-
tene inn hovedporten til universitetet, 
men de 200 aksjonerende studentene 
samlet seg foran porten og hev steiner 
over murene, på politiet. Politiet svarte 
med å kaste steiner og tåregasspatroner 
tilbake for å få studentene til å roe seg, 
forteller NTNU-studenten.

Med jevne mellomrom begynte 

studentene å hive steiner på og jage de 
ikke-streikende studentene, som bivånet 
opprøret.

– Det var dramatisk. Vi så et par sårede 
studenter bli båret bort. Det er mulig de 
var blitt truffet av store steiner eller tåre-
gasspatroner, forteller hun.

Drept i protestaksjon
Også i andre deler av landet har univer-
sitetsmiljøet opplevd voldsomme opprør.

Da studentene ved Université Cheikh 
Anta Diop i Dakar ville vise sin misnøye 
ved at den årlige studieavgiften skulle 
økes, ble en student drept. Hendelsen 
skjedde under et sammenstøt mellom 
protesterende studenter og politi.

I august 2008 ble 15 studenter straffet 
for å ha protestert mot landets minister 
for høyere utdanning. Fire av studentene 
ble nektet å avlegge eksamen, mens andre 
ble utestengt fra universitetet de studerte 
ved i to år.

Maja Hennig Kjennerud har opplevd 
senegalesernes streikevilje også utenfor 
universitetet, som da de ansatte i byens 
brødbakeselskap ikke lenger ville gå på 
jobb.

– Under streiken var det ikke mulig å 
få tak i brød i byen, forteller hun.

Alternative boligløsninger
På grunn av streikene har det tatt NTNU-
studenten tre måneder å komme i gang 
med studiene. Den hyppige streikingen 
er ikke den eneste årsaken, landet er også 

plaget av et tregt byråkrati, mener hun. 
Mye tid har gått med til å banke på dører 
og finne ut hvordan systemet fungerer.

– Vi har vært på universitetet nesten 
hver eneste dag i to og en halv måned 
uten å få utrettet noe. Det har ikke vært 
forelesninger og det administrative har 
vært fullstendig håpløst. Det har vært 
bortkomne papirer, stengte kontorer, 
lange siestaer og trege prosesser, 
forteller Hennig Kjennerud.

Heller ikke boplanen har gått som 
forventet.

– Vi søkte om rom på campus i 
oktober, men har ennå ikke fått plass. 
Utgiftene blir store når vi må skaffe oss 
alternative boligløsninger, sier hun. 

Hennig Kjennerud var klar over at 
å være student i Senegal ville bli noe 
annet enn å studere i Norge. 

– Det var ikke det faglige innholdet 
som var grunnen til at jeg dro til Senegal. 
Da ville jeg ikke valgt et universitet i 
Vest-Afrika. Jeg var forberedt på streik 
og tregt byråkrati og dårlig kvalitet på 
forelesninger, men kanskje ikke av et 
slik omfang, forteller hun.

På tross av problemene angrer hun 
ikke på at hun dro til Senegal.

– Det å  
oppleve voldelige streiker, tregt 
byråkrati og andre institusjonelle 
problemer er veldig lærerikt hvis 
man ønsker å jobbe i utviklingsland i  
framtiden. Og det vil jeg fortsatt, 
forteller hun.UD

STREIKEKAOS: Université Gaston Berger i Senegal har vært åsted for streikeaksjoner og studentopprør, men NTNU-student Maja 
Hennig Kjennerud angrer ikke på utvekslingsoppholdet sitt (foto: Cyrus Farivarw/Flickr.com).

Frigjort fra Frankrike i 1960.

Offisielt språk er fransk, men 94 % av 
befolkningen snakker wolof.

Kilder: Wikipedia, CIA World Factbook
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TEKST:  Ella Getz Wold
 ellawold@underdusken.no
ILL:  Marie Myrvang Norum

dAgsorden

Forsvaret vil helst kalle inn 19- og 20-åringer, så om du får utsatt førstegangstje-
nesten, reduseres sannsynligheten for innkallelse. 

Rikets sikkerhet
STABSSJEF I VERNEPLIKTSVERKET.

oBerstlØYtnAnt 
per IvAr normAn       

IntervJu med

– Hvorfor trenger Norge verneplikten?
– Norges forsvar er et definert politisk 
behov som vi forholder oss til. Verne-
plikten er den beste måte å sikre dette på. 
Forpliktelsen til å verne om fedrelandet 
er nedsatt i grunnloven, og verneplikten 
ligger til grunn for rikets sikkerhet. 

– Hvor mange jenter og gutter gjennom-
fører i dag førstegangstjeneste?
– Tallene fra 2006 og 2007 viser at i overkant 
av 8000 gjennomførte førstegangstjenesten. 
Av disse var litt under 400 jenter. De siste 
årene har alle jenter fått tilbud om å komme 
på sesjon, mens jenter som er født i 1992 eller 
senere vil ha sesjonsplikt. På den måten får 
vi synliggjort oss bedre og nådd ut til enda 
større deler av årskullet. 

– Har Forsvaret et fastsatt mål om å øke 
andelen jenter som gjennomfører første-
gangstjeneste?
– Vi hadde tidligere et mål om 15 prosent, men 
fordi dette ble litt absolutt har vi gått bort 
fra det. Nå vil vi i stedet satse kontinuerlig 

på å øke kvinneandelen fra dagens 4 
prosent, uten å måtte forholde oss 

til en tidsfrist. 

– Hvordan er kvaliteten og motiva-
sjonen til de jentene som søker seg 
til tjenestegjøring?
– Det er gjennomgående god kvalitet 
og høy motivasjon. Jeg vil si minst like 
god motivasjon som guttene. Fordi de 
befinner seg i et mannsdominert miljø 
er det nok mange som prøver å yte litt 
ekstra. Og mens jenter før søkte seg til 
områder som sanitet og hundefører, 
ser vi nå at flere velger retninger som 
infanteri og ingeniør. 

– Mange studenter velger å utsette 
førstegangstjenesten. Slipper man 
unna hele tjenestegjøringen bare 
man venter lenge nok?
– Det er nok en vanlig oppfatning, 
men den er like fullt feil. Forsvaret 
kaller på dem de har behov for. Det er 
riktig at man kan søke om utsettelse 

på grunnlag av høyere utdan-
ning, men de som får 

innvilget søknaden 
er på ingen måte 

glemt. Derimot kan man si at sannsyn-
ligheten blir noe mindre. Når Forsvaret 
skal fylle sitt behov for nye rekrutter tar 
vi helst fra årets 19- og 20-åringer, men 
om nødvendig også fra tidligere årskull. 

Noe som kan være aktuelt for 
studenter, er tilbudet om å avtjene en 
fagrelevant verneplikt som akademisk 
befal. Dette tilbys medisin-, tannlege-, 
teologi-, veterinær-, psykologi- og 
farmasistudenter. 

– Hvor mye penger brukes per hode i 
førstegangstjenesten?
– Det er vanskelig å si med nøyaktighet, 
og det vil variere fra avdeling til avde-
ling, men det går nok med omtrent 250 
000 til 300 000 kroner per soldat. Dette 
er da totale kostnader, og inkluderer 
blant annet dagpenger på 140 kroner 
dagen og «dimmepenger» på 26 850 
kroner. 

– Vil du si dette er optimal bruk av 
forsvarets ressurser?
– Ja, dette er helt nødvendig, da 
verneplikten danner det beste grunn-
laget for videre rekruttering og riktig 
kompetanse. Førstegangstjenesten er 
inngangsportalen til videre karriere 
i Forsvaret, og dermed et naturlig 
satsingspunkt. 

– Merker dere noe endring i interessen 
for utenlandsoppdrag?
– Vi har generelt gode og mange 
søkere til våre utenlandsoppdrag. I 
tillegg opplever vi at norske menn og 
kvinner i utlandet får positive tilbake-
meldinger på kompetanse og utførelse 
av sine oppdrag. 
– Hva sitter man igjen med etter gjen-

nomført førstegangstjeneste, både 
mentalt og fysisk?
– Helt konkret sitter man igjen med 
kompetanse innen sitt felt, og gjerne 
førerkort og andre sertifikater. Så tilbyr 
vi også voksenopplæringskurs innen 
diverse områder. Fra og med i fjor får man 
15 studiepoeng innen fagene jus og mili-
tærmakt, etikk og militærmakt og kropp, 
bevegelse og energi. I tillegg får man med 
seg en tjenesteuttalelse som er bra å ha 
i forbindelse med jobbsøking. 

Så får man også svært mye igjen som 
menneske i form av selvstendighet og 
ferdigheter innen samarbeid og kommu-
nikasjon. Man blir mer tilpasningsdyktig, 
mer kreativ og får mer initiativ. En første-
gangstjenestegjørende vil oppleve å bli 
testet på sine yttergrenser, og vil som en 
følge av det bedre både sin mentale og 
sin fysiske styrke. 

Mange nevner også det å ha fått nye 
venner som kan vise seg å vare livet ut. 

– Flere har tatt til orde for avskaf-
felse, omlegging eller endring av 
verneplikten. Hvordan ser du for deg 
morgendagens verneplikt?
– Verneplikten vil bestå. Den har bred 
politisk støtte og er godt forankret i det 
norske folk. En mulig endring som skaper 
debatt i dag, er hvorvidt man bør innføre 
verneplikt for kvinner. Personlig stiller jeg 
meg positiv til dette – skal vi ha et like-
stilt samfunn, bør kvinner ha lik tilgang 
som menn på de mulighetene Forsvaret 
gir. På sikt tror jeg dette synet vil vinne 
fram, men det er vanskelig å si noe om når. 
Andre endringer innenfor verneplikten 
vil avhenge av politiske forhold, som 
norsk utenrikspolitikk, men også tekno-
logiske nyvinninger og budsjettvilkår. UD
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Alle kan nok enes om at det er 
uholdbart at utelukkende økono-
miske hensyn skal styre hva slags 
tilrettelegging en student skal få 
her på NTNU. Dette er noe som 
må rettes opp, og Rådgivings-
tjenesten må tilføres midler til 
å dekke det behovet student-
massen faktisk har! Men denne 
debatten handler i mine øyne 
om mer enn bare økonomiske 
midler. Dette handler i ytterste 
konsekvens om hvilke plikter 
og rettigheter NTNU og studen-
tene har overfor hverandre.  
Jeg var medlem av Rådet for 
studenter med funksjonsnedset-
telse (RFSF) i 2008, et rådgivende 

Nødvendig hjelp eller fordel?

Det er via enkelte innlegg i Under 
Dusken, senest ved Thomas S. 
Silseth, blitt reist kritikk mot 
innflytelsen studentdemokra-
tiet har ved NTNU. Det hevdes at 
manglende makt er grunn til å ikke 
delta ved valg. Denne kritikken 
er ubegrunnet. Studentene er av 
Aftenposten kåret til den beste 
lobbyorganisasjonen, og trond-
heimsstudentene er de som har 
størst innflytelse innenfor våre 

Jeg er stolt

Den kaffetørste student har nok lagt 
merke til at kaffeprisen hos SiT har steget 
med én krone denne uken. Jeg avviser 
herved kategorisk alle påstander om intri-
kate studentpolitiske konspirasjoner, 
kapitalkåte studentsamskipnader eller 
KPI-justeringer. Det dreier seg derimot 
om en subtil form for studentaktivisme.  

Støtte til fred
Fra 21. januar til 1. mars koster kaffen hos 
SiT ti kroner. Ved en rekke andre utdan-
ningsinstitusjoner i Norge vil den også 
koste én krone mer enn vanlig. Denne 
kronen går uavkortet til Studentenes 
Fredspris. Kronen sikrer norske studenter 
muligheten til å gi støtte og anerkjen-
nelse til medstudenter som kjemper 
for retten til utdannelse, demokrati og 
menneskerettigheter. 

Studentenes Fredspris deles ut 
annet hvert år til en student eller en 
studentorganisasjon som har gjort en 
særlig innsats for fred og menneske-
rettigheter. Bak Studentenes Fredspris 
står alle norske studenter. De er repre-
sentert gjennom Norsk Studentunion 
(NSU), Studentenes Landsforening (StL) 
og Studentenes og Akademikernes Inter-
nasjonale Hjelpefond (SAIH), som sitter 
i komiteen som velger årets vinner. 
I komiteen sitter også Ole Dambolt 
Mjøs, tidligere leder i Nobelkomiteen; 
Stein Tønneson, direktør ved Norsk 
Fredsforskningsinstitutt; Gro Brækken, 

Støtt fred med en kopp kaffe

respektive nasjonale student-
organisasjoner. Studentene 
skaffet forrige budsjettår 1000 
nye studentboliger, og det er 
studentene som har æren 
for at kvalitetsreformen ble 
fullfinansiert. På lokalt plan 
er jeg stolt av at studentene 
fikk sørget for at bygg 6B ble 
bygget ved Dragvoll. Det er 
også studentene som skal 
ha æren for at vi fikk endret 
både gjentaksregelen og for 
at NTNU omsider tar studie-
kvalitet på alvor. Jeg vil derfor 
tilbakevise påstander om at 
studentengasjement ikke 
nytter.

Bygg nå
Audun Magnus Martinsen
Leder, Senterstud  
(Senterungdommen i trondheim)

STUDENTBOLIG

Over flere år har ikke målet 
om tilstrekkelige antall 
studentboliger i regi av student-
samskipnadene blitt oppfylt. 
Nå er finanskrisen over oss, 
og det etterlyses omfattende 
offentlige byggeprosjekter. 
Regjeringen bør derfor gi tilsagn 
om bygging til alle student-
boliger det er søkt om for 2009 
som kan dekke etterspørselen 
etter billige boliger.

Bare i universitetsbyene Oslo, 
Bergen, Trondheim, Tromsø, 
Stavanger og Kristiansand er 
det søkt om rundt 1600 boliger 
– full tildeling i 2009 vil derfor 
være et nødvendig krafttak for 
å minske etterslepet, og gi flere 
studenter et rimelig bosted. I 
krisetider blir utdanning mer 
ettertraktet, og Senterstud 
ønsker å skaffe studentene tak 
over hodet, samtidig som vi gir 
et oppløft til byggebransjens 
lavkonjuktur. 

Generalsekretær i Redd Barna; Bjørn 
Hansen, tidligere NRK-journalist. Årets 
vinner offentliggjøres 4. februar i Oslo. 

Kommer til Trondheim
Våre vinnere har de siste ti årene reist 
til Trondheim for å fortelle sine sterke 
historier. I Colombia er 15 studenter i 
den colombianske studentorganisa-
sjonen ACEU (Studentenes Fredspris 
2005) rapportert henrettet de siste 
ti årene. I Zimbabwe sloss ZINASU 
(Studentenes Fredspris 2003) hver dag 
mot Mugabes regime. I Burma sitter 
Min Ko Naing (Studentenes Freds-
pris 2001) i fengsel etter opprøret mot 
juntaen høsten 2007. Samtlige tidligere 
vinnere er invitert til Trondheim i februar 
for å fortelle sin historie. Vår oppgave 

er å sørge for at de får muligheten.  

Drikk masse kaffe
Studentene setter sin daglige kaffe-
kopp høyt, derfor bør også kaffeprisen 
være et tema som lett skaper debatt. Vi 
håper du irriterer deg litt over at kaffen 
er blitt dyrere, og at du umiddelbart får 
bitterheten stilnet av våre sympatiske 
trykksaker og godt opplærte kantine-
personell. Den gode samvittigheten som 
nå følger med kaffen din, er vårt beskjedne 
bidrag til ditt psykososiale læringsmiljø.
Jeg vil oppfordre alle studenter i Trond-
heim til å drikke ekstra mye kaffe i denne 
perioden, og drikke den med god samvit-
tighet. Og til alle dere te-aktivister på 
Dragvoll: Dette er tiden for å prøve  
noe nytt! 

Vi håper du 
irriterer deg 

litt over at kaffen 
er blitt dyrere, og at 
du umiddelbart får 
bitterheten stilnet 
av våre sympatiske 
trykksaker og 
godt opplærte 
kantinepersonell. 

organ for rektor ved NTNU. I 
løpet av 2008 la Rådgivings-
tjenesten fram tall som viste 
at budsjettet deres var sprengt, 
og spurte oss i RFSF til råds om 
hva som nå kunne gjøres? Et 
tiltak som vi da støttet var at 
man i første omgang måtte 
redusere omfanget av det 
som kalles faglige student-
assistenter. Slik jeg tolket 
rådet var dette gjort på av to 
grunner: For å prøve å sikre 
hjelp til dem som hadde størst 
behov, og fordi dette var det 
tilbudet som prinsipielt var 
vanskeligst å vurdere. Er det 
et tilbud om tilrettelegging 
eller et fortrinn?

Det må være et viktig 
prinsipp at alle studenter får 
samme rammevilkår og at de 
måles etter de samme faglige 

kravene her ved NTNU. Det er 
nettopp derfor tilrettelegging 
må til. Et mulig problem oppstår 
derimot med tilbud som blant 
annet slike faglige assistenter. 
Hvor går grensen for å tilrette-
legge studiene, kontra det å gi 
enkelte studenter et fortrinn i 
studiene? Ingen får et fortrinn av 
at det finnes heiser på campus. 
Ingen får et fortrinn av at det er 
teleslynger i auditoriet. Ingen får 
et fortrinn av at en student har 
en personlig assistent som gjør 
henne trygg og gir henne et fast 
holdepunkt i hverdagen. Ingen 
får et fortrinn av at noen skriver 
eksamen på en pc istedenfor i en 
gymsal. Men får noen et fortrinn 
av å få to timer ekstra foreles-
ning i uka? Får noen et fortrinn 
av å få ferdige notater gjort av 
en som har gjennomført faget 

tidligere? 
Dette er en prinsipiell disku-

sjon som må gjøres mellom 
studenter, NTNU og fagfolk. 
NTNU trenger å utforme mer 
prinsipielle retningslinjer for 
sitt tilretteleggingstilbud. 
Dagens praksis med å gi tilbud 
til dem som søker helt til kassa er 
tom, vil potensielt diskriminere 
studenter med tilretteleggings-
behov. I budsjettprosessen i 2009 
forventer jeg at Rådgivings- 
tjenesten får økt sine bevilg-
ninger, og at NTNU samtidig 
klarer å utforme retningslinjer 
der de redegjør hva de plikter 
å gi av tilretteleggingstilbud 
og hva de forventer av studen-
tene selv. Dette er jo spesielt 
viktig å få på plass nå som den 
nye diskriminerings- og tilgjen-
gelighetsloven har trådt i kraft. 

UNDERDUSKEN.NO

Økonomi- og ingeniørstudenter kan 
nå laste ned sammendrag av pensum 
fra nettstedet bookboon.no gratis. De 
rundt 100 sider lange sammendragene 
av pensum er skrevet av professorer i 
Storbritannia, Danmark og Tyskland. 
Her er utdrag fra forumet på under-
dusken.no.

DRIKKEPRESS: det blir ikke fred av te. Kaffe, derimot. (Illustrasjonsfoto: Severin Sadjina)

Det er aldri for sent, hvis man 
bare er engasjert nok. 

Arne Næss 
1912-2009

«dette høres interessant ut, men jeg 
kommer nok fortsatt til å punge ut 
for å få skikkelige pensumbøker. det 
som hadde vært virkelig bra hadde 
vært hvis man hadde et wiki-system, 
hvor man kan opprette en wiki for ett 
bestemt fag der alle er velkommen til 
å redigere et sammendrag av fagets 
pensum. det hadde vært bra faglig 
læring å opprette, redigere og rette 
på artiklene, samtidig som resultatet 
hadde vært veldig fint å bruke når 
man skal pugge til eksamen. altså en 
vinn-vinn-situasjon for alle sammen. 
er jeg den eneste som synes dette 
høres ut som en god idé?»
Arnt Joakim Wrålsen

«du er nok ikke alene. dessverre 
er det slik at ntnu har bestemt seg 
for å bruke et læringssystem som 
ikke er åpent nok til å oppfordre til 
den type samarbeid. Videre krever 
også dette en del innsats fra fagstab 
i fagene (for det bør jo være litt 
kvalitetssikring, og kvalitet for 
øvrig, i «offisiell» wiki). Kompen-
diene kunne nok med stor suksess 
vært gjort om til wiki-er, men salg 
av dette er en god kilde til inntekt 
for mange foreninger, og åpning 
av informasjonsflyten vil nok endre 
inntjeningsmodellen noe der. Som 
sagt finnes det institutter som 
benytter wiki-er til fagsider. Kanskje 
ikke akkurat så åpent som du ser 
for deg, men idi (institutt for data- 
og informasjonsvitenskap) bruker 
wiki en del i undervisning for en del 
fag. det er som oftest etter ønske 
fra faglærer selv, da en wiki ikke er 
noe «som ordner seg selv» (verken 
teknisk eller innholdsmessig).»
Louie, Skipping for Money
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TIDEN STÅR STILLE: trondheimsstudentene kan bidra til å få fortgang i Fengselstomtprosjektet ved å kjøpe seg en liten flik av 
bygget, mener kronikkforfatterne. (Illustrasjonsfoto: Marius Nyheim Kristoffersen)

Bjørn Romestrand
Amund Aune Nilsen 
tidligere ansvarlige 
redaktører i 
under dusken

KRONIKK

Like før jul i 2008 besluttet MediaStud AS 
– aksjeselskapet som rommer student-
mediene Under Dusken, Student-TV og 
Studentradion – at studentmediene skal 
flytte fra Studentersamfundet til Lucas-
bygget. Hovedårsaken var at alle mediene 
ønsket seg bedre plass. 

Flytteavgjørelsen har fått kritikk fra 
medlemmer og brukere av Samfundet. 
De mener studentmediene er egoistiske 
som satser på et isolert prosjekt kun for 
studentmediene, og ikke på et felles-
prosjekt for hele Samfundet: det lenge 
planlagte nybygget på Fengselstomta 
rett bak det røde, runde huset. 

50 år med venting
Hensikten med denne kronikken er ikke 
å debattere om flyttevedtaket var klokt 
eller ikke. Vårt poeng er at når student-
mediene er villig til å bruke penger på å 
flytte til Lucasbygget, kan det bare bety 
én ting: De har totalt mistet troen på at 
nybygget blir realisert i nær framtid. 
Studentmediene er dessverre ikke de 
eneste brukerne av Samfundet som 
tviler. Dersom man studerer historien 
til nybyggprosjektet, er det lett å forstå 
motløsheten. Samfundet-folk har ønsket 
seg et nybygg i nærmere 50 år. Det har 
blitt utredet, tegnet og presentert flere 
prosjekter, med varierende grad av 
realisme. Ingen har blitt noe av. 

Nærmest var vi høsten 2006, da alt 
tilsynelatende lå klart for byggestart. 
To år tidligere hadde Samfundet under-
tegnet en intensjonsavtale med NTNU, 
ved daværende universitetsdirektør Per 
Ivar Maudal, om nybygget. Universitetet 
skulle få tomta, mot at de finansierte og 
reiste et nybygg, som Samfundet skulle 
få leie kostnadsfritt i hundre år. Spaden 
skulle stikkes i jorda 23. oktober 2006. 

Men gravemaskinene og heise-
kranene kom aldri. Knappe tre uker før 
byggestart ble prosjektet nok en gang 
utsatt. NTNU hadde ikke funnet pengene 
til å finansiere bygget. 

Det mange hadde håpet skulle bli 
en kortvarig utsettelse, fortoner seg 

Ja til dugnad for Fengselstomta
Skal Samfundet få et nybygg, må NTNU ut av prosjektet. 

nå – to og et halvt år senere – som 50 
nye år med venting. NTNU har en lang 
liste over liste over prosjekter de ønsker 
realisert. Mye tyder på at et nybygg på 
Fengselstomta har havnet langt ned på 
denne lista siden høsten 2006. Nybygg-
entusiasten Maudal finnes ikke lenger i 
universitetsledelsen, og økonomi- og eien-
domsdirektør ved NTNU, Frank Arntsen, 
har gjort det klart at renovering av NTNUs 
bygninger vil prioriteres foran bygging på 
Fengselstomta (Under Dusken, 29. 
januar 2008). Det er forståelig. Selv 
om Samfundet er en grunnstein i  
skryteprosjektet Norges beste studieby, 
er det rimelig at en forsknings- og  
utdanningsinstitusjon prioriterer 
ressursene sine til bygninger for fors-
kning og undervisning. Men det 
hjelper ikke Samfundet og nybygget på  
Fengselstomta. 

Så lenge intensjonsavtalen mellom 
Samfundet og NTNU fortsatt eksisterer, 
og ikke sier noe om når universitetet må 
finansiere et nybygg, sitter Samfundet 
igjen med svarteper. Vi mener derfor at 
det er i begge parters interesse at inten-
sjonsavtalen annulleres: Ledelsen ved 
NTNU kan stryke nybygget fra den 
lange lista over fremtidige prosjekter 
og slippe å ha dårlig samvittighet 
overfor studentene; Samfundet kan 
til gjengjeld få fortgang i prosjektet.  

En vei uten NTNU
Med intensjonsavtalen lagt død, står 
Samfundet langt ifra på bar bakke. Mye 
av forarbeidet og forprosjekteringen er alt 
gjort gjennom Fengselstomtprosjektet. 
Her har en rekke flinke folk jobbet syste-
matisk og godt de siste årene. De har 
blant annet sørget for at behovene som 
bygget skal dekke er klarlagt, og at de  
byråkratiske og reguleringsmessige 
prosessene som må gjøres unna før 
byggestart, alt er i gang. 

Første steg videre blir å få på plass 
finansieringen. Fremfor å låse seg til 
én partner, tror vi det er bedre å gå ut 
bredt. Målet må være å skaffe penger som 
Samfundet selv får kontroll over, uten 
spesielle bindinger. NTNU, som garan-
terte prosjektet i første rekke, bør kunne 
bidra med et større beløp. Høgskolen i 
Sør-Trøndelag og andre utdannings-
institusjoner i regionen kan muligens 
også bidra. SiT bør kunne legge penger i 
potten, mens Trondheim kommune og 
Sør-Trøndelag fylkeskommune kan bidra 
på mange måter. Videre tror vi prosjektet 
kan søke støtte i næringslivet, både i regi-
onen og nasjonalt. 

Vi tror også nåværende og tidligere 
trondheimsstudenter kan tenke seg å 
bidra med mindre summer, gjennom en 
storstilt kronerulling. En idé kan være å 
la studenter kjøpe en liten flik av bygget. 

På denne måten kan de støtte et miljø de 
har mange gode minner fra. Og hva med 
å knytte prosjektet opp mot Samfundets 
100-årsjubileum i 2010? Mulighetene er 
mange! Uansett: Med flere finansierings-
kilder vil prosjektet være mindre sårbart 
og i større grad også kunne gjennomføres 
på Samfundets egne premisser. 

Det andre, men like viktige punktet 
er å skape et bredere engasjement og 
større offentlig oppmerksomhet rundt 
nybyggprosjektet. I dag er det dess-
verre bare deler av Samfundets ledelse, 
samt avdankede studentpolitikere (og 
tidligere studentavisredaktører!) som 
engasjerer seg. Prosjektet fortjener å få 
større oppmerksomhet både blant Trond-
heims studenter, blant politikere og andre 
beslutningstakere og blant byens befolk-
ning generelt. Vi tror også større publisitet 
vil øke givergleden blant private aktører. 

Ingen debatt, intet nybygg
Én ting er sikkert: Mens tiden går uten at 
et nybygg på Fengselstomta synes noe 
nærmere, trengs det en debatt om hvor-
vidt dagens strategi – der Samfundet står 
med lua i hånda og venter på ny velvilje 
fra NTNU – er den beste. 



Birte Tjelhovd (27), Psykologi
1) Vanskelig å si 
siden jeg ikke kjenner så 
mange på Gløshaugen, 
men jeg har inntrykk av 
at Gløshaugen er hoved-
skolen, mens Dragvoll er 

lillebror. Universitetet heter jo også «teknisk natur-
vitenskapelig» og har fokus på Gløshaugen-fag. 
  
2) Studenter på Gløshaugen er flinke, mens 
Dragvoll-studenter er mer kreative og tenkende, men 
ikke så tekniske. 

Geir André Pedersen (29), 
Psykologi

1)  På Dragvoll virker 
man mer utadvendt og 
det er mer sosialt blant de 
som går her. På Gløshau-
gen virker alle stressa. 
Det lukter svett pølse 

der! Mens Dragvoll har et bredere kunnskapsfelt, 
er Gløshaugen superflinke på det de kan. Jeg tror 
Gløshaugen-studenter leser pensum mer effektivt. 
  
2)  Bildet jeg har av den typiske Gløshaugen-student 
er en sjenert og sosialt uintelligent person med 
allværsjakke. Jeg har inntrykk av at de er kjempe- 
flinke og mer faglig dyktige. Det er litt verre å si hva 
den typiske «Dragvoller» er. Kanskje en gjeng unge 
jenter som kler seg likt og mangler personlighet? De 
er litt mer filosofisk og svevende.  

TEKST: anne SKaLLeBerG Gjerde oG hanne Strypet   ILLUSTRASJoN: aSBjørn haMMerViK FLø

Den uskrevne 
forskjellen
Noen kaller det vennskapelig vitsing. Andre beskriver forholdet mellom Gløshaugen 
og Dragvoll som urettferdig sammenligning av persontyper.

AVLIVER MYTER: espen hektoen og Vidar omland prøvde å finne forskjeller i 
selvoppfatningen blant studenter på dragvoll og Gløshaugen (Foto: Sarah Afeef).

Charlotte Skajaa (20), Psykologi
1) Jeg føler at det er en 
forskjell, men jeg kjenner 
mange som studerer på 
Gløshaugen og vet at vi 
ikke er forskjellige. Vi 
studerer ulike ting, men 

er samme type folk. 
 
2) Man vet jo hva som kjennetegner den stereo-
typiske Gløshaugen-studenten, men jeg kjenner 
ingen som passer inn i den beskrivelsen. Jeg tror vi 
på Dragvoll har en litt annen døgnrytme. Det er mer 
flyktig her, mens det er mer strukturert på Gløs-
haugen.

www.underdusken.no
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FIRE PÅ GATA 

1) Hvilke forskjeller ser du mellom                
studentene på Dragvoll og Gløshaugen?

2) Hvordan ser du på den typiske studenten på 
Gløshaugen og Dragvoll?

FoTo: Sarah aFeeF

Du er på buss nummer 5. Rundt deg er det 
pakket med mennesker. Gore-Tex-jakka til 
han som står ved siden av gnisser mot din.  

I en sving tråkker du ved et uhell på tærne hans. Han 
snur seg mot deg, og den store skolesekken på ryggen 
hans sneier tre andre passasjerer på veien. Du sier 
unnskyld, han sier at det ikke gjorde vondt. Han har 
nemlig harde fjellstøvler på seg. Når bussen stopper 
ved Realfagsbygget, smiler du. Selvfølgelig skulle han 
av her.

Du får øye på en ledig sitteplass. Jenta ved siden 
av sier at, jada, setet er ledig. Hun skal bare fjerne 
bærenettet sitt fra setet. Du setter deg ned, og tråkker 
på converse-skoene hennes. Du sier oi sann, og 
skyver dem over på hennes side. Hun har nemlig tatt 
av seg skoene, og sitter med beina trukket opp under 
seg i setet. Sokkene hennes kommer så vidt nær låret 
ditt. En rød og en oransje. Men nå tar hun på seg 
skoene igjen, og heklelua. Ullponchoen stryker over 
deg når hun reiser seg fra setet. Hun skal visst av. På 
Dragvoll. Selvfølgelig. 

– FoRsKJELLENE ER dER. Stereotypiene 
av Gløshaugens og Dragvolls studenter er velkjente. 
De handler ikke bare om at studentene kler seg 
forskjellig. Tre studenter har undersøkt om studen-
tenes selvoppfatning er campusavhengig.

Espen Hektoen, Vidar Omland og Ann-Christin 
Roksvåg har nylig skrevet en bacheloroppgave om 
forskjellene mellom studentenes selvoppfatning ved 
de to campusene. Utgangshypotesen deres var at 
studentene på Gløshaugen mener de har mer å være 
stolte av enn Dragvoll-studentene.

Hektoen og Omland tror mange av fordommene 
skyldes hvordan midlene på NTNU blir fordelt. 
Dragvoll-fagene må ofte kutte, noe som gir færre 
innleveringsoppgaver og et generelt dårligere studie-
tilbud. Omland synes Dragvoll-fagene burde kreve 

mer av studentene.
– Mange av Dragvoll-studiene, slik de er i dag, 

mangler prestisje, sier han. 
 Resultatet fra spørreundersøkelsen, som ble 

foretatt blant studenter ved Pedagogisk institutt og 
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, 
påviser imidlertid ingen store forskjeller mellom de 
to studentgruppenes selvoppfatning.

– Vi forventet å finne forskjeller mellom Dragvoll 
og Gløshaugen, siden vi så tydelig merker fordom-
mene som verserer. Men det er positivt at resultatet 
ble såpass jevnt. Kanskje kan dette være med på å 
avlive noen myter, sier Hektoen. 

HJERNEVAsK I FAddERUKA. Det kan 
trengs, skal vi tro studenter ved HiST. Fenomenet er 
nemlig heller ikke ukjent utenfor NTNU.

HiST-studentene Glenn Jacobsen (20), Øystein 
Malme (22) og Linn Robertsen (27) nikker aner-
kjennende når Gløshaugen–Dragvoll-fordommene 
nevnes. Alle tre studerer til å bli byggingeniører og 
mener det er naturlig for dem å se til sivilingeniø-
rene på Gløshaugen når de skal sammenlikne seg 
med noen.

– Sivilingeniørene føler seg nok plassert over oss. 
Men vi tenker ikke på oss selv som under dem i et 
slags hierarki. Vi får jo en grad etter tre år, og har 
deretter mulighet til å ta akkurat samme utdanning 
som dem, sier Jacobsen.

– Jeg tror mange har en generell oppfatning om at 
en bachelorgrad fra et universitet teller mer enn en 
høyskole-bachelor. I hvert fall ligger det mer prestisje 
i det, legger Robertsen til.

Malme fulgte selv et av Gløshaugens sivilin-
geniørprogram i to år, før han valgte å gå over til 
ingeniørstudiet på HiST.

– Vi fikk høre Dragvoll-vitser fra dag én i 
fadderuka, og møtte de samme holdningene overalt 

– at vi var mye bedre. Argumentene gikk på jobb-
tilbud, antall forelesninger i uka og liknende. Det 
sitter nok i fra gammelt av, det var mer snakk om 
NTH enn NTNU, forteller han.

– Jeg vil kalle det en mild form for hjernevask, 
sier Malme. 

sLITER mEd å Få ANERKJENNELsE.
Mars 1995: Sammenslåingen av Trondheims utdan-
ningsinstitusjoner blir vedtatt, og 1. januar 1996 er 
NTNU en realitet. Noen jubler for tverrfaglig sam-
arbeid, andre snakker om tvangsekteskap. I dag, 
13 år seinere, teller universitetet 20 000 studenter, 
hvorav rundt halvparten er innenfor teknisk-
naturvitenskapelige fag. Tettere kontakt til tross, 
fordommene og krigen mellom campusene består. 
Men hvorfor?

Aksel Tjora er professor i sosiologi på Dragvoll. 
Han gikk ut av NTH med en sivilingeniørutdanning 
i 1991, og har dermed erfaringer fra begge campuser. 
Han er klar på at det finnes store forskjeller mellom 
de to. For det ligger noe mer i forholdet mellom 
Dragvoll og Gløshaugen enn kampen mellom 
nerdene og raddisene, skal vi tro Tjora.

Han mener fortellingene og fordommene om 
Dragvoll-studenter som slappe og svevende er en 
grunn til at de ofte sliter med å få anerkjennelse. 

– URETTFERdIg sAmmENLIKNINg.
Kilden til Dragvoll-studenters problemer med å bli 

anerkjent for sin kunnskap ligger imidlertid ikke 
bare i myter. Det ligger også i trangen til sammen-
ligning av karakterer, påstår Tjora.

– Begge campusene opererer med den samme 
bokstavkarakterskalaen, men legger ulike ting i 
vurderingene. Jakten på det perfekte, på en A, er som 
regel bare en jakt på Dragvoll. Mens på Gløshaugen 
er det ingen umulighet å ha alle svarene rett, og A-en 
er mer reell for mange, forklarer Tjora.

Han trekker fram karakteren C som et interes-
sant skille: 

– Et bra resultat i samfunnsvitenskapelige fag 
og humaniora. På tekniske og naturvitenskapelige 
utdanninger, er derimot en C ingenting å få aner-
kjennelse for. Dette blir et gedigent problem, for 
eksempel der man rekrutterer stipendiater på tvers 
av fag.

Dekan Ingvald Strømmen ved Fakultet for inge-
niørvitenskap og teknologi ser poenget om ulike 
vurderinger.

– Det kan nok være riktig, ja. Når man bedømmer 
en mattebesvarelse med beregninger og tall, er det 
lett å si om framgangsmåte er korrekt eller ikke, så 
bedømmelsen blir ganske sikker. Hvilken karakter en 
besvarelse på Dragvoll fortjener, kan jeg se for meg 
er mer avhengig av skjønn, sier Strømmen.

– Vi er jo underlagt samme type bestemmelser om 
at gjennomsnittet som regel skal ligge på C,  
fortsetter han. 

Han er dog noe uenig i Tjoras påstand om at en C 

Rasmus Mossige (25), 
Medieproduksjon

1) Det er forskjell på folk. 
Når man studerer ulike 
fag, har det jo noe å si for 
personligheten. Stu-
denter på Gløshaugen er 
analytiske, mens Dragvoll-

studenter er filosofiske og kunstneriske. 
  
2) Du har jo stereotypiene, men siden jeg har stu-
dert begge steder vet jeg at det også finnes allværs-
jakker på Dragvoll og palestinaskjerf på Gløshaugen. 



Haakon Jensen (24), Ind–øk
1) Det er større variasjon 
i type folk på Dragvoll. 
Her på Gløshaugen er alle 
mer lik hverandre. Jeg så 
denne forskjellen veldig 
tydelig da jeg delte ut 

flygeblader både på Gløshaugen og Dragvoll. 
 
2) Studentene på Dragvoll er friere. Regnjakke er typisk 
Gløshaugen. Jeg tror stereotypene står sterkere her 
enn på Dragvoll. 

Jens Helge Larsen (24), Fysikk 
og matematikk

1) Når jeg møter folk fra 
Dragvoll, synes jeg ikke 
de virker annerledes enn 
studentene på Gløshau-
gen. Jeg spiller fotball 
med mange som studerer 

på Dragvoll, og ser lite til mytene.  
 

2) Man kan jo alltids raske sammen noen fordommer, 
men jeg tror ikke det finnes en typisk «dragvoller». 
Noen ganger kan man se at folk tydelig hører til på 
Gløshaugen.

FIRE PÅ STRIPA 

1) Hvilke forskjeller ser du mellom studentene 
på Dragvoll og Gløshaugen?

2) Hvordan ser du på den typiske studenten på 
Gløshaugen og Dragvoll?

Roy Kenneth Vestli (23), Ind–øk
1) Det virker som at 
det er mer obligatorisk 
på Gløshaugen. Vi har 
ukentlige innleveringer 
mens det er mer vanlig 
med en semesteropp-
gave på Dragvoll. Vi 

har også mer gruppearbeid, mens studentene på 
Dragvoll jobber mer individuelt.  

2) Det er litt mer avslappa på Dragvoll. Jeg har noen 
kompiser som studerer der og det virker som om de 
har det litt slappere. En typisk Gløshaugen-student 
er seriøs og målbevisst.

Karoline Stark (19), Datateknikk
1) Det er flere gutter 
på Gløshaugen, og mest 
nerder her. Jeg tror egent-
lig jeg passer bedre inn på 
Dragvoll. En gang prøvde 
jeg å diskutere Hamsun 
med noen Gløshaugen-

studenter, men ble slakta ned. 

2) En typisk Dragvoll-student har kul stil med hippie-
bånd og slikt, og guttene har langt hår. En typisk student 
på Gløshaugen er høy, tynn, har briller og er nerdete. 

VITSER:    – jeg fikk høre dragvoll-vitser fra dag én i fadderuka, forteller tidligere Gløshaugen-student Linn robertsen. 
hiSt-studentene øystein Malme (midten) og Glenn jacobsen nikker anerkjennende (Foto: Eivind Sponga).
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FoTo: SeVerin Sadjina

betyr mer på Dragvoll.
– Jeg mener en C er en middels bra karakter på 

hele universitetet, uavhengig av campus. Hvor det er 
størst hyppighet av C-er, har jeg et problem med å 
uttale meg om, sier han.

Strømmen tror heller ikke dragvollstudenter føler 
seg mindre verdt.

– Nei, det tror jeg ikke. Studentene er veldig stolte 
av å gå på NTNU, og vi har et veldig bra universitet. 
Jeg har hvertfall registrert mange stolte studenter 
innenfor vårt fagfelt, forteller han. 

ULIKE KRAV TIL pH.d. Om skjønn har så 
mye å si på Dragvoll, hva så med professorene? Er 
en doktorgrad en doktorgrad, eller finnes det status-
forskjeller også på høyere nivå?

– Her er det så store forskjeller at den sammenlig-
ningen som gjøres, framstår for meg som både håpløs, 
urettferdig og irriterende, mener Aksel Tjora.

Han peker på de ulike kravene til selvsten-
dighet som avgjørende. Mens stipendiater på enkelte 
Gløshaugen-fag og medisin blir med i et felles 
forskningsprosjekt, stilles det høyere krav til selvsten-
dighet på Dragvoll.

– Etter min mening er noen doktorgradsavhand-
linger på Gløshaugen og medisin så lite selvstendige at 
de ikke burde bli vurdert som et selvstendig arbeid.

ENgELsK FoR ALLE. Tjora trekker i tillegg 
inn problemet med internasjonal publisering.

– Suksess blir målt ut fra hvor mange artikler 

stipendiaten får publisert i internasjonale fagskrifter. 
Det sier seg selv at det er lettere å oversette noen ord 
i tabeller til engelsk, enn det er å oversette nyanserte 
refleksjoner i samfunnsvitenskap eller humaniora. 
Der konkurrerer man om å få publisere mot forskere 
som har engelsk som morsmål, hevder Tjora.

Forskjellige forskermetoder må man godta, mener 
han. Det som opprører ham er sammenligningen, i 
målestokker som bare tilsynelatende er felles, mens 
grunnlaget er ulikt.

Dekan Ingvald Strømmen er uenig i Tjoras 
konklusjoner.

– Doktorgradene er i aller høyeste grad selv-
stendig arbeid. En doktorgrad står du for alene, 
men det er klart man samarbeider, en viktig del av 
en slik grad er at man lærer seg å samarbeide, sier 
Strømmen.

– Du bør ikke sitte alene med en doktograd hele 
veien.

Han synes heller ikke at argumentet om at det er 
lettere å oversette tabeller holder mål.

– Vi skriver jo også avhandlingene våre på engelsk. 
Vi må omsette og tolke en del tall, så vi må også 
beherske det verbale. På samme måte tror jeg det 
drøftes tallmateriale på Dragvoll, det er tolkning av 
tall og målinger og så videre der også. Jeg tror ikke det 
er noen stor forskjell. Engelsk er publiseringsspråket 
for alle, sier han.

UTFoRdRENdE å gJøRE LIKEVERdIg.
Stig A. Slørdahl, dekan ved Det medisinske fakultet,  

avviser at det å publisere internasjonalt innen 
medisin er lettere enn i samfunnsvitenskapelige- og 
humanistiske fag. 

– Om en artikkel blir publisert, avhenger av om den 
inneholdet god eller dårlig forskning, mener Slørdahl.  

Han mener det er positivt at doktorgradene kan 
sammenlignes. 

– Det skal være det samme som ligger til grunn i 
en doktorgrad. Det er viktig at vi har like tradisjoner, 
og det er en utfordring for fagmiljøet å legge opp 
til at doktorgradene blir likeverdige. Det er mulig 
enkelte fagmiljøer henger igjen i den gamle tradi-
sjonen, sier Slørdahl.  

– HELT NATURLIg. Universitetslektor i 
sosialantropologi på Dragvoll, Martin Thomassen, 
understreker at forskjeller mellom campusene ikke 
nødvendigvis er en negativ ting. Han beskriver det 
snarere som en nødvendig faktor i prosessen rundt 
identitetsbygging.

– Det er helt naturlig for Dragvoll-studenter å se 
til Gløshaugen, eller omvendt, når de skal skape en 
faglig identitet og samhold på campus. En grunn-
regel når det gjelder identitet, er at man trenger 
noen å sammenligne seg med, og se på likheter og 
forskjeller, for å kunne forme en idé om hvem man 
selv er, forklarer han.

– Men at Dragvoll i dette eksempelet skyver fra seg 
Gløshaugen, betyr ikke nødvendigvis at de ser ned på 
dem. De gjør dem rett og slett annerledes fra seg selv.

Sosialantropologen legger til at i andre tilfeller vil 

Dragvoll- og Gløshaugen-studentene måtte finne fram 
til en felles identitet.

– I en sammenligning med for eksempel Univer-
sitetet i Oslo, blir identiteten som NTNU-studenter 
viktigst.

Han beskriver forholdet Gløshaugen–Dragvoll som 
en Norge–Sverige-relasjon.

– I begge tilfeller tillegger partene hverandre histo-
rier og stereotyper. Men dette foregår i all hovedsak 
på vitsestadiet. Generelt foregår slike «nabofeider» 
mellom grupper som liker, eller i hvert fall aksep-
terer, hverandre. Vitsingen kan rett og slett være for 
å bekrefte at man har et forhold som tillater slikt, sier 
Thomassen. 

goRE-TEx og poNcHo. Du er på buss 
nummer 5 igjen. Den kjører forbi Gløshaugen, og du 
ser lysene i vinduene i de høye blokkene. Du tenker på 
Gore-Tex-gutten fra dagen i forveien. Han sitter anta-
geligvis innenfor et av vinduene, med hodet bøyd over 
et mattestykke. Selv om det er lørdag, og klokka har 
passert 22.00.

 Bussen kjører videre, nedover til det runde røde. 
Tankene dine vandrer til jenta med ponchoen og de 
fargerike sokkene. Hun, som ifølge gutten i Gore-Tex 
ikke kan deriveres, fordi hun ikke har noen funksjon. 
Hun ligger antagelig i en av hengekøyene på Lyche og 
tenker på Sokrates. Eller kanskje tenker hun på stere-
otypier og gamle holdninger. Eller om hun får C på 
eksamen.UD



Øynene opp 
for Aune

TEKST: hanne BrønMo   FoTo: SiMen MaSKe

Definisjonen av musikken som «indie/kristenrap» er bare tull og fanteri. 
Men Therese Aune tar musikken på alvor, selv bak lekepianoet.
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– Jeg samler på instrumenter, skjønner dere.
I en sofa på Brukbar har Therese Aune 

akkurat forklart kazooens funksjon. Den  
     er bare ett av instrumentene hun tar med 
seg på scenen. Særlig er hun glad i de som plinger og 
plonger litt. 

– Pianoet var starten. Jeg begynte å spille klassisk da 
jeg var ti, sier 21-åringen og smiler. 

mENs VI sITTER med den lovende musikeren 
i den myke kafésofaen, er det ingen stormende fans 
som kommer bort og skal ha autograf. Ei heller stopper 
nysgjerrige forbigående opp for kikke inn. For Therese 
er ikke kjendis – ennå. Hun har ikke platekontrakt, og 
har studielånet som viktigste inntektskilde. For deltids-
musiker er ikke noe å bli rik av. Heller kreativ. Siden 
musikkutstyr er dyrt, leker Therese seg med musikk-
programmet Garageband på Mac-en. Det kan det 
komme mye spennende ut av.

– Det jeg har fått til nå er en blanding av flaks og 
hardt arbeid, og at folk er villige til å promotere ting de 
synes er bra. Det er godt når andre skryter, så slipper 
man å skryte selv, sier hun uten å kokettere. 

NåR INTERVJUET finner sted, er det kort tid før 
Urørt-finalen arrangeres i byen. Therese var selv ukas 
urørt i fjor, og fikk gleden av å bli spilt på radio i en uke.

– Det er et veldig bra konsept. Mange som ikke ville 
sjekket ut musikken min får den servert enten de vil 
eller ikke, og det betyr flere spillejobber, sier hun, litt 
høyere for å overdøve musaken i bakgrunnen.

Spillejobben på Iceland Airwaves er hennes største 
opplevelse så langt. Den fikk hun etter en anbefaling fra 
arrangørerne i Bylarm. De kom på konsert, likte det de 

hørte, og sendte den riktige skrytemailen. Therese fikk 
sansen for Reykjavik.

– Det var kjempemorsomt, jeg likte virkelig de 36 
timene jeg tilbrakte der.

Det lure smilet er på plass igjen – selv øynene smiler 
under panneluggen.

 
FoR TRoNdHEImspUBLIKUmmET er 
Therese kanskje best kjent fra konsertene i høst, hvor 
hun sjarmerte med musikken sin. Den har tidvis blitt 
beskrevet som vindskeiv, rufsete og melankolsk. Og 
alt passer. Det som gjør størst inntrykk er allikevel 
stemmen. Den nynner, skjærer og beveger seg fjellstøtt 
mellom oktavene, og har en kraft man ikke skulle tro var 
mulig når man ser henne. Men selv om Therese går på 
jazzlinja ved Musikkonservatoriet, er det ikke der hun 
vil plassere seg selv sjangermessig.

– Jeg ønsker ikke å reklamere for mye med at jeg går 
der. Folk får heller høre selv og tenke hva de vil. Jeg får 
veldig mye ut av å gå på jazzlinja når det gjelder impro-
visasjon, og måten å tenke musikk på, mener hun. 

Ser man bort fra den korte perioden i livet da hun 
skulle bli budeie, har musikk alltid vært en del av fram-
tidsplanene til Therese. Det er på Myspace-siden hennes 
man finner sjangerbeskrivelsen «indie/kristenrap», som 
harmonerer mer med fantasien enn med virkeligheten.

– Den beskrivelsen var bare for gøy.
Med en far fra Namsos fins det også ekte trønder-

blod i de musikalske årene. Musikkmiljøet i Trondheim 
kjenner hun lite til, påstår hun. Den spinkle oslojenta 
våget seg hit for å gå på jazzlinja. 

– Det kjennes av og til ut som vi lever i vår egen lille 
boble. Det blir tidvis intenst, sier hun storøyd om det 
intime miljøet.

www.underdusken.no
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THEREsE AUNE

 
Født i 1987, kommer fra oslo.

har gått musikklinja på Foss videregående 
skole, og går nå første året på jazzlinja
 ved Musikkonservatoriet i trondheim. 
 
har tidligere spilt på iceland airwaves 
på island, Slottsfjellsfestivalen og Kjer-
ringråkk, og ble kåret til ukas urørt av nrK 
p3 i oktober i fjor.

aktuell til årets Bylarm.

Trainee
Bli med å skape framtidens samfunn

Vi tilbyr et 18 måneder traineeprogram med kombinasjon av teori og praksis. Som trainee vil 
du få unike muligheter til å lære mange sider av virksomheten å kjenne. Du kan spesialisere 
deg innen et fagfelt, eller rette deg mot en lederkarriere hvor det arbeides i bredden med flere 
sektorer. Hver trainee får faglig veiledning og egen mentor gjennom hele perioden.

Traneene får jobbe med:
•  innovasjon og nytenkning
•  nye teknologiske løsninger
•  kommunens samfunnsansvar
•  utvikling av livskraftige kommuner
•  kommunen som fremste 
    velferdsleverandør

Programmet starter i september 2009, 
med søknadsfrist 9. februar 2009.

For mer informasjon om programmet og 
hvilke kommuner som søker traineer, se
www.ks.no/trainee

Vi søker høyt utdannede personer som er 
utviklingsorientert og har interesse for å 
jobbe i kommunal sektor.

Kommunesektorens Traineeprogram

 E-CO  Energi 
Postboks 255 Sentrum 
0103 Oslo 
Tlf: 24 11 69 00

 E-CO skal for femte gang dele ut Stipend Ren Energi. Stipendet tildeles enkelt-

personer eller miljøer i etableringsfasen som ønsker å kommersialisere en idé 

 eller et prosjekt som fremmer utviklingen av fornybar, miljøriktig og lønnsom 

energi. Stipendet er på kr 100 000. I tillegg til stipendet kan du få hjelp av 

E-CO og Bellona til å videreutvikle og realisere idéen. Du søker stipendet på  

www.e-co.no/stipend, hvor du beskriver prosjektet med maks 500 ord.  I tillegg kan 

presentasjoner, forretningsplaner, CV og lignende vedlegges. Bellona bistår E-CO i 

utvelgelsen. Send søknad innen 1. mars 2009.

Vi vet at fornybar energi er 

en del av løsningen på frem-

tidens klima utfordringer. 

E-CO og  andre energi-

selskaper har gått sammen 

om å lage Grønn boks. Vi vil 

fylle den grønne  boksen 

med klima løsninger – og vi 

trenger fl ere som vil gjøre 

en   forskjell. Bli med oss å 
fylle den grønne boksen!

HVORDAN SKAPE FREMTIDENS 
RENE ENERGI? HAR DU EN IDÉ?

 Hun føler absolutt ikke at hun blir møtt med skepsis 
blant sine medelever, selv om hun ikke har jazzen som 
hjertebarn. 

– Det er akseptert å gjøre forskjellige ting, også på 
jazzlinja. 

sELV HAR HUN også fått en mer åpen tilnærming 
til musikk de siste årene.

– På videregående gikk jeg så lei av at alle skulle 
mene hva som var bra, og hva som gjør at det er bra. Nå 
kan jeg godt høre Beyoncè og tenke at det er fett.

Hun ler litt sjenert, noe hun gjør ofte. Men blikket 
holder hun fast. Som i musikken er det ikke alltid like 
enkelt å se om hun mener trass eller alvor. Men ambisjo-
nene er seriøse. Allerede på barneskolen kom de første 
låtene, midt i popstjernedrømmene.

– Jeg har noen gamle opptak på kassett med stygg 
elpiano-lyd, kniser hun. 

Stygg lyd er noe hun ennå etterstreber i musikken.
– Det skal ikke bare være pent. Det blir mer balanse 

i uttrykket hvis noe skjærer, på samme måte som at arki-
tekter legger inn en skjevhet i bygningene sine. Det blir 
råere. Ørene trenger noe å jobbe med, sier hun etter-
tenksomt. 

KANsKJE ER dET også bråk hun er ute etter når 
hun covrer «Barbie Girl» av Aqua? Hun sier hun bare 
ville gjøre noe morsomt. Ekstra morsomt er det når 
anmelderne tolker det vel bokstavelig. 

– Jeg har fått anmeldelser hvor de tror jeg tar 
oppgjør med det overfladiske samfunnet. Jeg gjør det 
mer for å overraske. Det er den siste coverlåten man 
forventer å høre fra meg, sier 21-åringen. 

Musikalske referanser man heller nevner i møte 
med Thereses musikk er CocoRosie, Joanna Newsom 
eller Regina Spektor. Pianospillingen blir et musikalsk 
gjensyn med Amèlie Poulains tankeunivers. Lavmælt, 
men samtidig uttrykksfullt, slik hun selv framstår. Det 
inspirerer også musikeren.

– Ønsket er å lage musikk som beveger, som det er 
umulig å stille seg likegyldig til. Den ideelle låt jeg hadde 
skrevet, hadde kanskje ikke vært den ideelle å spille på 
dansegulvet, mener hun.  

ET HJEmmELAgET plastperlesmykke og heftig 
tedrikking til tross, kunstnerfaktene er befriende 
fraværende hos musikeren. Den omfattende musikk-
bakgrunnen skulle kanskje antyde at hun var opptatt av 
vanskelige akkordprogresjoner og taktskifter. Men lille 
Therese lager musikk først og fremst med hjertet, ikke 
med hodet. 

– Musikken må komme først, så teorien. Teorien 
fungerer mer som et verktøy. Det er veien, snarere enn 
målet. 

Lekenheten er også i stor grad til stede i musikken. 
Hvor den kommer fra, er ikke lett å vite, men det å leke 
seg med pianoet er mye av arbeidsprosessen fram mot 
en ny låt, forteller hun.

– Man kunne gjort så mye annet, men musikk betyr 
så mye. Er jeg for lenge borte fra det, savner jeg det 
veldig.

 
mAN sKULLE TRo hun ikke lot seg provosere 
av noe, men Therese kan spare seg for båssettingen man 
finner hos akersgataskribentene. Med et sukk nevner 
hun VG-overskriften «den nye jentebølgen», som kom 
det året hun var aktuell på Bylarm.

– De bare samlet en masse kvinnelige artister med 
helt forskjellige uttrykk. Det synes jeg blir flåsete. Ingen 
snakker om den nye mannsbølgen, selv om det kryr av 
gutter med kassegitar som synger, sier hun, lettere irri-
tert, og legger til:

– Jeg tror ikke alle artister ville sunget en duett med 
Bjørn Eidsvåg. Det ville forresten ikke jeg heller.

Så platekontrakten har latt vente på seg, enn så 
lenge. Men hva om hun hadde fått platekontrakt i 
morgen? Hun leter etter ordene.

– Det spørs hvem det er, sier hun, og smiler igjen. 
Blikket er stadig like stødig.
– Jeg hadde i alle fall tenkt over det.
Hendene er helt gjemt bak tekoppen under bordet, 

effektivt for å skjule en eventuell nervøsitet. 
– Enn så lenge trives jeg godt med å spille konserter. 

INspIRAsJoNEN KommER når hun minst 
venter det. Med notatblokka i lomma kan de fine ordene 
komme til sin rett i en sang. For musikeren synes gode 

tekster er sentralt.
– Det er musikken man hører først, så kommer 

teksten etter hvert. Det er viktig å lage gode tekster, men 
også kjempevanskelig. Veldig ofte blir man misfornøyd, 
sier hun og retter på hårspenna. 

– Jeg håper det blir lettere og lettere.
Hun trives godt med å spille konserter i byen, men 

vil unngå at folk skal bli mette. Det intime musikk-
miljøet gir færre muligheter til å vise seg fram. På 
spørsmål om hva hun vil ofre for musikken, blir hun 
stille noen sekunder. Det er ikke like lett å snakke om 
lidenskapen sin som å synge. 

– Det er jo ting som at man øver når man heller har 
lyst til å gjøre noe annet. Men det jeg tenker nå, er at alt 
som skjer er gøy.

Hun ser forventningsfull ut. Hva kommer nå? For 
henne venter flere spillejobber. Det samme gjør skole-
arbeidet. Og fravær får hun, men hun virker ikke 
bekymret.

– Jeg satser på at jeg står dette året også, sier hun, og 
tømmer tekoppen.  

mEd ET HEmmELIgHETsFULLT smil 
nevner hun tilfeldig en produsent hun skal møte på 
Island til våren, og spille inn noen låter med. Men den 
unge damen ikke vil gjøre noe på slump.

– Jeg ønsker å gjøre dette resten av livet. Platen 
skal bli noe jeg ville kjøpt selv, og det er ikke hva som 
helst, sier hun. Den bestemte tonen henger i lufta noen 
sekunder, før smilet igjen tar overhånd.

Therese ønsker kontroll over den omfattende 
prosessen det er å spille inn plate. Noe hun ikke har 
kontroll over er framtiden.

– Det er veldig skummelt å tenke på det å være ferdig 
utdannet musiker, og stå på bar bakke.

Latter.
– Jeg vil jo leve av musikken, men jeg er jo klar over 

at det er veldig vanskelig. De jeg kjenner som gjør det, 
lever ikke veldig fett, sier hun tankefullt. 

Musaken har begynt å overdøve den sarte stemmen. 
Det er på tide å dra hjem. Ved utgangsdøra kommer den 
usikre stemmen frem.

– Jeg skulle gjerne hatt bedre fokus, i stedet for å 
prøve å gjøre alt hele tiden, og så går det ikke, mumler 
hun. Støvlettene pirker borti hverandre. Så går hun, i 
retning framtiden. Skrytemailene venter.UD



HOOKER & PIMP: det blir liv når iSFit leker seg. 
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TEKST oG FoTo: KaroLine aurSLand    ILLUSTRASJoN: Katrine eLiSe pederSen

KONFLIKTLØSNING:  iSFit diskuterer  hva man gjør hvis  den ene  parten ikke vil samarbeide. 

I Gløshaugens ganger ljomer det i veggene 
av elleville studenter fra den Internasjonale 
Studentfestivalen i Trondheim (ISFiT) som leker 

«hooker and pimp». Med raske skritt, frykt- 
inngytende blikk og høy vokal, bykser de rundt i de 
nakne gangene. Som en slags sisten hvor det er om å 
gjøre ikke å bli tatt. 

– Å spille «hooker and pimp» er bare på gøy, 
smiler dialogfasilitator i ISFiT Dialogue Groups, 
Henning Taxt.

Uttrykket i deltakernes ansikter viser at det er 
gøy å leke. Men på tross av smilene, hinter blikket i 
øynene om noe mer seriøst. 

Studentene kommer fra tilsammen seksten 
workshops hvor studenter fra hele verden skal møtes 
for å diskutere ulike tema under ISFiT-festivalen. 
Den går av stabelen 20. februar og varer til 1. mars. 
Blant aktuelle temaer finner man både idrett, musikk 
og styreform. I tillegg vil studenter fra særlig konflikt-

Når ISFiT Dialogue Groups holder foredrag for sine kollegaer,  
står rollespill, bananer og ville dyr på agendaen. Ønsket er en bedre verden.  

Men hva funker og hva funker ikke i en god dialog? 

fylte områder dra på hyttetur til Røros for å bli bedre 
kjent. 

Etter leken setter studentene seg på hver sin 
grønne vippestol, og det vennlige blikket til den 
andre dialogfasilitatoren, Ragna Skøien, skuer utover 
forsamlingen. ISFiT-funksjonærene har møtt opp for 
å lære om hvordan man leder to motstridende parter 
til enighet og forståelse. I kveld er det bare prøve-
dialog, men den foregår likevel på engelsk. 

IsFIT øNsKER å bryte ned fordommer om 
andre lands kulturer, og konfliktløsing står i fokus. 
Men hvordan oppnår man en slik dialog? Og hva er 
konflikt?

Gutten i grønn genser på første rad sperrer opp 
øynene.

– Uenighet.
Det blir stille, men som når en fiskesprettsten 

hopper på vannet, skytes hånd etter hånd opp i 

været.
– Ulike interesser.
– Mangel på kommunikasjon.
Ballen har begynt å rulle og diskusjonen er igang.
– Konflikt trenger ikke nødvendigvis å være noe 

negativt. Det kan også åpne for dialog slik at man 
sammen kan komme fram til felles løsninger på et 
problem, forteller Ragna på sin klare sørlandsdialekt.

Henning snur seg og skriver på tavla, «Ikke-
voldelig tilnærming». Det er det hele festivalen 
handler om. Et av punktene er at man må bli bevisst 
egne følelser. 

– Hvis man sier til noen at man er sint, har man 
også kjent på at «ja, nå er jeg faktisk sint», ikke 
sant? 

 Å legge fram sine behov og ønsker gjør at 
den andre parten lettere kan identifisere seg med 
den andres følelser. Å se problemet i et nasjonalt 
perspektiv skaper derimot større avstand. 

– Nå sKAL VI LEKE en lek. Kom og still dere 
i en sirkel med armene lenket i hverandre. Bortsett 
fra dere.

Ragna peker på tre tilfeldige deltakere.
– Dere kan gå på gangen, og når dere kommer inn 

en etter en, skal dere prøve å få være med sirkelen. 
I forbindelse med ISFiT er studenter fra Jeru-

salem, Kypros og Georgia invitert på hytteturen til 
Røros i forkant av festivalen. Da vil ISFiT-funksjon-
ærene prøve ut teknikkene om hvordan man holder 
en dialog saklig, samtidig som man lar alle komme 
med sitt syn på konflikten.

Førstemann til å prøve å knytte seg til sirkelen 
stryker oss på ryggen, som for å vise omsorg. En 
annen prøver forsiktig å bryte opp armlenkene, men 
skjønner fort at det er nyttesløst. Det tar ikke lang tid 
før de skjønner hva som trengs.

– Kan jeg få være med i sirkelen deres?
Armlenkene brytes opp, og man blir knyttet til 

sirkelen. Til fellesskapet. 

TILBAKE I dE gRøNNE stolene retter studen-
tene blikket mot Ragna i sin grønnrutete kjole. Hun 
har hjemmestrikkede tøfler på bena, og vifter enga-
sjert med armene.

– Som mekler i en situasjon bør man opptre 
som en nøytral part. Det er viktig å observere 
diskusjonen. Hvis partene skulle kjøre seg fast i gjen-

FORNØYDE: Studentene synes foredraget til iSFit  dialogue Groups var nyttig. 

tatte argumenter eller usaklige anklager, kommer 
mekleren inn for å veilede.

– Jeg tror det kan være smart å komme fram til 
noen «kjøreregler» i forkant av diskusjonen, at man 
har noen regler å falle tilbake på underveis, sier fyren 
med vannrette blå striper på genseren. Han gjør 
sirkulære bevegelser med hendene, og fortsetter med 
sin amerikanske aksent:

– Hvor går grensen? I en slik diskusjon er man 
jo ganske sårbar, sier han. På fagspråket kalles dette 
kulturell sensitivitet. 

gRUppEN dELEs i to, og alle får utdelt hver sin 
lapp hvor det er skrevet et dyr og hvilken egenskap 
dyret skal ha. Henning forklarer problemstillingen, 
og sistemann i gruppa får oppgaven som mekler. Hva 
ønsker man å spise under velkomstmiddagen med de 
internasjonale studentene?

– Jeg vil ha bananer, ynker apen seg. 
– Jeg vet ikke engang hva jeg er og hva slags mat 

jeg kan spise, sukker en annen. 
I neste øyeblikk samles alle stemmene til en ufor-

ståelig smørje. Alle ønsker forskjellig mat, noen 
følger ikke med, og det blir håpløst for veilederen 
å lede samtalen. Han løfter brynene i fortvilelse og 
skjærer en grimase.

– Okey, vi tar poenget.
Sannsynligheten for at deltakerne ender opp i 

lignende situasjoner er stor. Israel bomber Pales-
tina, Tyrkia okkuperer nord-Kypros og Georgia vil 
ikke gi slipp på Abkhazia. Bak hver konflikt ligger en 
historie som landets innbyggere er nært tilknyttet. 

– Noen lytter for å angripe den andre verbalt. Det 
er ikke alltid partene faktisk hører på hva den andre 
har å si, forteller Ragna.

Likevel er det positivt å komme i dialog. Og selv 
om det kan vekke vonde følelser som kan lede til 
usaklighet, vet Ragna råd.

– Hvis situasjonen virker helt håpløs fra starten 
av, kan det også lønne seg å komme opp med ting 
man har felles. Hvis man heier på samme fotballag 
eller liker samme rockeband, har man iallfall noe å 
bygge videre på, forklarer hun. 

Forsamlingen er enig. Når man åpner for dialog, 
ser man fort at en palestiner er mer enn en pales-
tiner, og at en israeler er mer enn en israeler. Og 
selv om de to kan sies å være svært forskjellige, er de 
kanskje ikke bare forskjellige. Begge er mennesker 
som kan være glade og triste. Føle frykt og føle seg 
urettferdig behandlet.  

HøRER mAN godT ETTER, aner man 
lyden av febrilske penner som strever etter å få med 
seg det viktigste. Om noen uker vil ISFiT-funksjo-
nærene forsøke å forene mennesker som virkelig er 
sinte på hverandre.UD

www.underdusken.no
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DONALD-FAN: tore ismanto hofstad meiner det er viktig å velje  eit emne ein aldri 
blir lei av. 
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TEKST: Sara Myhren KornBerG   FoTo: SuSann jaMtøy 

Mastermoro
Liker du reker, South Park eller Donald Duck? Då kan du skrive masteroppgåve om det! 

MED PARYKK: Bård tufte johansen fortalte Guri Melby at det som skal til for å skape ein type er ei dialekt  og ein parykk. det skreiv ho master om. 

 ”Vokt deg for barna!: en studie av 
ondskapsfulle barn på film.» «Den nye 
gamle komedien: Aristofanes og South 

Park: en komparativ analyse av det obskøne, det sati-
riske og det fantastiske.» «Norsk rekeindustri 
– engler med skit på vingene? : en diskursanaly-
tisk studie av rekeindustriens praktisering av etikk, 
med utgangspunkt i bruk av fosfat i produksjonen av 
dobbeltfrosne pillede reker.» Det kjem kanskje over-
raskande på mange, men dette er faktiske titlar på 
mastergrader avlagt ved NTNU og Universitetet  
i Tromsø. 

Guri Melby (27), ei sprudlande dame med kort 
brunt hår, visste at ho ville skrive master om språk.

– Men eg ville ikkje gjere noko standard. Eg ville 
ikkje reise til ei bygd for å studere korleis dialektene 
har endra seg der. Å samle data er utruleg kjedeleg! 

Ho får eit leikent uttrykk i andletet.
– Så eg kom fram til at eg kunne bruke eit fjern-

synsprogram for å undersøkje språkhaldningar. 

Guri har alltid likt Team Antonsen og byrja 
å tenkje på om det kunne vere noko ho med sin 
nordisk-bakgrunn frå NTNU kunne skrive om. 

– Eit halvår etter at Team Antonsen gjekk på tv, 
undersøkte eg moglegheitene for å få skrive master 
om programmet, og veiledaren min svarte kontant ja.  

dIALEKT og pARYKK. Guri fekk intervjue 
Harald Eia og Bård Tufte Johansen i Oslo. 

– Dei var litt overraska over at eg hadde valt 
programmet deira som emne. 

Ho fortel at mange har brukt stoffet deira i ulike 
oppgåver, men at det språkvitskaplege perspektivet 
var heilt nytt for dei. 

Tufte Johansen sa då at dersom ein på kort tid 
skal framstille ein rar type, er det to ytre trekk som er 
viktige: ei dialekt og ein parykk. Bruker ein desse har 
ein ifølge komikaren ein type med ein gong.

Guri leverte sin master i nordisk, «Dialekt og 
parykk. En sosiolingvistisk studie av dialektbruken i 

Team Antonsen», i 2007. Føremålet var å undersøkje 
folk sine haldningar til dialekter. 

Team Antonsen består av ei rekkje sketsjar med 
ulike typar som gjerne snakkar ei dialekt. Guri 
samanlikna desse med stereotypiske haldningar knytt 
til ulike dialekter. Konklusjonen vart at komikarane i 
Team Antonsen brukar haldningar knytt til språk for 
å lage morosame sketsjar. 

Tore Ismanto Hofstad (27) kjem inn i rommet, 
nokre minutt forsinka. Han har heilt mørkt hår og 
briller, eit roleg vesen og ein behageleg veremåte. 

Det viser seg at dei to tidlegare masterstudentane 
har spelt fotball saman på eit sonekrinslag for mange 
år sidan. Begge snakkar dei trønderdialekt, jobbar 
som lektorar og har enno ein ting til felles: ei litt 
spesiell mastergrad.  

RELIgIoN I doNALd dUcK. Tore har alltid 
vore interessert i populærlitteratur og studerte  
religionsvitenskap på NTNU. Han ville også jobbe 

med noko han var lidenskapeleg interessert i. Han 
konsentrerte seg om å sjå på meisteren Carl Barks 
og dagens teiknar, Don Rosa, sine Donald-histo-
rier. Mastergraden han leverte i 2006 har tittelen 
«Den forhistoriske religionen: Religionsvitenskapelig 
analyse av tegneserien Donald Duck.»

Med ei låg og roleg stemme utdjupar han: 
– Barks teikna på 1950 og -60-talet, og måtte 

oppfylle visse krav. Desse krava var reglar som teik-
neserie-industrien etablerte sjølv, for dei fekk mellom 
anna skulda for den aukande ungdomskriminaliteten 
i USA på denne tida. 

Tema som vold og sex måtte ifølgje Tore vere frå- 
verande. Barks sine historier er først og fremst ei 
spegling av samtida si sekulariseringstese, nemleg 
at religionen ville misse sin posisjon på flere ulike 
måtar i samfunnet og etter kvart forsvinne frå det 
offentlege rom. Førestillinga var at eit fenomen som 
religion ikkje høyrer heime i eit moderne samfunn, i 
denne samanhengen Andeby. 

dREg AKAdEmIA NEd på BAKKEN. Guri 
fortel at folk vart veldig interesserte då ho fortalte 
kva ho skulle skrive om. 

– Sidan emnet mitt handla om populærkultur 
kunne folk vere med på å diskutere det, det var noko 
dei hadde eit forhold til. Ein kan vel seie at ein på 
den måten dreg akademia ned på bakken og gjer 
det tilgjengeleg for alle. Mange ville ha ein kopi av 
oppgåva mi då den var ferdig.

Masterstudentar leverer som regel inn ei skisse til 
sjølve avhandlinga, og får denne godkjent eller ikkje 
godkjent. 

– Ved nokre fag blir skissene drøfta i seksjons-
møter, ved andre er det ein veiledar som bestemmer 
dette, fortel Sissel Furuseth, førsteamanuensis ved 
Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap (INL).

Guri sin veiledar, Brit Mæhlum ved INL, seier 
at ein sjølvsagt ikkje kan skrive master om kva tema 
som helst.

– Det må vere eit tema som på ein eller annan 
måte kan relaterast til det som er studiefaget. Så 
kan ein velje å halde nokre tradisjonar mest mogleg 
i hevd, eller la dei nedarva «rammevilkåra» bli 
utfordra og kanskje til og med sprengt. 

Slikt skjer ifølge Mæhlum stadig, i alle fall 
innanfor fag som er levande og dermed i ei viss 
endring. 

UNdERHELdT VEILEdAREN. Ein skulle kanskje 
tru at det ville bli vanskeleg for nokon med så spesi-
elle mastergrader å få jobb., men begge har i dag fast 
stilling som lektor. Guri underviser i norsk på Høgs-
kulen i Sør-Trøndelag (HiST), og Tore underviser i 
samfunnsfag, historie og religion på Strinda vidaregå-
ande skule.

– Eg trur mastergraden min er årsaken til at eg fekk 
jobben, seier Guri rett ut.

 – Eg skilte meg rett og slett ut i mengda, noko som 
viser sjølvstende.

Ingen av dei to tenkte på kva som ville vere lurt 
jobbmessig då dei valte emne for oppgåva. Dei ser på 
kvarandre, smiler og ristar på hovudet. 

– Eg tenkte mest på at det skulle vere artig å halde 
på med, innrømmer Guri. 

Tore nikkar samtykkjande. 
– Ein blir fort lei når ein skriv master, så det er 

viktig å velje eit emne ein aldri blir lei av. Det bør vere 
noko du kan ta med deg til sengs. 

– Eg trur at veiledaren min mora seg veldig med 
oppgåva mi, ler Guri.

– Når eg fekk den att etter ein gjennomgong, kunne 
kommentarane stort sett berre vere «ha, ha». UD

MOROSAMT: Guri Melby har bevist at det å skrive master ikkje treng å vere keisamt. 

www.underdusken.no
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TEKST: tharaLd GiæVer   ILLUSTRASJoN: heLene MørK

Er jeg virkelig den eneste som får fullstendig fnatt av flyplasser?

FoRAN mEg I KøA til sikkerhetskontrollen står 
en litt overvektig dame på kanskje seksti. Hun tar 
av seg vesken sin, legger den på rullebåndet og går 
gjennom metalldetektoren. Men da lyser alle varsel-
lamper, og vekteren hopper fram med scannepinnen 
sin. Dama har nemlig negleklipperen sin i nevnte 
veske, og dermed stopper alt opp. Sikkerhetsvaktene 
klynger seg rundt henne som sultne maur, og hun 
må tømme ut veskens innhold på et lite bord, mens 
vekteren tar på seg gummihansker og går gjennom 
innholdet. Etter en streng forklaring og konfiske-
ring av negleklipperen, lar vekteren henne passere, 
riktignok med en skeptisk mine. 

JEg HUsKER I godE, gAmLE dAgER, da 
innenlandsflyging ikke involverte annet enn en liten 
spasertur til utgangen. Men så kom 2001, og en gjeng 
kapret en rekke fly i USA med kniver. Dermed ble 
det også forbudt å ta med seg skarpe gjenstander 
på flyet i Norge. Og det inkluderer altså negleklip-
pere. Tydeligvis er det noen som har funnet ut at om 
man tar med seg en negleklipper på flyet, så har man 

Sikkerhetshelvetet
store planer om å drepe alle ombord. Vi vet jo alle 
hvor livsfarlige negleklippere er, og hvor ubehagelig 
lang rekkevidde de har. Spesielt hvis de brukes av 
damer på seksti. Og det er også helt åpenbart at om 
man rapper med seg en biffkniv fra restauranten på 
innenfor av sikkerhetskontrollen, så har man ingen 
andre baktanker enn at man har lyst på en souvenir 
til kjøkkenskuffen. Pft. 

dET som sELVFøLgELIg ER enda dummere 
enn negleklipperforbudet, er væskeforbudet. Fordi 
noen prøvde å sprenge et par fly på tur fra London 
med flytende eksplosiver i 2006, ble det plutselig 
ulovlig med flasker som rommer mer enn 100 
milliliter, i tillegg til de allerede bannlyste negle-
klipperne. Med mindre flaskene er pakket i en pose, 
selvfølgelig. Hvordan de kom frem til at 100 ml er 
den magiske grensen for om flytende eksplosiver 
er farlige eller ikke, fremstår som ett av livets store 
mysterier for meg. Er det noen som i det hele tatt 
har tenkt på at flere personer kan samarbeide og 
fordele 100 ml-flasker med sprengstoff seg i mellom 

for siden å blande dem sammen på flyet? Eller er 
tanken at så lenge disse flaskene er pakket i plast-
poser, så klarer ikke kaprerne å få dem ut, og alle 
er trygge? 

JEg KLARER å KommE på omtrent tyve måter 
å kapre et fly på på rappen uten å bruke kniver 
eller eksplosiver. Det bidrar til min stadig voksende 
mistanke om at sikkerhetskontroller kun er til for at 
folk skal føle seg trygge, mens de egentlig fremdeles 
er prisgitt at det ikke kommer en gjeng passa-
sjerer som har tenkt å gjøre sitt livs kupp. Hvis så 
er tilfelle, ønsker jeg meg et frikort jeg kan vise ved 
innsjekking, slik at jeg kan gå gjennom en annen 
dør til avgangsområdet. Så kan alle de dumme 
menneskene slite seg gjennom kroppsvisitering og 
illeluktende sko på rullebåndene, mens de gir bort 
små eiendeler som vekterne kan ta med hjem og 
legge i julekalenderne til barna sine, og føler seg 
latterlig trygge og gleder seg til å kjøpe vann for 39 
kroner på Flight Shop.
Idioter.

Les mer om hvilket av våre 8 masterstudier som
passer deg på www.bi.no/msc

”MASTER STUDENTER 
HAR TRENING I
 PROBLEMLØSNING
PÅ HØYT NIVÅ, 
NOE SOM ER  VIKTIG
FOR OSS”

Kjetil Erikstad
Personal- og organisasjonssjef
Orkla

TYNGDEN DU TRENGER

Studentcruice til Tallinn:
Bli med Thorleifs Bussreiser og andre studenter på en spesiell tur 
til Tallinn, kun for studenter. Vi reiser fra Trondheim 15. mars, og er 
hjemme 17. mars. 

KUN KR 999,-. Se www.glabussen.no for mer informasjon.

Studentbussen til Konsum Storlien på torsdager:
Avreise Gløshaugen (kl. 1615), Berg studentby og Moholt Studentby 
(bussholdeplass) (kl. 1630)hver torsdag. NB! Plass må forhånds-
bestilles! KUN KR. 25,-. Utlevering fra Systembolaget på bestilling.  

Se www.glabussen.no for mer informasjon.

Namdalsekspressen mellom Rørvik og Trondheim:
Trondheim - Værnes - Levanger - Steinkjer - Grong - Rørvik

Se www.namdalsekspressen.no for mer informasjon.

RING 72 55 33 94 OG BESTILL DIN REISE  
I DAG, ELLER SE WWW.GLABUSSEN.NO!

Spesialtilbud  
for studenter!



Klipp ut

STOR UTDANNINGSMESSE!
•  Universiteter
•  Høgskoler
•  Etterutdanning
•   Opplæringskontor
•  Organisasjoner
•  Bedrifter
•  Private skoler
•  Utenlandske universitet

Utstillerliste og mer info:  
www.tautdanning.no

• foredrag om fremtidens arbeidsmarked
• informasjon om studiemuligheter i utlandet
• informasjon fra bedrifter og bransjeorganisasjoner
• informasjon fra norske universitet og høyskoler

Trondheim Spektrum 5.-6. februar

Åpningstider 
Torsdag 5. februar kl 09.00 - 18.00 
 Fredag 6. februar kl 09.00 - 14.00

Klipp ut og ta med til messaFRI ADGANGfor én student en av dagene, verdi 60,- 

SOMMER-
VIKARER
SØKNADSFRIST 20. FEBRUAR

SØKER

Les mer og søk på
http://www.vg.no/jobbivg

Vi søker en IKT-konsulent for å gi enda bedre støtte til det utadretta 
arbeidet i Arbeidstilsynet Midt-Norge. Tilsettinga gjelder for 1 år. Aller mest 
ønsker vi oss en positiv “fi kser og ordner” som kan mye IKT. Kanskje er du 
en student som ønsker en halv stilling ved siden av studiene?

For mer informasjon om arbeidsoppgaver, lønn og krav - se 
www.arbeidstilsynet.no/om/stilling eller www.nav.no, der du også 
kan søke elektronisk.

Søknadsfrist: Lørdag 31.01.2009

Midt-Norge

IKT-konsulent  til administrasjonen i 
Arbeidstilsynet Midt-Norge (50% midlertidig stilling) 

Stipend for studieopphold i Tyskland
Det er mange gode grunner til å ta en del av studiet i utlandet. Det
er enda flere gode grunner til å velge Tyskland! Tyskland er en av våre
viktigste handelspartnere og støttespiller for Norge i europeisk og
internasjonal politikk. Tyskland er et sentrum for europeisk politikk,
økonomi og kultur. 

E.ON Ruhrgas-stipendprogrammene
E.ON Ruhrgas-stipend gis til studenter innen følgende fag:
Statsvitenskap, søknadsfrister i 2009: 15. februar og 15. september
Juss, søknadsfrister i 2009: 1. mars og 1. oktober
Økonomi, søknadsfrist i 2009: 15. mars 
Studentstipend inntil kr 90.000 for inntil 12 mndr. I tillegg kommer
ordinær støtte fra Lånekassen, og bla stipend til språkkurs. 

Les mer om E.ON Ruhrgas-stipend på Forskningsrådets nettsider
under Internasjonale stipend (IS) www.forskningsradet.no/is/
Tyskland, E.ON Ruhrgas. Det bevilges også stipend til forskere 
inkl. PhD studenter.

E.ON Ruhrgas programmene administreres av Forskningsrådet og
programmene samarbeider med norske og tyske universitet og høy-
skoler. Kontaktperson i Forskningsrådet/Internasjonale stipend (IS):
Rådgiver Kristin Eikeland Johansen, kej@forskningsradet.no 
tel 22037195

Norges forskningsråd er myndig-
hetenes sentrale rådgiver i forsk-
ningspolitiske spørsmål og fordeler
årlig vel 5,4 milliarder kroner til
forskningsformål. Forskningsrådet
skaper møteplasser for forskere,

brukere av forskning og institusjoner
som finansierer forskning.
Forskningsrådet arbeider med forsk-
ning og utvikling innenfor alle fag-
områder og bidrar til internasjonali-
sering av FoU-virksomheten. www.framtidsfylket.no
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Framtidsfylket
- møteplassen for 
karriere og rekruttering 
i Sogn og Fjordane

Trainee Sogn og Fjordane
Grip sjansen og gjer ei spennande karriere i 
framtidsfylket! I Sogn og Fjordane har vi eit 
unikt traineeprogram for deg som er nyutdanna.

Søknadfrist 8. mars.

Les meir på www.framtidsfylket.no

Framtidsfylket Jobbmesser
Finn ut meir om kva spennande arbeidsplassar 
Sogn og Fjordane har å by på!

Trondheim: Torsdag 12. februar
Oslo: Tysdag 17. februar
Bergen: Måndag 23. februar
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Den politiske kunstneren
Kunstnere i hopetall engasjerer seg mot krigen i Gaza.

Kulturtegn
Er e-boka siste spikeren i kista for de fysiske mediene?

Ikke fullt så urørt lenger
Matias Tellez har fått bein til sine ”brand new kicks”.

Vedlikeholder ikke kunsten sin
Ingen har faglig ansvar for NTNUs 700 kunstverk.

39
www.underdusken.no

Politiet og utelivsbransjen opplever hver sin nedgang

Splittet syn på 
skjenkeinnskrenk

48
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Prisutdelingssesongen er over oss igjen. Denne  
måneden kårer vi Årets Urørt, vi får en vinner av Zoom 
Urørt, Adresseavisens Utawards skal deles ut, i tillegg 
til en haug med spellemenn. Alarmprisen er foreløpig 
lagt på is, og det er usikkert om vi får se noe til den igjen. 
Tidligere har vi måttet si farvel til den mer internasjonalt 
og kommersielt orienterte Hitawards.

I det hele tatt har vi sett en voldsom utvikling 
innenfor prisutdelingsfeltet i dette tiåret. Samtidig 
som det rundt årtusenskiftet ble stadig enklere for 
artister å markedsføre seg selv og distribuere låter via 
internett, vokste det fram enda flere prisutdelinger og 

arrangementer som rettet seg mot de mer uavhengige 
musikkmiljøene.

Oppblomstringen av «annerledes»-prisutdelinger 
betyr ikke nødvendigvis at Spellemannprisen ikke har 
vært med på notene. Allerede i 1980 og 1981 forsøkte 
prisgiganten å tilpasse seg den nye bølgen i norsk rock 
ved å innføre en egen klasse for ny-rock, som riktignok 
bare ble delt ut to ganger, til The Aller Værste! og De 
Press. Seinere har repertoaret blitt utvidet med nye 
klasser for elektronika, metal, hip-hop og danseband. 
Spellemannprisens fleksibilitet er nok en av grunnene til 
at den har beholdt sin prestisje i en tid hvor nye artister 
har flere muligheter enn noensinne til å bli hørt, blant 
annet gjennom prosjekter som NRK Urørt.

Urørt-konseptet har overlevd, selv etter framveksten 
av nyere fildelingssentra som Myspace, fordi det på 
et tidlig tidspunkt kombinerte nettets muligheter for 
markedsføring og distribusjon, med de ressursene NRK 
hadde til rådighet. Suksessen som mange Urørt-artister 
har opplevd skyldes i stor grad rikskringskasterens vilje 
til å satse på konseptet, i form av sendetid både på tv 

og radio, i tillegg til et vellykket samarbeid med Oslo-
festivalen Norwegian Wood.

Urørt fant tidlig sin nisje som forkjemper for de 
unge og fremadstormende artistene. Fordi Urørt 
rettet seg mot artister uten platekontrakt, og fordi 
selve prisutdelingen var del av et større konsept, var 
det aldri en virkelig konkurrent til Spellemannprisen. 
Spellemannprisens status som bærer av tradisjoner 
betydde derimot at den etter hvert ble utfordret av yngre 
og mer kommersielle konkurrenter som Hitawards, 
og mer alternative utdelinger som Alarmprisen. Men 
Hitawards er for lengst glemt, og Alarmprisen ligger 
nede med økonomisk brukket rygg.

Spellemanns tidligere nevnte fleksibilitet kan 
være en av grunnene til at den har vært så vanskelig 
å vippe av tronen. I motsetning til Spellemann, mener 
flere aktører innenfor musikkfeltet at Alarmprisen ble 
for forutsigbar i løpet av sin korte karriere, samtidig 
som Spellemannprisen lyktes i å tilpasse seg den nye 
situasjonen. Siden Alarmprisen ble markedsført som 
et alternativ til Spellemann, kunne den bare overleve 
i opposisjon. Da Spellemann ikke lenger ble oppfattet 
som tradisjonell og kjedelig, forsvant behovet for 
Alarmprisen. Dermed står vi igjen med to viktige 
prisutdelinger i Norge: en av dem tradisjonell, men 
fleksibel, den andre moderne og ekspanderende.

Illustrasjon: Øyvind Kvarme

KoMMENTar

Torgeir  aanes
Kulturjournalist

I helga kanoniserte vi både urørte artister og spellemenn. Hvorfor er  
det nettopp disse to prisutdelingene som står igjen, mens andre har  
prøvd og mislyktes?

Og prisen går til...

MIN aNbEfalING

MUSIKK
Farmers Market er en gruppe jeg synes 
er jævlig bra. De spiller en blanding 
av balkaninspirert folkemusikk med 
elementer av jazz. Den siste plata er helt 
genial.

BOK
Jeg har lest mye krim opp gjennom åra. 
Min yndlingsforfatter er Gert Nygårds-
haug som jeg har lest alt av. Han skriver 
mye forskjellig, men det meste har krim-
elementer i seg. Ellers ville jeg ikke ha 
syntes det var så bra.

FILM
 Jeg ser mye film sammen med en 
venninne som er filmanmelder. Men jeg 
får ikke med meg så mange filmer på 
kino, for jeg henger som regel litt etter. 
Mamma Mia var en veldig morsom feel-
good-film for gamle damer som meg.

TV-SERIE
Jeg liker blandinga av kultur og preik, så 
Anne Lindmo i Store Studio er bra. Jeg 
liker faktisk også Grosvold. Ellers ser jeg 
mye på tv om natta, og da går det i dårlig 
krim.

TEATER
Lørdagsmagasinet til Dagbladet liker 
jeg, men mest på grunn av kryssordene 
til Rolf Hansen. Ellers abonnerer jeg på 
en del musikkblader, for å følge med på 
kulturlivet og musikk generelt.

TIDSSKRIFT
I alle fall ikke Pondus, det er det 
dårligste som er laget. Morten M er bra.

DIKT
Jeg har jobbet mye med Rudolf Nilsens 
dikt når jeg har laget musikk. For meg er 
han den aller største.

Av  Torgeir Jorem

Klassisk film i moderne 
format

– Vårens digitale visninger er en felles 
satsning fra alle cinematekene i Norge, i 
samarbeid med Norsk Filminstitutt, sier 
Svein Inge Sæther, daglig leder ved Cine-
mateket i Trondheim.

Cinematekene viser som regel et bredt 
spekter av både gammel og ny film, og 
de digitaliserte filmene som nå står  
på programmet er for det meste av klas-
sisk karakter.

– Vi har tatt i bruk digital teknologi 

her i byen tidligere også, men dette  
semesteret vil publikum få muligheten 
til å se digitaliserte klassikere ukentlig. 
Både norske og internasjonale filmer vil 
bli vist, sier Sæther.

Direktesendte innledninger
Hver av filmene blir satt opp samtidig 
på alle landets cinematek og flere av 
dem vil bli innledet med et direkte-
sendt foredrag som blir kringkastet på 
samme måte. I slutten av januar vil for 
eksempel Joachim Trier, regissøren av 
Reprise, holde en innledning i forkant av 
filmen Motforestilling, direkte fra hoved-
staden. Det er foreløpig ikke sluppet noen 
prominente gjester til Cinemateket i 
Trondheim. Før jul var Liv Ullmann på 
besøk.

– Arrangementet med Ullmann var 
spesielt, men vi regner med å få flere 
Trondheims-baserte tilstelninger etter 
hvert, sier Sæther.

Cinematekene har benyttet seg av 
et EU-prosjekt kalt Europe’s Finest, som 
dreier seg om å distribuere restaurerte, 

europeiske klassikere til kinoer i Europa. 
Filmene leies ut på forespørsel, hvilket 
gjør det fleksibelt for kinoene å velge når 
og hvor ofte de vil vise en film. Slik vil 
prosjektet forsøke å spre og ta vare på 
viktig, europeisk kulturarv. En av filmene 
de har tilgjengelig er Gycklarnas Afton 
av Ingmar Bergman, som vises i Trond-
heim denne våren.

- Viktig å bruke teknologien
Sæther mener det er viktig å opprette 
slike samarbeid tidlig og benytte seg 
av den digitale teknologien. Likevel 
understreker han at han ikke tror på 
noen umiddelbar økning i besøks-
tall. Ole Petter Bakken, daglig leder i  
Cinemateket i Bergen, er enig.

– Her har vi ikke merket noen økning 
foreløpig, dette vil nok ta litt tid. Når 
folk har begynt å bli bevisste på disse 
faste, digitale visningene og det blir en 
slags merkevare, håper vi at det vil få 
bred oppslutning. Dette er en ny og flott 
måte å tilgjengeliggjøre film på kino på, 
sier han.UD

TEKST:  Sveinung Waalengen
 sveinungwa@underdusken.no
FOTO:  Eivind Sponga

fIlM

Cinematekene i landet  
vil samarbeide tettere om 
digitale filmvisninger. 
Slik håper de å spre 
klassisk film til et bredere 
publikum.

Digital teknologi: Daglig leder for Cinemateket, Svein Inge Sæther, ser fram til samsendinger av restaurerte filmklassikere.

MUsIKEr 
– oGså KjENT soM baNjo-KarI

Kari Svendsen



42 Kultur

KoMMENTar

www.underdusken.nowww.underdusken.no
www.underdusken.no

43

marit eline
christensen
Kulturredaktør

Se sørover
Syv år etter at de selv konstaterte at 
behandlinga av kunstsamlinga var tilfeldig, 
har NTNU ennå ikke etablert rutiner for faglig 
tilsyn og vedlikehold. Det vitner om Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitets 
underkjennelse av kunsterisk verdi.

Allerede i 1996, hele ni år før NTNU, 
hadde Universitetet i Oslo (UiO) ferdigstilt et 
komplett register over sin kunstsamling. I dag 
har man ved UiO ansatt en fagperson, med 
ansvar for ivaretakelse av kunsten. I tillegg 
til det faglige tilsynet, har denne personen 
et ansvar for å synliggjøre kunstverkene 
gjennom utstillinger, deltakelse på seminarer 
og liknende. Også ved Universitetet i Bergen 
var man tidligere ute med registrering av 
kunsten. I hordalandshovedstaden har 
man i tillegg opprettet et eget utvalg for 
kunstnerisk utsmykking ved universitetet. 
Det er tydelig at NTNU har mye å lære av 
sine søsken på Vestlandet og i hovedstaden.

NTNU-ledelsen avslører sin holdning 
når de ikke finner ivaretakelse av 
kunstverdiene som en viktig nok sak å 
kommentere overfor Under Dusken. I 
stedet for å gi et svar fra beslutningsnivå, 
viser de tilbake til Jørgensen, som i sin tid 
bare ble satt til å utføre den administrative 
registreringsoppgaven. I og med at 
Jørgensen i dag har andre arbeidsoppgaver, 
og ingen andre later til å ha beskjeftiget seg 
med universitetskunsten siden registreringa 
var over, virker det lite trolig at de sårt 
etterlengtede rutineendringene kommer 
med det første.

I en situasjon hvor ingen annen 
enn rektor har overordnet ansvar, har 
kunsten blitt en avglemt og forsømt post 
i universitetssystemet. En fagperson som 
er helt eller delvis dedikert til å ivareta 
og synliggjøre kunsten på campus, synes 
nødvendig for at NTNU skal få ut fingeren. 
Det er også merkelig at NTNU ikke utnytter 
interne ressurser i form av et samarbeid 
med konservatorene på universitetets egen 
avdeling, Vitenskapsmuseet.

Ledelsen må anerkjenne den kunstneriske 
verdien gjennom å opprette rutiner for faglig 
tilsyn, og slik sørge for at studenter og 
ansatte også i årene som kommer, kan glede 
seg over kunsten på campus. Syv år etter at 
registreringa begynte, later kunstverkene 
fortsatt til å lide under tilfeldig behandling – 
og dét i seg selv er et aldri så lite kunststykke.

kritikkverDig: NTNU burde hatt en bedre vedlikeholdsordning av kunst når de har rundt 700 kunstverk, sier konservator Britt Eli Thingstad ved NTNU Vitenskapsmuseet.

TEKST:  Pia Farstad Eriksen
 piakarol@underdusken.no
FOTO:  Susann Jamtøy

KUNsT på caMpUs

NTNUs kunstsamling teller rundt 700 kunstverk. 
Foreløpig finnes det ingen plan for verdisetting og 
vedlikehold. Det kan bli dyrt for NTNU på sikt. 

Mye kunst, manglende vedlikehold

NTNU eier rundt 700 profesjonelle kunstverk, akkumulert over mange 
år. En overvekt av disse er av trondheimskunstnere. Hanna Ryggen, Kai 
Fjell, Håkon Gullvåg og Håkon Bleken er noen av kunstnerne.

Registreringen av kunsten ble satt i gang i 2002, etter at Universitets-
avisa skrev en artikkel om at kunsten ble dårlig ivaretatt av NTNU.

NTNU skriver på sine nettsider at behandlingen før dette var tilfeldig. 
De besluttet derfor at alle kunstverk skulle registreres. 

Kunstverk kan ta skade av blant annet eksponering for sterkt lys, varia-
sjoner i luftfuktighet og støv. Skadene kan være usynlige.

faKTa

 – 700 kunstverk utgjør store verdier, og 
da er det klart at vedlikehold er viktig, 
sier konservator Britt Eli Thingstad ved 
NTNU Vitenskapsmuseet. 

Hun mener at NTNU burde ansatt 
en person med kunstfaglig bakgrunn, 
som kunne hatt ansvar for kunsten og 
for vedlikehold. 

I 2002 begynte NTNUs arbeid med 
registreringen av kunsten. Det ble foretatt 
av Rigmor Jørgensen, ved siden av en jobb 
hun hadde i en annen stilling ved NTNU. 
Registreringsarbeidet ble ferdig i 2005, 
men det var da ingen fagpersoner som 
hadde ansvar for vedlikehold. Det er det 
ennå ikke.

– Vi burde ha fått til noe
– Vi er klare over at det lenge har vært 
behov for vedlikehold og at det er noe 
vi burde se på. Etter at registreringen 
ble fullført for fire år siden, kom det 
opp spørsmål angående verdisetting og 
vedlikehold av kunsten. Derfor begynte 
vi å se på det, men det er per dags dato 
ikke bestemt hvordan dette skal gjøres, 
sier Jørgensen.

Jørgensen, som nå jobber som 
konsulent ved rektors kontor, forteller 
at det er utnevnt en kontaktperson 
ved hvert institutt som har ansvar for 
å rapportere når kunstverk blir flyttet 
eller skadet.

– Men skulle det bli noen skade, har vi 
ikke en bestemt prosedyre for håndtering 
av det. Da må det tas en avgjørelse 
sentralt, og da regner jeg med at det ville 
blitt bevilget penger for å få reparert den 
ødelagte kunsten, sier Jørgensen.

Større utgift senere
Cathrine Hovdahl Vik, som er konservator 
ved Trondheim kunstmuseum, forteller 
at det kan oppstå skader som ufaglærte 

NTNU eier kunst av blant andre 
Trondheims-kunstneren Håkon 
Bleken. 

- Synd at de ikke vedlikeholder
Kunstner Håkon Bleken 
mener at NTNU må 
stoppe innkjøpet av 
kunst, når de ikke har 
rutiner for regelmessig 
vedlikehold.

kan ha vanskelig for å oppdage. 
– Hvorvidt skader og ødeleggelser 

oppstår, er avhengig av hvor de ulike 
kunstverkene er plassert og hvordan 
de blir oppbevart. Ved eventuelle støt 
trenger ikke skaden å være synlig før 
det har gått mange år, sier hun.

Thingstad ved Vitenskapsmuseet 
mener at det burde blitt laget en 
tilstandsrapport. 

– En slik rapport vil kunne 
fortelle hvorvidt skader har oppstått. 
Konservatoren som utfører arbeidet 
vil kunne si noe om det har oppstått 
misfarging, hvor mye slitasje kunsten 
har blitt utsatt for, og om utbedringer 
bør gjøres.

Hun påpeker at disse utbedringene 
ikke nødvendigvis trenger å koste veldig 
mye.

– Det er ikke alltid så mye som skal til, 
enkle tiltak kan være med på å forhindre 
framtidig skade. I mange tilfeller vil 
det være snakk om en større kostnad å 
reparere en skade etter lengre tid. Derfor 
kan fravær av vedlikehold bli en stor 
utgift for NTNU på sikt. Et kontinuerlig 
vedlikehold vil altså være mer økonomisk.

Ønsker internt samarbeid
– Best hadde det vært om det fantes 
en plan, slik at det med noen års 
mellomrom ble foretatt en gjennomgang 
av kunsten. For best mulig å få til en 
vedlikeholdsordning, burde det vært satt 
av midler fra det årlige budsjettet. Skulle 
det bli noen store påkostninger og større 
skader, ville det da være tilgjengelige 
midler å ta av, sier Thingstad.

Hun forteller også at om det skulle bli 
satt i gang et prosjekt fra NTNUs side, og 
det ble tildelt midler, ville det vært mulig 
å få til et samarbeid. 

– Dermed kunne noen av de åtte 
konservatorene ved Vitenskapsmuseet 
gjort en konserveringsjobb for NTNU.

Ledelsen ved NTNU ønsker ikke å 
uttale seg i saken, men henviser stadig 
tilbake til Jørgensen når Under Dusken 
tar kontakt.UD    

– Det er opplagt at NTNU må sørge for 
vedlikehold. Ellers må de slutte å kjøpe 
inn kunst, sier Bleken.

Samtidig oppfordrer han universitetet 
til å få i gang vedlikeholdet. Han mener 
nemlig at universiteter og høyskoler bør 
ha mye kunst, fordi det vil komme både 
studenter og ansatte tilgode.

Restaurerte veggmaleri
Bleken har blant annet laget to malerier 
som henger i hovedbygningen på 

Gløshaugens inngangsparti. I tillegg har 
han laget et veggmaleri i Bergbyggget.

For noen år siden ble Bleken kontaktet 
av Fakultet for ingeniørvitenskap og 
teknologi for å gjøre et vedlikeholdsarbeid 
av veggmaleriet. Det er ett av få 
restaureringsarbeid som NTNU har fått 
utført. Bakgrunnen var at det hadde 
oppstått synlige skader på kunstverket.

– Jeg rettet på noen feil, for en del av 
murpussen hadde skallet av, forteller 
Bleken.UD
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Det er ingen tvil om at det er mye bra 
musikk som kommer fra Bergen. Så selv 
om Tellez ikke heier på Brann, kan han 
defineres som en ekte bergenser. Han 
har spilt med flere av byens musikere, 
blant andre Kakkmaddafakka, og det var 
da han ble inspirert til å legge ut låtene 
sine på Urørts hjemmesider. 

– Ikke lenge etter fikk jeg en telefon, 
der de spurte om jeg hadde lyst til å 
være en av finalistene. Så det hele var 
litt tilfeldig, sier han.

Japansk entusiasme
Matias Tellez kom helt til topps i fjorårets 
finale, og det siste året har bare vært gøy, 
ifølge den unge bergenseren. Han har spilt 
inn ny plate, og holdt konserter rundt 
omkring i Norge. I tillegg har japanerne 
fått øynene opp for musikken hans.

– Å spille i Japan var en surrealistisk 
opplevelse. Jeg skjønner ikke helt at det 
skjedde, sier han, og legger til at han tror 
det er lettere å få gjennom musikken sin 
i et så folkerikt land som Japan, men at 
interessen for indiepop ikke er større der 
enn andre steder. 

Entusiasmen for Tellez’ glade 
indiepop har vært stor her til lands også, 
og det er grunnen til at han nå kan leve 
av å spille musikk.

– Det som er bra med å være artist 
er at jeg kan gjøre så mye som mulig 
av det jeg liker, og få betalt for det. 
Da har jeg økonomi til å være med på 
gratisprosjekter også, ved siden av å 
spille med mitt eget band.

Ustabilt, men godt
Musikk er livet til Matias, og det har 
det vært helt siden han var liten. Han 
begynte med å spille klassisk musikk, 
fiolin og piano, men da han var 12 år 
gikk han over til å spille gitar. Som 
femtenåring spilte han på Bylarm, noe 
han ikke helt så prestisjen av den gangen.

– Jeg hadde aldri hørt om det før. 
Det var jo egentlig en big deal, men den 
gangen var jeg mer opptatt av å spille 
låtene mine og la folk få høre dem. I 
dag ser jeg større viktighet av å få til 
bra livekonserter, sier han.

Tellez nyter tilværelsen som ung 
musiker, men har innsett at livet som 

artist kan ha sine ulemper i det lange løp.
– En tanke som har kommet snikende 

på meg i det siste er at det ikke finnes 
noe stabilt i livet mitt, og nå blir jeg jo 
vant til å leve en ustabil livsstil. Så langt 
fungerer det, men en gang vil man jo ha 
noe mer stabilt, sier han.

Tellez skriver låtene sine selv, men 
forteller at han bruker andres musikk 
for å hente inspirasjon.

– Jeg blir inspirert av attituden fra 
annen musikk, edgen til David Bowie og 
Andy Warhol, og det musikken til Bob 
Dylan utstråler, sier han.

Nye prosjekter
Bandet til Tellez består i dag av Rune 
Solberg på bass, Einar Olsson på 
trommer, Njål Paulsberg på synth og 
Tellez på vokal. 

– Jeg spilte inn den første platen min 
med Rune og Einar, men etter hvert 
synes jeg det ble litt tamt. Derfor tok 
jeg kontakt med Njål, en kamerat av 
meg som spiller elektronika, så nå er 
vi fire, sier han.

I det nye året har Tellez store planer. 
Han skal gi ut platen Clouds og spille inn 
plate sammen med bergensbandet The 
New Wine og urørtfinalist Jones Nielsen, 
eller «Mr Jones», som Tellez kaller ham. 

I april har han planer om å dra tilbake 
til Japan på en lengre turné.

– Også skal jeg prøve å få til alt det 
andre jeg liker å gjøre innimellom. Drikke 
meg full, leke, lese bøker, og drikke vann 
og kaffe.UD

I fjor vant Matias Tellez Urørt-finalen med en sang om 
sine nye sko. Etter det har han fått bein å gå på.

TEKST: ANNIKEN VoLDEN   FOTO: LINE SKJæRVIK

Stadig mindre urørt

The Lovell Sisters
Onsdag 25. februar - Royal Garden Hotel
Konsertstart kl. 20.30. Dørene åpnes kl. 19.30.  
Billettpris 250,- /Studentpris 200,- + avg.
www.billettservice.no – Tlf 815 33133 – 7 Eleven – Narvesen – Posten
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og medrivende fra tre amerikanske søstre.
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Søknadsfrist: 13. februar 
  
Mer informasjon og elektronisk  
søknadsskjema på:

www.komtrainee.no

Nordea
StatoilHydro
Shell
Vestbase
Aker Solutions
NEAS 
Tidens Krav
Kom Vekst
PXO
Møreforskning

Møre og Romsdal fylke
SpareBank 1 Nordvest

Krstiansund kommune
Averøy kommune

Helse Nordmøre 
og Romsdal  HF

Knudtzon Senteret 
Kontali Analyse

Akva Group Maritech
Lerøy Hydrotech

PARTNERNETTVERKET:

Stilling som Kom Trainee
- en unik start på karrieren!
Veksten fortsetter i Kristiansundsregionen og vi  
trenger dyktige kandidater til ledige traineestillinger.

Kom Trainee søKer deg som:
Har minimum tre års utdanning (bachelor)
Kan omsette teori til praksis
Har høye ambisjoner
Er offensiv og motivert
Takler varierte oppgaver
Arbeider systematisk, målrettet og selvstendig
Ønsker å bo og jobbe i Kristiansundsregionen

Kom Trainee Tilbyr:
Toårig engasjement som trainee
Tre ulike arbeidsplasser, tre ulike miljø
Tverrfaglig samarbeid
Tilgang på et spennende og bredt bedriftsnettverk
Utfordrende fagprogram og fellesprosjekt
Fellesskap i  traineenettverket 
Fokus på personlig og faglig utvikling

Gjennom Kom Trainee får du en spennende 
jobb og en enestående mulighet til å  bygge 
opp et nettverk i en region med utallige 
muligheter. Det første trainee kullet har nå 
fullført sine traineeløp og alle har fått stil
linger med lederansvar i offentlig og privat 
sektor.

“Kombinasjonen utfordrende jobb og et 
aktivt sosialt miljø er det som gjør tiden i 
Kom Trainee så fantastisk!”

                                     Therese Eikrem, Trainee

Sommerjobb i utlandet?

IAESTE tilbyr sommerjobb til eventyrlystne
teknologi- og realfagsstudenter som ønsker å

kombinere arbeidserfaring med reise og
opplevelser litt utenom det vanlige.

For mer informasjon, gå inn på www.iaeste.no/jobb
eller se vår jobbkatalog.

Søknadsfrist 12. februar kl. 16:00

Schlumberger Tekna

www.iaeste.no/jobb

Ta et langt steg mot arbeidslivet

urørt-veteran: Matias Tellez hadde ikke like stor grunn til å være nervøs i år, som under fjorårets Urørt-finale.

MaTIas TEllEZ

KUlTUrINTErvjUET:

Alder: 19

Bakgrunn: Musiker fra Bergen. 
Vant musikkonkurransen NRK 
Urørt i 2008, med låta «Brand new 
kicks». Han ga ut sin første plate, 
Tamias Mellez, i 2007, og det siste 
året har han spilt blant annet 
på Bylarm, Hovefestivalen, Lost 
weekend, i Japan og på Island. 

Aktuell som: Slipper platen Clouds 
16. februar.

Anbefaler i vinter: Snø, en roman 
av Maxence Fermine, og Urørt-
bandene Fjorden Baby, The 
Megaphonic Thrift og Pony the 
Pirate.
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– Det som skulle bli noen rolige 
dager på hytta ble i stedet til hektisk  
organisering, forteller Kenneth Urdshals i  
venneforeningen Trondheim-Ramallah. 

Han har jobbet med flere festivaler 
og støttearrangementer tidligere, og da 
kunstner Håkon Gullvåg ringte ham i 
romjula med beskjeden «vi må gjøre 
noe», var han ikke vanskelig å be.

Krigen i Gaza har vekket et  
voldsomt engasjement hos norske kunst- 
og kulturprofiler. I begynnelsen av 
januar trakk arrangør Urdshals, Gullvåg 
og en rekke artister over 800 mennesker 
til Britannia Hotel, der det ble arrangert 
en storstilt støttekonsert for det pales-
tinske folk. I begynnelsen av februar vil 
det bli en ny konsert, denne gangen i 
Nidarosdomen.

Utløste stort engasjement
Da Urdshals begynte å ringe aktuelle 
artister i forkant av forrige arrange-
ment, utviklet det seg etter hvert til å 
bli dem som ringte ham. Engasjementet 
var voldsomt.

– Man føler seg maktesløs når man 
ser bildene fra Gaza. For en artist er det 
naturlig å gjøre det en kan – nemlig å 
spille og synge.

– Hvilken effekt tror du et slikt enga-
sjement kan ha?

– Pengene vi samler inn går til et 
proteseverksted i Gaza. Det er naturligvis 
et sterkt behov for noe slikt der nede nå, 
og det vil dessverre være det i lang tid 
framover i kjølvannet av all bombingen. 
Under støttekonserten snakket vi med 
Mads Gilbert på direkten, som brakte 
nyheten om vårt engasjement videre, 
til begeistring på Shifa-sykehuset.

Vanskelig å trekke en grense
Håkon Gullvåg sørget for mye av 
inntektene til protesesenteret, med 
salg av grafikk og malerier for rundt 
600 000 kroner. Han mener at et synlig 
engasjement i seg selv er av stor 
betydning.

– Det verste som kan skje palestinerne 
nå, er at verden snur dem ryggen. Det 
er viktig at de ser at vi involverer oss i 
deres historie og skjebne, sier Gullvåg.

Støtten fra Trondheim startet en bølge 
av arrangementer rundt om i landet. Da 
Gullvåg satte i gang prosessen, hadde 
han tre mål for øye: 
vise palestinerne 
støtte, skaffe penger 
og bidra til disku-
sjon. Flere engasjerte 
kunstnere har den 
siste tiden diskutert 
hvorvidt å utelukke 
kulturelt samarbeid 
med Israel nå er på 
sin plass. Gullvåg 
har selv blitt dratt 
inn i debatten.

– Jeg synes det er et vanskelig 
spørsmål. Vi er nødt til å kunne kom-
munisere, og en omfattende kulturell 
boikott vil gå ut over israelske univer-
siteter og kulturliv. Samtidig kan man 
lure på hvor grensa skal gå. En boikott 
vil ikke være særlig effektiv, men det 
vil være en moralsk solidaritetshand-
ling med betydning i seg selv.

Praktiserer kulturell boikott
Billedkunstner Henrik Placht, grunn-
leggeren av Kunstakademiet i Ramallah, 
har en klarere oppfatning. I likhet med 
Gullvåg har han vært i Palestina mange 
ganger, men han har på sin side tatt initi-
ativ til en boikott av Israel. I Gaza har 
han blitt skutt på og opplevd at hotellet 
han har bodd på har blitt bombet.

– Hva jeg har opplevd er bare en 
brøkdel av hva palestinerne går gjennom 
nå. All boikott av Israel er på sin plass, 
med unntak av den diplomatiske. Vi må 

legge press på den israelske staten, og 
kan ikke tolerere at de slakter et helt folk. 
De må forstå at palestinerne må ordne 
opp i problemene sine selv.

– Ser du noen ulemper ved en slik  
isolering av Israel?

– Det kan være farlig å isolere en 
stat på denne måten, men vi er nødt 
til å gjøre noe, ettersom situasjonen er 
som den er. Jeg håper at kunstnerne nå 
tar tilbake den politiske posisjonen de 
engang hadde.

Placht understreker at Kunstakade-
miet i Ramallah fortsatt 
vil samarbeide med ikke-
israelske jøder, og at flere 
israelske intellektuelle og 
samarbeidspartnere han 
har hatt kontakt med 
støtter boikotten.

Håkon Gullvåg etter-
lyser et enda større 
engasjement fra israe-
lerne selv.

– Jeg savner at flere 
israelske akademikere tar avstand fra 
krigshandlingene. Det er nødvendig at 
kunstnere og akademikere er tydelige 
nå, og bruker sin integritet.

Tror boikott kan forverre
Forfatter Petter Mejlænder har forstå-
else for dem som er for en kulturell 
boikott, men synes ikke det er noe 
godt alternativ. Han har engasjert seg 
i debatten.

– Jeg har stor sympati for at enkelte 
ønsker å bruke et så tydelig virkemiddel. 
Mange lar seg provosere av at Israel  
begår overgrep, men en boikott vil være 
å forenkle et bilde av fienden. Mangel 
på kommunikasjon forverrer konflikten.

Mejlænder mener det er viktig å 
holde hodet kaldt i kampens hete, og at 
en boikott av Israel vil være et eksempel 
på det motsatte.

– En bråkete elev kan ødelegge for 
hele klassen. Men vi ville aldri tolerert 
et felles angrep på denne ene eleven, i 

så fall tar man bare etter hans eksempel. 
Vi må bruke styrken på å gjenopprette 
en sivilisasjon, med diplomatiske virke-
midler. Her kan kunsten brukes og vise 
sin plass i samfunnet.

Henrik Placht er enig i at kunsten er 
av stor betydning.

– Det er vi kunstnere som tar brodden 
på samfunnet. Vi kan uttale oss fritt og 
uavhengig av parti, og jeg håper at intet-
sigende sportskommentarer må vike for 
flere kunstneriske utrop framover. Bare 
se på kunstens betydning opp gjennom 
historien: Under renessansen trengte 
Michelangelo bare å hviske Paven i 
øret dersom han ønsket politiske for-
andringer, så lystret Paven. Det var 
tross alt kunstneren som først skapte 
en billedlig forestilling om Gud.UD

gjentar suksessen: Kenneth Urdshals  planlegger enda en støttekonsert for Palestina. - Det vil dessverre være et langvarig behov for pengene vi samler inn, sier han.

TEKST:  Sveinung Waalengen
 sveinungwa@underdusken.no
FOTO:  Svein Halvor Halvorsen

KUNsT

Norske kunstnere tar til orde for Palestina. Alle er enige om at kunsten spiller  
en viktig rolle, men det hersker uenighet om hvor grensene skal gå.

Går til krig  
med kunst

Jeg håper at 
kunstnerne nå 

tar  tilbake den politiske 
posisjonen de engang 
hadde.

      Billedkunstner
          Henrik Placht

KUlTUr I polITIKK

Mange kunstnere har enga-
sjert seg for det palestinske 
folk. Blant annet ble det 
arrangert en storstilt støt-
tekonsert i Trondheim 7. 
januar. 

3. februar opptrer Askil Holm, 
Henning Sommerro, Trond-
heimssolistene og Sosialistisk 
kor i Nidarosdomen, i en ny 
støttekonsert for Gaza.

Internasjonale boikotter, 
med blant annet kultur-
boikott, har tidligere 
båret frukter. Det mest 
kjente eksempelet bidro 
til apartheidregimets fall 
i Sør-Afrika.

I romjula innledet Israel 
bombingen av Gaza-stripen.

Engasjementet for Palestina 
har ledet til en diskusjon om 
hvorvidt man bør praktisere 
kulturell boikott av Israel.
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DMMH-spellemann velsignede facebook

Ja, faktisk. Pave Benedict XVI har offi-
sielt lyst sin velsignelse over nettsider for 
sosial nettverksbygging som Facebook og 
Myspace. Paven beskriver nettsamfunnene 
som «en gave» som kan bygge vennskap 
og forståelse, skriver britiske Metro. Paven 
advarer imidlertid mot å misbruke foru-
mene til å skade andre.

Vatikanet har også opprettet en egen 
Youtube-kanal for å nå ut til flere unge 
mennesker. 

Om PR-stuntet er ment for å skaffe 
den gamle mannen flere tilhengere i 
et stadig mer sekulært samfunn, vites 
ikke. Til nå har Paven 25 767 registrerte 
tilhengere på Facebook.

Årets Spellemann i kategorien barneplater 
gikk til plata Så Rart...! av Trondheim 
Sinfonietta. Klasse 3E ved førskolelærer-
utdanninga på Dronning Mauds Minne 
Høgskole (DMMH) korer på den pris-
vinnende plata, og kan derfor smykke 
seg med tittelen «spellemenn». 

I etterkant av plateutgivelsen i høst, 

var studentene også med på en konsert 
på Dokkhuset.

For øvrig fikk nordtrønder Ida 
Jenshus prisen for beste countryplate, 
mens Kronprinsesse Mette-Marit ikke 
nådde opp i kategorien «Åpen klasse», 
hvor hun var nominert for samleplata 
Utvalgte Salmer - Sorgen og Gleden.

– Vi har hatt et sterkt fokus på bøte-
legging i voldssaker, vi har samarbeidet 
med næringen, og vi har hatt kampanjer, 
men det er først etter innskrenkningen 
av skjenketidene at vi ser en nedgang 
i vold, sier stasjonssjef Ove Sem ved 
Sentrum politistasjon.

Sem forteller at mengden vold sank 
med hele 34 prosent i fjorårets tre siste 
måneder, sammenliknet med 2007. 
Utelivsnæringen kan melde om en annen 
type nedgangsstatistikk.

– Vi mister den timen på døgnet der 
vi tjener mest, sier Sjalg Olav Hoel, daglig 
leder ved utestedet og konsertscenen 
Blæst.

Bystyret i Trondheim bestemte i 
mai i fjor at restauranter og utesteder 
i Midtbyen skulle stenge klokken 
02.00 fra 1. oktober. Innskrenkingen 

var støttet og anbefalt av aktører som 
Det kriminalitetsforebyggende råd, 
Natteravnene og politiet. Samtidig ble 
det innført et tak på antall skjenkesteder 
i noen områder av byen, i tillegg til 
strengere bevillings- og kontrollregler.

Innskjerpingen har blitt kritisert 
av blant annet Fremskrittspartiet og 
Høyre. I Under Dusken i november 
2007 hevdet Fremskrittspartiets Kristian 
Dahlberg Hauge at de nye skjenketidene 
ville gi dårligere rammebetingelser for 
utelivsbransjen.

– Særegent for Norge
Olaf Arnstad, daglig leder ved Rick’s, 
forteller at de har merket de negative 
økonomiske virkningene av kortere 
skjenketider, men han håper at endrede 
utevaner vil bøte på problemet.

– Hvis folk kommer seg ut en time 
tidligere, vil det jo bli utjevnet. Men det 
vil tida vise.

Arnstad mener at Rick’s ikke hadde 
store problemer med voldsepisoder i 
utgangspunktet, men han anerkjenner 
at alkoholrelatert vold er et stort 

Snart fire måneder etter at bystyret reduserte skjenketidene med én time, sier byens utesteder at de mister 
inntekter. Politiets statistikk viser at antallet voldsanmeldelser har gått ned.

Uenighet om skjenketider

TEKST:  Torgeir Aanes
 torgeiraa@underdusken.no
FOTO:  Marius Nyheim Kristoffersen

UTElIv

roligere i køene: Politiet melder om en voldsnedgang på hele 34 prosent i fjorårets siste måneder, sammenliknet med 2007.

roM For Bevegelse: I de nye kulturlokalene på Svartlamoen får blant annet dansekunstnere fast tilholdssted. 

Nylig ble de nye kultur- og 
næringslokalene på Svartlamoen 
åpnet. Trondheim kommune har 
bevilget 27 millioner til ombyggingen, 
og Norsk Kulturråd har bevilget 800 
000 kroner til teknisk utstyr. Den 
økonomiske satsingen er med andre 
ord betydelig, og visjonen er klar:

TEKST:  Ragnhild Nabben                               
 ragnhildna@underdusken.no
FOTO:  Sveinung Sundfør Sivertsen

KUlTUrUTvIKlING

Svartlamoen kultur- og næringsstiftelse ønsker å 
bli største motor for kultursatsing i Østbyen. 2500 
kvadratmeter står nå klart til kulturell bruk.   

Vil bli størst

 I september meldte Under Dusken at 
uenigheten mellom utestedet Rick’s og 
entreprenøren som sto bak byggingen, 
kunne ende i retten. Nå har utestedet 
stevnet entreprenørfirmaet, og sannsyn-
ligheten for rettssak har dermed økt.

Rick’s brant ned i 2002, men gjenoppsto 
i nye lokaler i januar 2007. Siden da har 

de mottatt støyklager fra naboer, noe 
som skyldes at nybyggets første og andre 
etasje ikke er beregnet på diskotek-bruk. 
Utestedet og entreprenørfirmaet har ikke 
klart å bli enige om hvem som har skyld 
i dette. Driften av utestedet var en stund 
truet av dagbøter, men kommunen har 
nå stoppet disse.

FN-resolusjon 1738 pålegger 
medlemsland å beskytte pressen under 
væpnede konflikter. Israel har under hele 
krigen nektet pressen innreise til Gaza.

– Det skal også finnes bevis for at 
det israelske militæret med hensikt har 
gått til angrep på pressebygninger, sier 
White til NRK.

Den internasjonale journalistføderasjonen 
IFJ mener Israels behandling av pressen 
må få et etterspill, for å hindre liknende 
behandling senere.

– Jeg har fulgt slike konflikter i 25 år, og 
har aldri opplevd en så kynisk og hensynsløs 
behandling av pressen, sier IFJ-generalse-
kretær Aidan White til NRK.

rick’s stevner entreprenørene– Må få konsekvenser

samfunnsproblem.
– Jeg tror det er ganske særegent 

for Norge. Dette skjer jo ikke i like stor 
grad i land som har lengre skjenketider 
enn oss, som Sverige. Hvis nordmenn 
kunne tatt seg selv litt i nakken, hadde 
man kanskje ikke trengt slike tiltak, sier 
Arnstad.

– Kortsiktig effekt
Sjalg Olav Hoel, daglig leder ved 
Blæst, håper også at folk vil ta konse-
kvensene av de nye skjenketidene, og 
komme seg tidligere ut på byen. Han 
tror ikke tiltaket med kortere skjenke-
tider vil redusere antall voldsepisoder 
i det lange løp.

– Det blir helt sikkert mindre vold på 
kortere sikt, men det vil nok jevne seg ut 
etter hvert. Jeg tror det blir en kortsiktig 
effekt, selv om jeg ikke håper det.

Hoel mener Blæst ikke har vært 
plaget av voldsepisoder, noe han tror 
kan skyldes beliggenheten i Nedre 
Elvehavn.

– Det er synd at hele byen må ta 
konsekvensene av vold i Midtbyen og 
Nordre gate, mener han.

For tidlig å konkludere
Stasjonssjef Sem mener det ikke er 
tilfeldig at den store voldsnedgangen 
kom etter innføringen av kortere  
skjenketider.

Han påpeker at mannskapsstyrken i 
de to periodene som sammenlignes var 
den samme, og at det derfor trolig ikke 
er underrapportering av voldssaker som 
er årsaken til nedgangen.

Selv om han i utgangspunktet 
tror det skyldes de nye skjenketidene, 
mener Sem at det fortsatt er for tidlig 
å konkludere. Han vil først se hvordan 
situasjonen utvikler seg det neste halve 
året.

Et annet tiltak som har vært 
diskutert er innskrenkning av matsalg 
på nattetid, men Sem mener ikke at 
dette er veien å gå.

– Tvert imot. Vår erfaring er at 
mat aldri er annet enn bra. Vi ser jo at 
det skaper en tetthet med folk, men 
å tilby alkohol og ikke mat, gir etter 
vår erfaring sterkere virkning av 
alkoholen.UD

– Svartlamoen kultur- og 
næringsstiftelse vil ha den største 
konsentrasjonen av profesjonelle utøvere 
innenfor ulike kunstfag i Trondheim. 
Vi blir den tyngste motoren for 
kultursatsingen i Østbyen de neste årene, 
og satser i aller høyeste grad på å stimulere 
til kulturbasert næringsutvikling, sier 
styreleder Harald Nissen.

Kultur- og næringslokalene favner 
over 2500 kvadratmeter og er sentrert 
over to bygg. Både scene- og øvingsrom, 
galleri og danselokaler har fått plass i 
lokalene.

Nissen kan fortelle at to betydelige 
kulturaktører vil ta i bruk lokalene 
i nærmeste framtid. I januar skal 
Teaterhuset Avant Garden ha forestilling i 
Verkstedhallen, og i mars vil Kosmorama 
Filmfestival benytte seg av lokalene.

– Verkstedhallen skal fungere som en 
flerbruksarena for teater, musikk, dans og 
andre kulturelle aktiviteter, sier Nissen.

Susanne Rasmussen, leder for 
Dansekunst i Trondheim, understreker 
de nye lokalenes betydning.

– Vi har nå fått egne produksjonslokaler 
hvor profesjonelle danseoppsetninger 
skal innøves. Dette betyr enormt mye 
for dansemiljøet i Trondheim, sier 
Rasmussen.

Åpningen fredag 16. januar ble 
markert med bidrag fra kulturlivet, 
svartlamonitter, Trondheim kommune 
og resten av byens kulturengasjerte. Den 
formelle delen av åpningssermonien ble 
etterfulgt av musikk og danseinnslag fra 
aktører som gleder seg til å ta lokalene 
i bruk.UD
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– Jeg fikk høre om en land der alle ble 
behandlet likt og politiet opptrådte  
rettferdig.

Med sterk og varm stemme 
formulerer Midan fra Darfur sine 
første forventninger knyttet til Norge. 
Vi står utenfor Ringve museum, og 
mens Midan åpenhjertig deler håp og 
tanker, danser fargerike skuespillere 
framfor oss i januarkulda. Forestillingen 
Immigrant Mix har akkurat startet, og 
fra åpningsreplikkene og to timer 
framover i tid, er all vår oppmerksomhet 
rettet mot historiene innvandrere og 
asylsøkere i Trondheim har å fortelle. 

Opplevelsene som iscenesettes i 
Immigrant Mix er selvopplevde, og 
gjennom sang, musikk, skuespill, 
fotografi og film, framstiller aktørene 

hendelser fra fortiden og hva det 
innebærer å være ny i Norge.

– Det er aktørene selv som velger ut 
hva som skal iscenesettes, og som finner 
innfallsvinkler til materialet, sier Berit 
Rusten. 

Hun har drevet Teater Polyfon siden 
oppstarten i 2007.

Navngir det vonde
Flertallet av historiene vi blir vitne til på 
Ringve denne kvelden er både vonde og 
uvirkelige. Blant de mest rystende inn-
slagene er afghanske Mariams fortelling 
om venninnen som ble tvangsgiftet og 
deretter drept av ektemannen. Blant de 
etniske instrumentene på Ringve ser vi 
aktørene mane fram et levende bilde av 
en aggressiv mannskultur og fortvilte 
mennesker som ønsker seg en annen 
tilværelse. 

 Når vi møter Mariam etter 
forestillingen fokuserer hun på 
venninnens tragiske skjebne spesielt, 
men også på kvinners situasjon i 

Afghanistan generelt.
– Afghanske kvinner har nesten ingen 

rettigheter. Deres funksjon i samfunnet 
begrenses til å vaske og lage mat, 
forklarer hun oss.

Mariam forteller at hun har begynt å 
skrive en bok om kvinners liv i fødelandet. 
Boken vil inneholde en samling korte 
historier av det kaliberet som dramatiseres 
i kveldens forestilling. Gjennom å skrive 
får hun satt ord på det traumatiske hun 
har opplevd og vært vitne til.

– Det er så viktig å ha et medium å 
uttrykke seg gjennom, sier Mariam, og 
påpeker at det er nettopp det Teater 
Polyfon legger til rette for.

Ved selv å være skuespillere, og 
med egne opplevelser som dramatisk 
materiale, får Mariam og de andre 
aktørene gitt uttrykk for inntrykkene 
de alltid bærer med seg. 

– Det hjelper å få sette ord på det 
vonde og gi erfaringene sine form. De blir 
lettere å hanskes med da, samstemmer 
aktørene etter forestillingen.

Snakk med oss
Teater Polyfon legger vekt på å nå ut til 
Trondheims befolkning, og har derfor 
dratt i gang kampanjen «Snakk med 

oss på bussen». Et av høydepunktene i 
forestillingen er når aktørene tar mange 
av oss busspassasjerer på kornet ved å 
ikle seg dyremasker, øretelefoner og 
mobiler, og på avvisende og likegyldig 
måte velger å overse en nyankommen 
passasjers forespørsel om hvor NAV 
befinner seg.

– Det rareste i Trondheim er at folk 
ikke snakker sammen på bussen, påpeker 
aktørene.

Stemningen er lett og latteren 
nærliggende, så kontrasten er stor når 
aktørene plutselig trekker seg ut av 
scenebildet og afghanske Ali står alene 
igjen på scenen. Med lavmælt stemme 
forteller Ali at hans kone og barn ble 
sendt til Norge i 2000. Selv fikk han ikke 
innpass før seks år etter. Han får fram 
at søknaden om oppholdstillatelse ennå 
ikke er innvilget, hvilket innebærer at 
framtiden hans er usikker.

– Mitt største ønske er å få være med 
familien min, sier han og ser ned.

Etter at Ali har fortalt sin historie, 
blir det helt stille både blant aktører og 
publikum. Med ett forstår vi realiteten 
og alvoret i innslagene som spilles på 
Ringve denne kvelden: Så uvirkelig og 
vond kan virkeligheten være.UD

Setter sitt preg på Trondheim
Teater Polyfon vil fortelle innvandrernes historier.  
På Ringve Museum iscenesettes marerittopplevelser 
og framtidsdrømmer.

TEKST:  Ragnhild Nabben
 ragnhildna@underdusken.no
FOTO:  Toril Strøm
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polyFont uttrykk: Innvandreres livshistorier og -erfaringer utgjør basis for forestillingen Immigrant Mix.

The Lovell Sisters
Onsdag 25. februar - Royal Garden Hotel
Konsertstart kl. 20.30. Dørene åpnes kl. 19.30.  
Billettpris 250,- /Studentpris 200,- + avg.
www.billettservice.no – Tlf 815 33133 – 7 Eleven – Narvesen – Posten

Adresseavisens konsertanmeldelse:  
Åpenbart stjernemateriale. Imponerende, høyenergisk  
og medrivende fra tre amerikanske søstre.
Hamar Dagblad: 6 - Tønsberg Blad: 5 
Romerikes Blad: 5 - musiq.no: 5  

trondheim

Trondheim Live presenTerer:

www.t rondhe iml ive .no

www.underdusken.no
Studentnyheter på nett
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Det var år 2000. Verden hadde ikke gått 
under, og norske bokforlag skulle sette 
klampen i bånn mot framtiden: E-boken 
var her. Ute i verden var entusiasmen 
like stor, med selskaper som Microsoft 
og Toshiba klare til å høste fruktene fra 
den kommende e-bok-eksplosjonen.

– Hele verden trodde de måtte tilpasse 
seg en digital bok-hverdag, og norske 
forlag sto klare til lansering av e-bøker, 
mimrer informasjonssjef i Gyldendal, 
Bjarne Buset. 

Nå er vi her igjen. Forlagene står atter 
klare på startstreken – denne gang med 
Ingvar Ambjørnsen og Lars Saabye 
Christensen i skinnende ny digital drakt. 
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TEKST:  Per Magnus Nordrum Riseng
 permagr@underdusken.no
ILL:  Øyvind Kvarme

MEDIEr

Med e-boken kan siste skanse være på vei ned hos de 
fysiske mediene. Ligger framtiden på harddisk?

Når alt blir megabyte

Kultur / Kulturtegn

Teknologiske framskritt har forbedret 
e-bokens leservennlighet kraftig, noe 
som gjenspeiles i de nærmere 400 000 
eksemplarene lesebrettet Kindle solgte 
i USA ifjor. 

Alt-i-ett-samfunnet
Det ser med andre ord ut til at e-boken for 
alvor er på vei inn i det digitale selskap. 
Et selskap som allerede har gjort at du 
kan ha kart, brev, klokker, almanakker, 
kalkulatorer, telefonkataloger og 
spillemaskiner på mobiltelefonen din. Et 
selskap hvor filmer i dag kan lastes ned før 
du rekker å bestille billett til premieren; 
hvor digital musikk for lengst har gitt 
cd-platen et solid dytt på vei mot stupet; 
hvor nettaviser utvider og legger til nye 
funksjoner raskere enn papirredaktørene 
klarer å skrike «opplagsnedgang». Med 
e-boken er den siste av de fire store fysiske 
mediene digitalisert. Informasjonssjef 
Bruset tror likevel ikke dette betyr slutten 

for hyller fulle av bøker og disker.
– Jeg tror ikke e-boken vil 
utkonkurrere papirboken helt. 

Men jeg tror den vil gjøre 
det innen visse 

sjangre, og for 

eksempel pocketbøker kan nok forsvinne. 
Men det vil ta lang tid før den klassiske 
romanen forsvinner, jeg tror begge deler 
vil finnes side om side, sier han. 

Cd-ens langsomme død
Buset får støtte fra Hendrik Spilker 
ved NTNU. Han er førsteamanuensis i 
mediesosiologi, og har heller ikke tro på 
at e-boken vil utkonkurrere papirboka 
med det første. 

– Det vil nok bli færre bøker, men jeg 
tror ikke på en framtid uten fysiske bøker. 
Da tror jeg forandringene er mye mer 
radikale for lyd og bilde sin del.

I 2005 gjennomførte Spilker 
sammen med to masterstudenter 
Pandoraundersøkelsen, en studie hvor 
unge i Trondheim ble spurt om sitt 
forhold til musikk og Internett. Alle de 
spurte under 24 år svarte at mp3-spiller 
eller pc var den musikkavspilleren de 
benyttet mest. Først i aldersgruppen 25 
til 29 år var cd-spilleren primærkilden 
til musikkavspilling. Spilker planlegger 
en ny, tilsvarende undersøkelse senere 
i år, og sier han ikke blir overrasket om 
cd-spilleren har tapt ytterligere terreng. 
Han tror det må helt nye metoder til i 
kampen mot ulovlig nedlasting.

– Mitt tips er at vi om 15 til 20 år har 
funnet et kompensasjonssytem for digital 
nedlasting basert på hvor mye artister 

blir lastet ned, sier han. 
På hjemmebane har 

Spilker kjempet for at vinylriggen 
skal få en plass i stua. Han tror verken 
lp-platene eller cd-en vil forsvinne fra 
overflaten, men snarere at de vil bli 
redusert til nisjeprodukter – at aktører 
som Platekompaniet dermed må tilpasse 
seg, og legge større vekt på kompetanse, 
veiledning og digitale tilbud.

– Framtid uten fysiske medier
En slik spådom er neppe søt musikk i ørene 
på landets ledende multimediakjede, 
Platekompaniet. Butikken som startet 
som rendyrket platesjappe, har gradvis 
utvidet med spill og film. I takt med 
fallende cd-salg har kjeden tilpasset seg, 
og snart gjør den det igjen. I løpet av kort 
tid vil Platekompaniet, i samarbeid med 
Djuice, lansere sin digitale musikkbutikk. 
Rolf Presthus, administrerende direktør 
i Platekompaniet, er knapp i svarene på 
spørsmål om framtiden. 

– Vi vil nok få en framtid uten fysiske 
medier. Spørsmålet er når, sier han.

Presthus vil ikke utelukke at 
Platekompaniets digitalbutikk en gang 
i framtiden vil selge filmer til nedlasting, 
selv om dvd-salget til butikken for 
øyeblikket er i økning. 

Nettet snører seg
Jon-Eivind Lygren er administrator på 
Avforum.no, et diskusjonsforum om 
lyd og bilde, hvor de nesten 40 000 
medlemmene har skrevet godt over 
en million innlegg. Han burde dermed 
ha god innsikt i 

norske medieforbrukeres vaner. Lygren 
tror en sterkt økende oppslutning 
omkring nettbaserte filmtjenester vil 
true levebrødet til mange butikker.

– Konsekvensen for den lokale 
filmsjappa blir nok relativt omfattende 
etter hvert, mener han.

Lygren har ikke tro på at fysiske medier 
vil forsvinne helt, men understreker 
samtidig at han har liten tro på at 
filmhyllene og cd-hyllene i de mange 
stuer vil overleve.

– Løsninger som Apple-tv vil jo gi full 
tilgang til hele «filmsamlingen» når en 
måtte ønske, og en kan selv velge om en 
ønsker å fysisk kjøpe filmen eller bare leie 
den ved behov. De fleste velger derfor å 
leie ettersom kjøp bare tar opp plass. Om 
fem til ti år tror jeg nok veldig mye går 
via nettet. Kraftig utvidet båndbredde 
vil gjøre det svært enkelt for folk heller 
å forholde seg til nettet som kanal. Dette 
vil imidlertid skje langt tregere enn det er 
teknisk mulig, ettersom filmindustrien vil 
ha stor interesse av å holde igjen.

Den stakkars cd-platen levnes liten 
sjanse av Lygren.

– Når det gjelder musikk er jo løpet 
allerede kjørt, selv om det fremdeles er 
noen som vil ha cd-en fysisk, og derfor 
sikkert holder liv i cd-sjappa enda noen 
år til.

Fornuft og følelser
Men det er ikke  
sikkert det er 

hjemme-harddisken som får det siste 
ordet. Flere og flere snakker om «The 
cloud», et prinsipp der en sentral 
datamaskin lagrer filmer, sanger, spill 
og programmer. I teorien kan vi dermed 
få tilgang til alt uten å laste det fysisk 
ned, så lenge vi har en skjerm, høyttalere 
og nettverkstilgang. Det finnes allerede 
en rekke sider som tilbyr tv-serier og 
filmer ved hjelp av dette prinsippet, og 
musikktjenesten Spotify har i det siste 
gjort seg populær på samme måte. 

På den andre siden er det ikke sikkert 
harddisk-samfunnet vil ta over i det 
hele tatt. Kanskje er det en grunn til at 
Jon-Eivind Lygren flere ganger nevner 
vår forkjærlighet for det fysiske som en 
bremsekloss på veien mot en heldigital 
hverdag. Kanskje Gyldendals Bjarne 
Buset har et poeng når han påpeker 
hvordan tv-en ikke har holdt folk hjemme 
fra fotballkamper fordi det handler om 
noe mer enn bare å se på en fotballkamp. 

Ofte må det rasjonelle gi tapt for 
kjærligheten, og det er ikke sikkert tusener 
av film- og musikkelskere vil kvitte seg 
med samlingene sine simpelthen fordi det 
er enklere å ha alt på harddisk. Vinylelsker 
og mediesosiolog Henrik Spilker er i hvert 
fall klar på hva han hadde gjort om han 
fikk valget mellom digital musikk, film og 
litteratur, kontra vinyl, dvd og papirbok:
– Da ville jeg sagt «ja takk, begge deler».UD
Kilder: Aftenposten, Wired
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Det var da Urørt-finalen var over, at den 
virkelige moroa startet på Samfundet – 
idet sendelampene gikk av, juryen hadde 
lirt av seg sin siste referanse og Pony the 
Pirate hadde fått fortalt om drømmen 
som gikk i oppfyllelse. For hva er vel 
bedre utnyttelse av ti urørte finalister 
og Samfundets håndfull med konsert-
lokaler enn et realt maraton?

En etter en fikk de ti finalistene vist 
seg fram på Knaus, Klubben og i Edgar 
– et maraton som til tider kunne minne 
mer om Grete Waits-løpet, køer, kaos og 
alkoholinntak tatt i betraktning. Men gøy 
var det.

Kun én artist spilte på hjemmebane 
denne kvelden, den engelskfødte 
trønderen Captain Credible. På scenen 

i Edgar presenterte han nintendo-
referanser filtrert gjennom et ukjent 
antall elektroniske, hjemmelagede 
duppeditter, og ut strømmet Crystal 
Castles-elektronika. Spørsmålet om 
han er gal eller genial, er avgjørende for 
om man hater eller elsker musikken til 
trønderen. Undertegnede heller mot det 
første, selv om hatet ikke er så sterkt at 
jeg «heller ville amputert dansefoten 
enn å høre det en gang til», for å sitere 
jurymedlem og Dagbladet-anmelder 
Sigrid Hvidsten.

Gal eller genial musikk – i små 
mengder har den uansett en viss under-
holdningsverdi. Men etter fem minutter, 
når man er lei av å danse robotdansen, 
blir det bare irriterende. Det virker som 

om Captain Credible var gutten som ville 
starte et band, men som ingen ville spille 
med. Nå går han for kollektiv avstraffelse 
og hevn med et soloprosjekt som ikke 
akkurat er balsam for sjela. Kanskje kan 
det fungere på et undergrunnsdiskotek 
med elektronika-fans. Når det serveres 
i et heller lyst, koselig kafélokale som 
Edgar, blir det ikke annet enn absurd.

Bergen var tungt representert under 
årets Urørt-finale, og blant dem var 
bergenseren Jones Nielsen. Om Kakk-
maddafakka-medlemmet er helt urørt, 
kan diskuteres, men som soloartist er han 
i hvert fall fersk, og ga mange en positiv 
overraskelse på Knaus.

Radioversjonen av finalelåta «TT» 
vitner nemlig om en sukkersøt, ny 
Sondre Lerche med rolig, smått kjedelig 
pianopop. På Knaus disket Jones Nielsen 
imidlertid opp med fullt band, deriblant 
fjorårsvinner Matias Tellez på gitar og 
backingvokal. Med trombone-innslag, 
trøkk, pianosoloer, en god vokal og 
fengende refrenger, er sjansen stor for 

en plateutgivelse i nærmeste framtid. 
For dette svingte det av.

Så bar det videre til Klubben, og dit 
skulle visst resten av Samfundet også. 
Ikke bare for å se Urørt-vinnerne fordi de 
vant, men enkelt og greit for å få med 
seg kveldens desidert beste band. Pony 
the Pirate var store favoritter, og vant 
en knusende, absolutt fortjent seier i 
Storsalen. Med en klar musikkprofil, 
sjarmerende indie-pop, og et liveshow 
der bandkollektivet stadig trekker nye 
instrumenter opp av hatten, kan man 
ikke gjøre annet enn å glede seg til hyppi-
gere radiorotasjon og ikke minst turneen.

Pony the Pirate var Urørt-finalens 
udiskutabelt mest gjennomførte, proffe 
og radiovennlige band. De er på langt 
nær revolusjonerende, men folket og 
juryen har talt: Vi vil ha det flinke og 
det fine, som ikke høres urørt ut.

En berg-og-dalbane av en musikkma-
raton, men det er vel noe av sjarmen 
og poenget med Urørt?

Dårlig, bedre, best
URØRT LIVE - SAMFUNDET, 23. JANUAR
TEKST:  ANNE SKALLEBERG GJERDE    anneska@underdusken.no   FoTo: ToRIL STRØM oG SIMEN MASKE

koNSERT

Apollo light
koNSERT

JARLE BERNHoFT, BLÆST 21. JANUAR / TEKST:  PER 
MAGNUS NoRDRUM RISENG    permagr@underdusken.no 
FoTo: ToRIL STRØM                                                               

jenter strategisk plassert i nærheten av doen, helt på det jevne 
hva stemning angår. Legg neste Bernhoft-konsert til en fredag 
eller lørdag hvor stemningen normalt ligger et par promille/
desibel høyere, og jeg er sikker på at vi vil få se den ferske 
soulartisten hente ut enda et gir. Men for all del, legg den 
gjerne til en onsdag også – jeg kommer så lenge Jarle Bernhoft 
fortsetter å forvandle Blæst til Apollo light.

Bandet er bra, Jarle Bernhofts stemme er glimrende, og 
hadde bare publikum holdt følge, kunne konserten på Blæst 
virkelig løftet taket.

Du kjenner kanskje til Apollo Theatre, den legendariske 
Harlem-scenen hvor James Brown holdt en like legendarisk 
konsert i 1962. Jeg har aldri vært der, men i blant tikker 
mp3-versjonen av nevnte konsert innom spillelista, og da 
slår det meg hver gang: for en musikk. For en stemning. og 
mest av alt: for en fantastisk stemme! Nå skal jeg ikke påstå 
at Jarle Bernhoft kan sammenlignes med gudfaren av soul. 
og bare det å nevne Blæst og Apollo i samme åndedrag er 
vel nærmest en fornærmelse. Likevel: Det var noe spesielt 
som skjedde forleden kveld da den tidligere rocke-vokalisten 
entret scenen i Nedre Elvehavn. 

For noen år siden ville Bernhoft sunget bredbent ved siden 
ved siden av Matprat-Fritjof i gamlebandet Span. Men da han 
nå entret scenen med sine seks kolleger – en trommis, en 
bassist, en perkusjonist, en tangent-traktør og to kordamer 
som også tro til på klarinett og gitar når det trengtes – var 
det ikke lenger fuzzgitar som strømmet ut i lokalet. Det var 
soul. Herlig, funky soul – som om Bernhoft aldri skulle gjort 
noe annet.

Et drøyt dusin låter ble fremført, og de satt som et skudd 
alle sammen. Bandet spilte tight, kordamene sang flott, men 
mest av alt var dette eks-rockeren sin kveld. Iført klassisk 
stripete dress og åpen skjortekrage vekslet Bernhoft mellom 
å danse, fortelle anekdoter og spille gitar med øynene lukket 
sakralt mot himmelen. Like lett spilte han piano og klarinett, 
og med jevne mellomrom inviterte han et stappfullt Blæst til 

taktklapping og foxtrot. og så sang han som en gud. Sjelden 
har jeg hørt en stemme foreta et så vellykket hamskifte. Det 
er lett å tenke at Bernhoft skulle satset på soulen helt fra 
starten av – med en stemme som på merkelig vis minner meg 
om en krysning av Kings of Leon-vokalist Caleb Followill og 
en småhes James Brown. Det toppet seg på ekstranummeret 
hvor vokalisten, kun ved hjelp av seg selv og taktfast klapping 
fra publikum, utøvde en ren maktdemonstrasjon av høye og 
lave, men alltid like klokkeklare toner. 

Jeg har kun én innvending mot denne kvelden, og det går 
på timing. Et fullsatt Blæst var, foruten noen øltørste skråle-

Kais hjørne er nyopna, og etter ein kik på menyen, får Korn 
og Linfrø inntrykk av at dette er litt hummer og kanari. Her 
serverer dei alt frå kebab til fisk.

Restauranten er litt som menyen, rotete. Lokalet har, 
som skjoldlogoen, eit riddarpreg, med faklar og vinflasker 
til dekorasjon på veggen. Ølet blir servert i store glaskrus. 
Trekubbar er støypt inn i bardisken. I motsetnad til alt dette 
er taket laga av bambusrøyr!

Med si plassering midt mellom Samfundet og Gløshaugen 
ville det vore naturleg om Kais hjørne satsa på studentar, 
men den einaste fordelen ein får er ti prosent studentrabatt. 
Dersom ein tek med maten heim. Klientellet i kveld er 
mellomaldrande, og mistenkeleg nok ser det ut som om dei 
fleste kjem for ølet og ikkje maten.

– Dette minner om ein stampub, seier Linfrø, som 
bestemmer seg for ein tavarett, steikt biff med paprika, løk, 
sjampinjong, ruccola og smelta ost til 139 kr. Korn går for 
pasta med pepperoni, sjampinjong, løk, paprika, fløte og 
raud chilisaus til 109 kr.

– Dette kan ikkje vere nok til å mette ein vaksen mann, 
tenkjer Korn når maten kjem.

– Eg får «kebabfeeling» av både kjøtet og sausen, seier 
Linfrø etter eit par munnfullar. Korn er særs nøgd med 
pastaretten som har ein sterk og fyldig smak.

Vi prøver å førestille oss kor små forrettane må vere medan 
vi et.

– Eg har inga mettheitskjensle, seier Linfrø etterpå og legg 
ifrå seg gaffelen.

– Men det er mykje mat i øl òg! Eller kanskje desserten 
toppar heile måltidet, undrar ho.

Korn, som med sin fuglemage vart veldig mett av 
pastaretten, er litt usikker på om ho skal slå til på dessert. 
Medan ho vurderer dette, kjem sjølvaste Kai bort, handhelsar 
på oss og ønskjer velkomen.

– Eg saknar restauranttempoet, seier Linfrø småfrustrert 
medan vi ventar på tilbod om dessert. Servitøren åtvarar oss 

ironisk nok rett etterpå mot at det kan ta lang tid før vi får den.
– Denne eplekaka må dei ha varma i mikrobølgeomnen, 

kommenterer Linfrø når desserten endeleg kjem. Korn er nøgd 
med sin bjørnebærdessert (som eigentleg inneheld fleire typar 
skogsbær), men tykkjer at prisen er i høgste laget. Begge 
kostar 69 kr.

Når vi skal betale, oppdagar vi at vi må stille oss i kø framfor 
baren. Det skapar kaos i det vesle lokalet. Servitrisa gløymer å 
ta betalt for desserten, så vi må minne henne på det.
Kais hjørne er på ingen måte ein eksklusiv restaurant. 
Kai har nok har vore litt forvirra både då han innreidde og 
bestemte menyen.

kAiS HJøRNE, voLLABAkkEN / TEKST: KoRN   FoTo: LINFRØ

MAT

Blanda drops
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Mange små utsnitt danner etter 
hvert et dypere bilde av en mann i indre  
oppløsning, en mann som befinner seg i fritt 
fall lenge før han kaster seg ut fra toppen av 
skyskraperen. Alt er skildret i et språk som 
hele tiden starter og stopper, gjentar seg 
selv, nærmest stammer, og dermed skaper 
en særegen rytme som er en av bokas mest 
unike kvaliteter.

Dette er en fysisk roman, som er på 
sitt beste når den skildrer reint kroppslige  
erfaringer, forfall og forråtnelse, og 
koblingen mellom sansene og hukommelsen.

De metalitterære betraktningene 
fungerer ikke alltid like godt, og veks-
lingene mellom synsvinkler virker noen 
steder unødvendige og andre steder forvir-
rende. En stadig strøm av assosiasjoner og  
metaforer som avløser og overlapper hver-
andre reflekterer hovedpersonens forsøk på 
å gi mening til sin situasjon, men kan også 
ha en utmattende effekt på leseren.

Johan Mjønes, som tidligere har vært med 
i forfatterkollegiet under UKA, roman- 
debuterer med ei ambisiøs bok om den tapte 
kjærligheten og døden. 

«Terminalhastighet» er den høyeste 
mulige farten et menneske i fritt fall kan 
oppnå, og det er et slikt fall hovedpersonen 
i Terminalhastighet begir seg ut på idet 
boka begynner, et 320 meter høyt fall fra 
toppen av Empire State Building i New York. 
Dette er naturlig nok begynnelsen på slutten 
for hovedpersonen. I resten av romanen 
følger vi hendelsene som leder opp mot 
fallet, samtidig som vi får glimt av hoved- 
personens barndom og ungdom.

Strukturen i Terminalhastighet er grundig 
konstruert, med en hyppig veksling mellom 
ulike steder, tider og synsvinkler. Hovedfor-
tellingen beveger seg uvegerlig fram mot en 
slutt som er kjent fra begynnelsen, stadig 
avbrutt og omkranset av fortellinger fra 
andre tider og steder.

Terminalhastighet er en lovende debut med en særegen språklig stil og narrativ struktur.

JoHAN MJøNES - TERmInaLhasTIghET - AScHEHoUg / 
TEKST:  ToRGEIR AANES    torgeiraa@underdusken.no 

Fritt fall og forråtnelse
Bok

seg, og hele tiden med den jazzete popen i 
bunn. En kan ikke unngå å bli minnet på de 
gode delene av National Banks repertoar, og 
det er ikke tilfeldig når det er Lars Horntveth 
som sitter i produsentstolen.

 om noe skal trekkes fram som en svakhet 
i dette mesterverket, må det være at Hagfors 
ikke har en stemme som i seg selv bergtar 
lytteren. Men med en upåklagelig form for 
oppriktighet i framførelsen, samt et tekstlig 
innhold som en langt ifra knekker ved første 
lytt, spiller det ingen rolle at stemmen hans 
ikke er verdens beste.

Men and flies evner å være tilgjengelig 
med sine gode melodier, og samtidig spen-
nende og slitesterk med alle sine detaljer, 
finesser, og musikalske frekkaser for de mest 
interesserte ørene. Denne platen er neppe 
snekret sammen på et år eller tre, dette er en 
voksen manns betrakninger, pakket inn i et 
modent lydbilde som skaper et helstøpt verk.

Martin Hagfors er et navn den over gjen-
nomsnittlige musikkinteresserte har hørt 
både her og der. Hagfors har bemerket 
seg i musikk-Norge som frontfigur i Home 
Groan og HGH, og som låtskriver, musiker, 
produsent og tekstforfatter. Nå debuterer 
han som soloartist med Men and flies, i en 
alder av 48 år.

Som første singel og første låt ut, gjør 
«Apetite» det tydelig at Hagfors har lagt 
countryuttrykket igjen et annet sted. Dette 
er pop av den virkelig solide sorten.

La det være sagt først som sist, Hagfors 
skriver utmerkede låter. Interessant nok er 
det en annen dimensjon som gjør denne 
platen bemerkelsesverdig god. Men and flies’ 
ni spor er så gjennomførte, mektig arrangert 
og godt produsert at en kan bli helt paff.

 Her veksler lydbildet mellom det svul-
stig orkestrerte, fengende og freidige, til det 
litt skakke og sarte, alt etter hva som passer 

Martin Hagfors bør sette av neste års Spellemanns-helg allerede nå, og kan nok like 
greit begynne på takketalen.

MARTiN HAgFoRS - mEn and fLIEs / TEKST:KARoLINE RoSSGåRD 
SALHUS   ksalhus@underdusken.no 

En perfekt plate
pLATE

Sammen er en tragisk historie om den skjøre linjen som kan skille total lykke og full 
kollaps. Aldri før har en norsk film gjort meg så vondt og så godt på samme tid.

det lett å skjønne at han mener det han sier. 
Foruten noen få lysglimt er Sammen en dyster 
historie, langt fra feelgood-suksesser som 
Buddy og Elling. Antagelig vil den også havne 
under disse på besøkslistene, og det er trist. 
For Sammen fortjener å bli sett av mange.

Historien dreies rundt forholdet mellom 
far og sønn, og er dermed helt avhengig av 
solide skuespillerprestasjoner. Ingen fare: 
odin Waage overbeviser sterkt der han 
forgjeves forsøker gjøre alt i sin makt for å 
redde faren, spilt av Fridtjov Såheim. Den 
erfarne førtiåringen levner ikke en skygge 
av tvil om at vi er vitne til en mann i total 
oppløsning. Med stor overbevisning raserer 
han kinesiske restaurant-doer og inviterer 
seg selv til skambank hos blankskallede 
muskelmenn. Den desperate mannens 
selvdestruktivitet topper seg da han på 
intensivavdelingen lurer sønnen til å gi 
ham en overdose morfin. Det gjør rett og 
slett vondt å se på.

Det er flere slike scener i Sammen, og 
jeg må, noe motvillig, innrømme at øynene 
mine ikke har vært så våte siden Lillefots 
mor døde en gang for drøyt 15 år siden. 
om det sier mest om meg eller Sammen, 
får være opp til deg å avgjøre. Min topp-
liste over gripende norske filmer har i hvert 
fall fått ny førsteplass.

Sammen starter så pent at vi raskt skjønner 
at dette må bli stygt. Pappa, mamma og 
tolv år gamle Pål er Den Idylliske Kjerne- 
familien som drar leende på bowling og 
spiser på restaurant med kjærlige blikk. 
Mamma er øm og kjærlig mot sine to gutter, 
pappa er en humørbunt med glimt i øyet. 
Det første kvarteret av Sammen er i det hele 
tatt norsk film på sitt aller lykkeligste. Det 
skal ikke vare. På vei til fotballtur i England 
dukker det opp et sjeldent skjær i familiens 
hav av kjærlighet – det er lite, ja nesten 
ubetydelig, men får likevel fatale konse-
kvenser. Tilbake står pappa og Pål, fylt til 
bristepunktet av savn og skyldfølelse.

Sammen skal gutta føre skuta videre, 
men det viser seg raskt at de sårt savner 
sin styrmann. Akkurat når de trenger hver-
andre som mest, glir de stadig mer fra 
hverandre – alene. Plantene i stua visner 
i takt med blomstringen i pappas skjegg, 
og en ubehagelig klirring brer om seg i 
leiligheten. Øynene til pappa blir blanke 
og glimtløse. Han tumler hjelpeløs nedover 
mot bekmørket, mens lille Pål desperat 
prøver å berge smulene av den lykkelige 
familien.

Regissør Matias Armand Jordal har 
uttalt at det blir laget for få alvorlige norske 
filmer. Når man ser hans langfilm-debut, er 

sammEn - REgi: MATiAS ARMAND JoRDAL / TEKST:  PER 
MAGNUS NoRDRUM RISENG   permagr@underdusken.no 

Lillefots mørke arvtaker
FiLM

Tirsdag 27. januar
Samfundet: En av Danmarks viktigste 
samtidsforfattere, Pablo Llambias, besøker 
bokstavelig talt biblioteket kl 19.00.
Blæst: Headbangers Heaven spiller metall 
for øltørste mannfolk og grepa kvinnfolk.

Onsdag 28. januar
Samfundet: Samfundsmøte i Storsalen om 
verneplikt. Kjell Grandhagen, general-
løytnant og militær departementsråd, møter 
forfatter og tidligere leiesoldat Henrik 
Hovland, som er motstander av dagens 
ordning. Tre av, og møt opp klokka atten 
hundre.

Torsdag 29. januar
Samfundet: Trøndersk ståoppkomikk kl 20.00 
i Storsalen.
Dokkhuset: Nytt av året er at én torsdag i 
måneden vies unge, nyskapende og lokale 
musikere. Først ut er Torvik/Jensen/Sandvik 
trio, som spiller jazz med referanser til Ketil 
Bjørnstad og Kenny Wheeler.
Blæst: Urørt og Spellemann er utdelt, men de 
kårekåte har visst ikke fått nok: Andre del av 
Zoom 09 går av stabelen kl 21.30. Kveldens 
artister er Hot Organ, Bolla og Lilleband 
og Pelbo. DJ Harran spiller i Smia kl 22.00.

Fredag 30. januar
Samfundet: Den store Bare Egil-festivalen 
presenterer: Bare Egil Band, Ikke Bare Bare 
Egil Band Band, Bare Bare Band, Bare Eagles 
Band og Bare Egils CoverBand. Ryktene 
sier at også Egil Hegerberg dukker opp kl 
22.00 i Storsalen. Kvelden fortsetter med 
Mr. Jones på Knaus kl 23.59. Bergenseren, 
kjent fra Kakkmaddafakka, begynner kanskje 
å bli husvarm i Det Runde Røde etter Urørt-
opptredenen.
Dokkhuset: Jazzgruppa Ola Kvernberg 

trio spiller kl 21.00. Siden plateutgivelsen 
for to år siden, har Kvernberg blant annet 
komponert musikken til spillefilmen Nord.
Blæst: DJ Moza spiller i konsertsalen fra 
kl 22.00.

Lørdag 31. januar
Samfundet: Adresseavisens årlige prisutde-
lingsshow Utawards hyller fjorårets kulturliv 
med skjønnheten Gunnhild Sundli og udyret 
Are Sende Osen som konferansierer. Showet 
begynner i Storsalen kl 18.00 og det blir 
selvfølgelig nachspiel i hele huset etterpå. 
Etterspillet byr på Supervixen, Margaret 
Berger, The South og DJ Skurk.
Dokkhuset: Samtale og musikk med Alpaca 
Trio kl 14.00. Etter mørkets frambrudd 
serverer den australske komikeren Steve 
Hughes drøyt innhold og frekke kommen-
tarer. Vask øra etterpå. Kl 21.00.
3B:  Nina og Stine har organisert sin egen 
seremoni med klåing, etter vill, ensidig flør-
ting med tjukke-feite-røden, kalt dørvakta. 
«Det er faen ikke jobben min, dette», bryter 
tjukke-feite-røden ut, i stille gråt.

Søndag 1. februar
Samfundet: Klassikeren fra 1986,Blue Velvet, 
er søndagsfilmen i Storsalen kl 20.00. Helsvart 
stemning, syk erotikk og heftig spenning, i 
ekte David Lynch-ånd.

Tirsdag 3. februar
Blæst: Kl. 21.30 serverer Pøkk! Kuchen/ 
Strøm/ Østvang trio improvisert frijazz.
Erkebispegården: Kultur-Trond og Miljø-Erik 
deltar i den nasjonale åpninga av Kultur-
minneåret 2009.

Onsdag 4. februar
Samfundet:  Russlands ambassadør til Norge, 
Sergej Andrejev, er invitert til Samfunds-

møte kl 18.00. Norske mediers framstilling 
av Russland er tema, og Andrejev mener, ikke 
uventet, at denne er svartmalende.
Dokkhuset: Giv akt og møt opp kl 19.30 
når Luftforsvarets Musikkorps ønsker 
velkommen til kammerkonsert for blåsere.
Blæst: De gamle, svenske rockerne i Backyard 
Babies konkurrerer om å ha flest tatoveringer 
og lengst hår kl 22.00.
Trøndelag teater: Ny, norsk dramatikk når 
Jesper Halles Jeg er vinden i trærne har 
premiere på Studioscenen i kveld kl 19. Når 
sommerhuset skal rives, river hovedpersonen 
Andreas opp i sin egen fortid.

Torsdag 5. februar
Dokkhuset: Trioen Elephant9 har jobbet 
med blant annet National Bank, BigBang 
og Shining. Hør miksen av jazz, rock, prog 
og psykedelia kl 20.00.
Galleri KiT: Utstillinga Det er ikke deg, det 
er meg tar utgangspunkt i nettopp denne 
slå-opp-floskelen. Dans, skulptur, video og 
installasjon forenes.
Samfundet: Det er duket for intens konsen-
trasjon for den spesielt interesserte når det 
avholdes sjakkmesterskap i Lyche kl 19.

Fredag 6. februar
Samfundet: Post-rock med Low Frequency 
In Stereo på Klubben kl 22.30. Halvannen 
time senere blir det indie med punkinnslag 
når Simon Says No! spiller på Knaus.

Blæst: Bylarm-aktuelle The Cute Crash 
Combo spiller kl 22.00.
Trondheim kino: Spillefilmen Nord har 
premiere i kveld. Erlend Loe har skrevet 
manus, og Anders Baasmo Christiansen 
legger ut på en fuktig scootertur nordover. 
Rune Langlo debuterer som langfilmregissør.

Lørdag 7. februar
Samfundet: DJ’en Ali Soulishhh snurrer på 
Selskapssidenkl 22.00. Rosco spiller melo-
diøs rock kl 23.59 på Knaus.
Dokkhuset: Ingrid Olavas særegne stemme 
balsamerer Nedre Elvehavn i kveld. Kl 21.00 
har hun only just begun.
Olavshallen: Soul med Hanne Boel kl 20 
i kveld.

Søndag 8. februar
Samfundet: Jim Jarmusch’Broken Flowers er 
søndagskinoen i Storsalen kl 20.00. I filmen 
foretar Bill Murray, i rollen som den eldende 
og evige ungkaren Don Johnston, en tids-
reise i sine forhold til kvinner.

Tirsdag 10. februar
En ny utgave av studentenes kontrollorgan 
er å finne i de fabelaktige, sorte stativene 
på ditt studiested. Hvis du vil få øye på  
distributøren, tidenes første solbrune  
sivilarbeider – husk mikroskop.  
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... at byen brenner. Nesten.

... at politiet ikke vil ta Tran. Hoho.

... at apropos fisk og tvilsom byggeskikk, Marit 
Flynder (zing!) Johannessen vannsmekter  
over tempoet på studentboligbyggingen
... at er det ingen som klarer å gjøre noe skik-
kelig lenger?
... at pauseunderholdningsmaterialet også 
burde ha forblitt urørt
... at vi nå uansett helst fisker i rørt vann
... at det ville i hvert fall bestefar ha sagt
... at fær du som en snask, da får du dæ en dask
... at hvis du tilfeldigvis farer forbi vestlan-
dets urørte musikersønner, da får du deg en 
springskalle
... at apropos untouchables, de selvsamme 
skarrende spilloppmakerene kan se fram til en 
framtid som kasteløse etter sine reve-streker
... at å bli kastet ut fra Samfundet i bare 
bokseren en kald januarnatt muligens er 
straff nok
... at apropos kalde intimsoner, pingle-
pungene i Spitpostens klamme vedheng akket 
og jamret seg da de måtte gå 50 meter uten-
dørs for å komme seg på Samfundets matprat
... at hva de egentlig gjorde der, er uvisst. I 
den redaksjonen går det uansett mest i fros-
senpizza
... at apropos vond mat, det lukter svett pølse 
på Gløshaugen
... at Spitpostens irriterende bilag visst har 
vunnet en eller annen slags likestillingspris
... at vi likestiller mer enn gjerne prisen på ett 
eksemplar av Under Dusken med en utrøyka 
bønnesneip
... at det var i hvert fall dét den gikk for på 
svartebors.samfundet.no
... at det samme irriterende eksembilaget også 
er blitt registrert som «livsstilsmagasin»
... at det samtidig er blitt registrert at Student-
tingets pygméhøvding Kvernevik ikke har nok 
kjønnsperspektiv
... at dét aldri har vært noe problem i Spitpos-
tens trange redaksjonslokaler
... at ad notam: ovennevnte registreringer ble 
hentet fra det som best kan regnes som lærlin-
gavisa til Dagbladet
... at avmakten lukter sikkert like sterkt der 
nede
... at apropos Dagbladet, avisen som minker 
mest kan melde om at små grønne menn var 
til stede da O-Bama inntok tronen forleden
... at er det rart det går til helvete med dem?
... at den tiden da alle Aftenpostens skribenter 
var veltalende riksmålsentusiaster er over
... at det er sånn... lissom, da
... at Studentmediene i Stavanger SMiS i 
hymnens lenker
... at vi ikke føler oss helt bra, vi heller.SP

Spit (frå lågtysk), erting, krenking; spott
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Fasiliter øyeblikkelig 
økt myseforråd for 
framtidig fråtsing

spitposten

Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) og 
Studentersamfundets Interne Teater (SIT) 
har i lengre tid vært i en bitter tre-bokstav-
forkortelsesstrid. Spitposten har hørt rykter 
om at stridsøksen nå er begravet.

Spitpostens utsendte møter ledelsen i 
SiT på toppen av Vollabakken.

– Vi er lei av å måtte forkorte SiT med 
liten i, raser direktør Knut Solberg i SiT.

Han gir Spitpostens journalist et ark.
– Se, det står til og med i denne presse-

meldingen, det betyr at jeg virkelig mener 
det, freser direktøren før han setter utfor 
bakken på et rompeakebrett.

Pressemeldingen avslører at det er 
mange grunner til at Knut Solberg misliker 
bokstaven liten i.

– Det ser ut som en kjempeliten mann 
med en hals som er så tynn at den ikke 
synes en gang. Stor i derimot, den ser ut 
som en kjempestokk, eller kanskje en lykte-
stolpe, står det å lese i pressemeldingen.

Videre i pressemeldingen står det at 
SiT og SIT nå har kommet til en løsning 
på navneproblemet. De to institusjonene 
slås sammen til én, og for å unngå forvir-
ring skal det nye navnet være Teateret 
i Studentsamskipnaden på Samfundet 
(TISS).

Vil ha Stor bokStaV
Samskipnaden er lei av å måtte forkorte navnet sitt med 
liten bokstav. Nå slår de seg sammen med Samfundets 
teater for å løse problemet.

– Burde ikke forkortelsen da være TiSS, 
med liten i, spør Spitpostens forvirrede 
journalist.

– Nå har jeg glemt hvilken i som er stor 
og hvilken i som er liten. Er den lille den som 
ser ut som en stor stokk, eller kanskje en 
elefantsnabel som står rett opp og ned, spør 
direkør Solberg, som nettopp er kommet 
tilbake opp den lange bakken.

– Nei, det er den store i-en, svarer Spit-
postjournalisten.

– Det er den vi vil ha, ja. Den store, sier 
han entusiastisk.

Solberg plasserer rompeakebrettet godt 
mellom beina og kaster et blikk over skul-
deren.

– Dytt meg hardt ned bakken, Terje, 
roper han.

Tidligere boligdirektør Terje Bostad 
i SiT kommer løpende og dytter sjefen 
ned bakken. Bostad er storfornøyd med 
sammenslåingen av SiT og SIT.

– Den nye tittelen min er nå panto-
mime- og hybelansvarlig i TISS. Jeg og 
Martin Gustavsen skal holde forestil-
lingen «Et barn er født under Elgseter bro» 
på Knaus i mars, forteller Bostad, før han 
ruller ut en svart søppelsekk, lager to hull 
til beina og setter av gårde samme vei som 
sin kollega.SP

Rektors Blogikk
Torbjørn ”Ørkenreven” Digernes

23. Januar 2009

Det har kommet meg for øre at jeg har fått en utfordrer til denne stillingen. Det er svært viktig 

å ha en åpen og vennskapelig sluttspurt. Derfor vil jeg invitere herr Sydnes opp til mitt kontor 

for et hjertelig møte. Det er som kjent en utfordring å sitte som rektor på MITs åndelige tvilling-

universitet, og jeg vil i egen person forsikre meg om at han eventuelt er jobben verdig. Bare kom 

innom, Sydnes.

Velkommen til 
min side. Den 
har jeg valgt å 
kalle Rektors 
Blogikk. Det 
er et ord jeg 
har funnet på 
selv. Finurlig, 
ikke sant? Har 
du funnet på 

et ord? Send det til meg. Jeg samler 
nemlig. Torbjørn Digernes

Stikkord: tegnestifter, fall-lem, katapult, steinras, snubletråd, snare, bjørnesaks, bananskall, 

musefelle, buksevann, MIT  

Lagret under:  NTH4eva, Offisielle dagbok; min, rektoransetjingsforviklingar

Digernes vs. Sydnes

(the cake is a lie...)

Verneplikten
onsdag 28. januar 
Synes du ikke verneplikten er kjedelig nok 
allerede? Vi får besøk av en generalløy-
tnant som forteller om alle byråkratiske 
ledd i den militære prosessen. Han har 
med eksempelskjemaer. Du vet ingen-
ting.

Sjakkmesterskap! Jippi!
torsdag 5. februar
Vi prøver oss i år igjen med sjakkmester-
skap. Kanskje får vi mer enn én deltager 
i år? Kan noen beseiere fjorårets mester 
Karoline, som vant på walkover med 2,3 
i promille? Bilder av Magnus Carlsen på 
veggene.

ali Solimushashof..?
lørdag 7. februar
Kvitrende klimpring i duggfrisk müsli. 
Varmet opp over halvannen time på 
gasskomfyr. Ekstra mye jordbærsyltetøy, 
men banan er vi dessverre tomme for i 
dag. Et eller annet med Al Gore. Hva var 
poenget igjen?

lama og noe mer
Fredag 13. februar
Vi hadde ingen planer for denne kvelden, 
så vi leide inn en lama. Vi lover spillopper. 
Hva gjør en lama når man gir den strøm-
sjokk i testiklene? Kom og se! Dere under 
40 kilo kan få ri på lamaen etterpå.

abort - en grafisk fremstilling
tirsdag 17. februar 
Bilder! Lyder! Smaksprøver!

Disney-killer
Søndag 1. mars til langt uti april
Vi setter opp teaterstykke og viser det 
mange, mange ganger. Hvorfor? Vi vet 
ikke helt, men lamaen var bare tilgjen-
gelig én helg. Stykket handler om et eller  
annet rart som vi ikke klarer formidle. 
Kom! De beste plassene er alltid ledige.

Åge aleksandersen og 
Sambandet
lørdag 7. mars
Vi ble desperate. Unnskyld. Forbanna 
overbookede lama.

goDbiter For VÅren 2009

21. Januar 2009

Jeg var på oppdagelsesferd til Dragvoll forleden dag, og underveis møtte jeg noen snurrige folk 

fra Under Dusken som spurte meg om det er noen forskjell på Dragvoll og Gløshaugen. Ja, jeg 

må si spørsmålet tok meg på sengekanten. Siden jeg har ansatte til å gjøre alt arbeidet for meg, 

slår det meg at jeg ikke helt vet hva denne attpåklatten som slengte seg på NTH i -96 egentlig er. 

Bortsett fra en haug med røde tall i budsjettene, har jeg for det meste vært spart for å lære noe 

nytt om dette forunderlige stedet. Men nå har jeg altså vært der en tur. Følg med neste gang for 

å se hvordan det gikk!

På reise i tid og erindring (jeg tror det var det) del I

Godt nytt år!
Her har det gått litt i rykk og napp, ser jeg. Jeg mener, jeg har vel kanskje både rykket og nappet 

når det gjelder...

Eller skulle denne biten stå forrerst (øverst)? ITEA, hjelp meg!

verktøy til fasiliterin
g

SPITPOSTEN BEKLAGEr: Det er ikke noe vi kan si om dette som kan 
gjøre det mer absurd. Faksimile: Eksperter i Team

LEKENT: Direktør Knut Solberg og pantomime- og hybelansvarlig Terje Bostad i fri utfol-
delse

SamFunDetS program:



BaktaNker

Vente på 
Supermann
Det overraskede ansiktet ser på meg med frykt i blikket. 

«Hjelp meg!» Men det er for sent. Og som det klassiske 

bildet av Bambi på isen, ligger hun i neste øyeblikk på 

torget i trondheim og kaver.

Hun er ikke den eneste. Da jeg ankom trondheim 

for vel 24 timer siden, veltet den ruglete holka mot 

meg, og tross mitt korte opphold har jeg allerede sett 

fem fortvilte mennesker miste bena under seg. I disse 

usikre tider er det flere enn gamle damer som trenger 

pigger på skoa.

 Likevel er det noen som alltid våger. Som for å 

fortelle vanlige folk at «er du ikke med på leken, får du 

tåle steken» og at «alt annet enn å spille med på vinte-

rens premisser er pinglete». Jeg tenker på joggerne. 

Uten mål og mening kaver de rundt i byens gater. 

årstiden er irrelevant. Og selv om det finnes gatelys, 

bruker de refleks i frykt for å bli påkjørt på fortauet. 

Men brekte ben og armer som knuser mot asfalten er 

de ikke redde for.

Med lette trinn beveger jeg meg over Bakklandet. 

«Så, så, rolig, rolig, ikke falle nå». Blikket er på desperat 

jakt etter en trygg asfaltflekk for å få skikkelig fotfeste.

 Foran meg går ei jente som om mulig er enda 

mer tatt av vinterens alvor. Med joggesko på beina er 

hun allerede dømt. Om få minutter vil hun ligge med 

isete småstein i ansiktet og vondt i albuen, mens hun 

fortvilet roper på mamma. er jeg heldig slipper jeg i 

alle fall å se det. 

I neste øyeblikk svinger jenta med joggeskoene til 

høyre. Jeg er på egenhånd. Nå er det ingen som kan 

hjelpe meg hvis jeg blir isens neste offer, dog er det 

heller ingen som kan peke på meg og le dersom ulykken 

først skulle være ute. kanskje er det like greit.

 Og vips, så er det gjort. Shwupp! Beina går opp. 

Jeg blir liggende på ryggen. «Flott, det eneste posi-

tive utfallet av dette er om en vakker prins kommer 

og redder meg», sukker jeg og blir liggende og håpe 

på at han dukker opp. Men gatene er tomme. Super-

mann er langt unna, og det eneste jeg kjenner er søla 

som trekker inn i olabuksa.

Vims

returadresse
Under Dusken
Postboks 6855, elgeseter
7433 trondheim

..men mest av alt digger du lyden. Lukten kan variere, fra den herlige våte lyngen, til om 
du uheldigvis måtte tråkke på en liten gasslomme i myren. Men lyden. Gummistøvlene som 
synker inn, lar seg omringe av fuktig, frisk vegetasjon. Det er som nystekt, mykt brød med 
sprø skorpe.

Fotograf: Simen Maske

Bilder fra medarbeidere i Under DuskenØYeBLIkk

Ingen tittel


	UD#02s1-2_web
	UD#2side3-19_web
	UD#02s20-38_web
	UD#2side39-57_web
	UD#2side58-60

