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Da FN i 1975 bestemte at 8. mars skulle være 
den internasjonale kvinnedagen, var kvinnenes 
situasjon en helt annen enn i dag. Det var virkelig 
behov for en markering som kunne sette like-
stillingsproblematikk på dagsorden.

I Norge har kvinner og menn etter hvert 
blitt mer likestilte, men forholdene er langt 
fra perfekte. Ta NTNU, der over 75 prosent 
av professorene er menn. Hvorfor er ikke 
likestillingen kommet lenger i det som burde være 
en av landets mest oppegående institusjoner? 
Mange ville brukt situasjonen ved NTNU som 
et argument for at kvinnedagen ikke har utspilt 
sin rolle. Jeg mener likevel at dette er et tegn 
på at aksjonsdager som kvinnedagen ikke 
nødvendigvis fungerer. 

Kvinnedagen er for meg et gufs fra fortida, 
og paroler i samme gate som «ta meg på alvor, 
ikke på rumpa» hjelper ikke akkurat på mitt 

inntrykk. Det mannefiendtlige preget 8.mars-
markeringen har er rett og slett for dumt, og vil 
ikke hjelpe kvinner inn i viktige stillinger.

Jeg støtter ideen om kjønnsprioriteringer 
framfor kjønnskvotering i styrer. Men hvordan 
blir dette problemet løst? Noen bedrifter 
og organisasjoner har begynt med ulike 
kvoteringssystem: Norges idrettsforbund har et 
krav om at alle styrer bestående av flere enn 
tre medlemmer skal ha to kvinner i styret. Dette 
kravet har ikke Rosenborg Ballklubb oppfylt før 
nylig, og ikke fungerer det i praksis nå heller. 
Det plager meg når kvalifikasjonsgrunnlaget for 
det ene kvinnelige styremedlemmet er at hun 
er gift med en fotballspiller.

Det er bra å få kvinner inn i styrerommene, 
men man må være kvalifisert på et annet grunnlag 
enn kjønn. Derfor mener jeg kjønnsprioriteringer 
er en bedre løsning. Hvis menn og kvinner 
stiller likt til en plass i et styre hvor kvinner er 
underrepresentert, bør kvinnen få plassen. Og 
vice verca.

La oss avskaffe kvinnedagen og heller 
rette fokus mot kvinneforhold på 1. mai. 

 Les mer om likestilling på side 4
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«ISFiT er en pusekattfestival», skriver NTNU/
HiST Attac-leder Ronny Kjelsberg i et leserbrev 
i dette nummeret av Under Dusken. Kjelsberg 
hevder at den Internasjonale studentfestivalen 
i Trondheim minner mest om en tannløs og 
ufarlig affære, som unnlater å ta opp viktige og 
kontroversielle tema.

Kjelsberg henviser spesifikt til debattmøtet 
«Education. How?» under årets ISFiT, hvor 
utdanningsministre fra Norge, Guatemala og 
Palestina diskuterte utdanningsspørsmål.

Debatten var ikke spesielt kontroversiell, særlig 
ikke fra et markedskritisk perspektiv. Den tok  
for eksempel ikke tak i store og viktige spørsmål 
knyttet til GATS, WTO og kommersialisering av 
høyere utdanning internasjonalt.

Men Kjelsberg bommer likevel på helheten. 
ISFiT kan ikke gjøre alt på én og samme gang. 
ISFiTs styrke ligger i at den lykkes i være en 
relativt åpen møteplass for studenter verden over. 
Festivalen skal på en og samme gang forsøke å 
binde studenter fra hele verden sammen og ta 
opp viktige tema. En av årsakene til at dette går, 
er at festivalen sliper ned de skarpeste kantene 
og får med seg mange som ellers ikke viser sitt 
nærvær på mer politisk orienterte festivaler.

Det er en styrke i seg selv, og det bør også 
NTNU/HiST Attac innse.

Les også leserbrev på side 21

ISFiT-kritikk uten brodd

God investering 
Hvor mange kvinnelige forelesere har du? Ved 
NTNU er andelen kvinner blant de vitenskapelig 
ansatte på under 15 prosent. Det gjør NTNU til 
landets mest mannsdominerte universitet.

«Fortsetter vi i dette tempoet er det flere 
hundre år til vi har likestilling i akademia», sier 
likestillingsrådgiver Svandís Benediktsdóttir i 
denne utgaven av Under Dusken. Men finnes 
mirakelkuren som kan få flere kvinner til å satse 
på en forskerkarriere?

I fjor satte NTNU i gang en del tiltak som 
skal oppmuntre kvinner til å gå videre etter 
doktorgrad og såkalt post.doc.-stilling. Av disse 
tiltakene kan nevnes blant annet «Startpakker» 
med økonomiske midler, «Kvalifiseringsstipender» 
for å kunne kjøpe seg fri fra undervisningsplikt og 
et mentorprosjekt for kvinnelige forskerspirer.

Det er foreløpig for tidlig å si om satsningen er 
en suksess. Forsøket fortjener uansett livets rett: 
Å få flere godt kvalifiserte kvinner til å velge en 
forskerkarriere er en av de beste investeringene 
et universitet kan gjøre.

Les også sak på side 4
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Under Dusken er et selvstendig organ for studenter, 
utgitt i Trondheim av AS Mediastud. Under Dusken 
blir delt ut gratis på læresteder i Trondheim med 
medlemsrett i Studentersamfundet. Under Dusken 
kommer ut åtte ganger i semesteret. Opplaget er 10 
000. Storsalen i Studentersamfundet velger redaktør på 
politisk grunnlag. Redaktøren velger selv sin redaksjon. 
Redaktøren plikter å arbeide i samsvar med den 
redaksjonelle linje redaktøren er valgt på.
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Rundstjal Sesam 
- ringte Ibrahim

RUNDSTJÅLET: Én person er foreløpig pågrepet etter innbruddet på Sesam, hvor innehaver Ibrahim Mansour ble frastjålet rundt 15 000 
kroner.

Mens tyven var i 
ferd med å robbe 
hamburgerbaren Sesam 
på Studentersamfundet, 
presterte han å ringe 
innehaveren.

TEKST:  CHRISTIAN SKARE STENDAL
skareste@underdusken.no
FOTO: MATHIAS FOSSUM

klokken fem om natten, sier Mansour, 
som overrasket konstaterte at 
telefonen kom fra Sesam.

Hærverk for 30 000 kroner
– Jeg prøvde å få kontakt, men alt jeg 
hørte var masse bråk, sier han.

Mansour fryktet først at det var 
en brann som hadde utløst telefonen, 
og dro selv til Samfundet for å se hva 
som foregikk.

– Det var det heldigvis ikke, sier 
han og forteller at han så en mann 
gjennom glassdøren på Sesam.

Etter det ringte han politiet, før 
han banket på vinduet og smilte til 
tjuvradden.

– Han bare nikket rolig, før han 
forsvant, fortsetter Mansour.

Politiet kom raskt til åstedet, men 
da var tyven forsvunnet som dugg 
for solen. Med rundt 15 000 kroner 
i kofferten.

Daglig leder Bjørn Granum 
ved Studentersamfundet opplyser 
at ingen penger har forsvunnet fra 
Samfundets barer.

– Det er mer hærverk enn tyveri 

for Samfundets del. Det er litt 
vanskelig å si, men det er ødelagt 
for omtrent 30 000 kroner i tillegg 
til det som forsvant fra Sesam, sier 
han.

Én person pågrepet
Nå ser saken likevel ut til å få 
en løsning. Torsdag ble en mann 
pågrepet og siktet i saken.

–  Vedkommende som e r 
pågrepet er en kjenning av oss, men 
ut fra etterforskningshensyn kan vi 
ikke uttale oss videre, sier Arve 
Christiansen hos Kriminalvakta ved 
Trondheim politikammer.

Etter hva Under Dusken erfarer 
hadde mannen på seg et pengebeløp 
i størrelsesorden 15 000 kroner da 
han ble pågrepet.

I tillegg er enda en person siktet 
i saken, men politiet hadde ikke 
lykkes å pågripe vedkommende da 
Under Dusken gikk i trykken søndag 
kveld.

– Vi er godt i gang, og føler oss 
sikre på at vi har riktig mann, sier 
Christiansen.UD

Nat t  t i l  to r sdag  3 .  mars  b le 
Studentersamfundet utsatt for 
uønskede gjester. En mann brøt 
seg inn på Strossa, og etter en ferd 
gjennom diverse barer på det runde 
røde på jakt etter penger, endte han 
opp på hamburgerstedet Sesam. 
Mens han var der presterte han ved 
et uhell å ringe opp sjefen sjøl, Ibrahim 
Mansour.

– Hjemmetelefonen min ringte 
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AMUND AUNE NILSEN

CHRISTIAN SKARE STENDAL

ALF TORE BERGSLI

CAMILLA KILNES

CHRISTIAN NØRSTEBØ

RAGNHILD HAUGLI BRÅTEN

ARE HÅVARD HØIEN

BIRGITTE BERGGREEN

EIVIND HJERTHOLM FISKERUD

INGVE LØKKEN

ERLEND HAMNABERG

PÅL VIKESLAND

Avocado til fire kroner på Blodpris nå. Bjeff bjeff! I irrgangene!
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Likestilt i år 2205?
LIKESTILLING

– Fortsetter vi i dette tempoet, er det 
flere hundre år til vi har likestilling 
i akademia, sier likestillingsrådgiver 
Svandís Benediktsdóttir. 

Blant alle landets universiteter er 
det NTNU som har flest menn blant 
de vitenskaplige ansatte. 

– Det te har sammenheng 
med NTNUs profil som teknisk-
naturvitenskaplig universitet. Vi 
har mange institutter uten kvinner i 
vitenskapelige stillinger.

Aller høyest er mannsandelen 
ved fakultet for ingeniørvitenskap 
og teknologi, der 95 prosent er 
menn. De andre teknologitunge 
fakultetene har rundt 85 prosent 
menn. Men også ved fakultet der 
kvinnelige studenter er i flertall, er 
det mennene som dominerer i de 
vitenskapelige stillingene.

Kvinner faller fra
Li t t  mer enn en tredjedel av 
s t ipend ia t ene  ved  NTNU e r 
kvinner. Men for hvert trinn på den 

Under 15 prosent 
av professorene ved 
NTNU er kvinner. 
Dårlig oppfølging av 
doktorgradsstipendiater 
får litt av skylden.

TEKST: TONE NJØLSTAD SLOTSVIK 
slotsvik@underdusken.no
ILLUSTRASJON/FOTO: ESPEN HØE

akademiske karrierestigen minsker 
kvinneandelen. 

– Én av grunnene til at kvinner 
ikke går videre etter doktorgraden, 
er at veiledningen av stipendiatene 
er for dårlig, mener professor Knut 

GUBBEVELDE: Selv om kvinnelige studenter er i flertall ved de fleste av NTNUs fakulteter er det fortsatt menn som dominerer 
forskningen og undervisningen.

Sørensen ved institutt for tverrfaglige 
kulturstudier.

– Dette går særlig utover de 
kvinnelige stipendiatene. Siden de 
er i mindretall er det lettere for dem å 
føle at det er dem selv det er noe galt 
med, og ikke selve undervisningen, 
utdyper han.

Manglende oppfølging er et 
problem som også har nådd rektors 
ører.

– Vi har fått mange signaler 
om at enkelte av stipendiatene blir 
gående alene uten nok oppfølging, 
og har lagt et trykk ovenfra på at 
forholdene må forbedres, sier rektor 
Eivind Hiis Hauge. 

Ballkast om ansvaret
Hiis Hauge mener likevel instituttene 
og fakultetene har det største ansvaret 
for denne oppfølgingen. 

Knut Sørensen er ikke enig i at 
en bare skal kaste ballen videre til 
fakultetene.

– Ett av problemene er at 
veilederne ikke har nok tid til å 
følge opp stipendiatene. Skal de få 
det, må det settes av mye midler fra 
NTNU sentralt. Dette er selvfølgelig 
kostbart, men det ville fått mange 
positive ringvirkninger i tillegg til å 
jevne ut kjønnsforskjellene. 

Dekan David Graham Nicholson 
ved fakultet for naturvitenskap og 
teknologi tror ikke kjønnsfordeligen 
ved hans fakultet vil forandres dersom 
doktorgradsstipendiatene får bedre 
veiledning. Derimot tror han det er 
kvinner som betaler den høyeste 
prisen når man skal kombinere 
doktorgrader og familie. 

– Følgelig burde de få en form for 
kompensajon. Vi prøver å ta hensyn 
til familiesituasjon ved søknader til 
vitenskapelige stillinger, sier han.

Han legger også til at alle 
kvinnelige førsteamanuenser ved 
hans fakultet får undervisningsfri 
for å ha tid til å forske.UD

LIKESTILLING VED NTNU

FAKTA

Ved NTNU er 76 prosent av de 
vitenskapelig ansatte menn. For 
universitetene i Bergen, Oslo og 
Tromsø er tallene henholdsvis 74, 
70 og 71 prosent.

Det er stor forskjell i 
kjønnsfordelingen mellom de 
ulike fakultetene. Fakultet for 
ingeniørvitenskap og teknologi 
har lavest kvinneandel, med kun 
5 prosent. Historisk-filosofisk 
fakultet topper statistikken med 
litt over 40 prosent kvinner.

«Startpakker» for kvinnelige 
forskere som vil etablere seg i 
særlig mannsdominerte miljøer.

«Kvalifiseringsstipend» gir 
kvinnelige førsteamanuensiser 
mulig fritak fra undervisningsplikt.

Mentorprosjekt for kvinnelige 
stipendiater og post.doc.-er

Kilde: Handlingsplan for likestilling 
2004-2005 for NTNU og Database for 
statistikk om høgre utdanning.

EKSEMPLER PÅ TILTAK
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ANDELEN MENN VED NTNU

FAKTA

66%

59%

86%

55%

74%

72%

Stipendiat/Post.doc.-er

Forskere

Amanuensis/Førsteam.

Professorer

Lektorer/Lærere

Totalt

40 60 80 100%

LIKESTILLING

LIKESTILLINGSMÅL VED ULIKE HIST-AVDELINGER INNEN 2010*

Teknologi

TØH

Informatikk og e-læring

Helse og sosialfag
(mannsandel)

*Gjelder vitenskapelige ansatte, ikke stipendiater og postdoc-er.

Målsettingen hos avdeling for lærerutdanning og tegnspråk var minst 40% av hvert 
kjønn. I 2004 var situasjonen 53% menn og 47% kvinner.

10 20 30 40%Målsetting 2010
Situasjon i 2004

35%
15%

13%

30%

25%

19%

35%
33%

Mål i sikte ved HiST?
HiST har klare mål for hvordan kjønnsfordelingen 
blant de vitenskapelig ansatte skal være i 2010.

Ved Trondheim økonomiske 
høgskole, én av HiSTs avdelinger, skal 
kvinneandelen blant de vitenskapelig 
ansatte økes til en fjerdedel innen fem 
år. I dag er den på tretten prosent.

– Vi kommer til å nå dette målet 
uten problemer, sier TØH-dekan Ove 
Gustafsson.

Han ser ingen grunn til å sette 
inn flere tiltak for å få jevnere 
kjønnsfordeling.

– Kvinner blir oppmuntret til 
å søke når vi lyser ut stillinger, 
og de foretrekkes ved ellers like 
kvalifi kasjoner. Vår største utfordring 
er at det er få kvinner som er godt 
nok kvalifiserte. Dermed blir det 
viktigste for oss å få mange kvinnelige 
stipendiater, forteller Gustafsson. 

Også andre avdelinger har 
tallfestede mål. Eksempelvis skal 35 
prosent av de ansatte ved avdeling 
for helse- og sosialfag være menn, 
og ved avdeling for teknologi skal en 
tilsvarende andel være kvinner. 

Ved Høgskolen for førskole-
lærerutdanning, Dronning Mauds 
Minne, er kjønnsfordelingen også 
skjev. Der er tre fjerdedeler av 
høgskolelektorene kvinner. Studiesjef 
Elin Alvestrand ser ikke på dette som 
problematisk. 

– I sti l l ingsutlysninger for 
praksisveiledning har vi oppfordret 
menn til å søke. Utover dette har vi 
ikke satt i gang spesielle tiltak for å 
få en jevnere kjønnsfordeling. Vi må 
først og fremst ha kvalifi serte folk, 
sier hun.UD

– Dersom det tar lang tid å etablere 
seg som forsker ved universitetet, er 
faren at du mister litt guts. Det kan 
avgjøre hvorvidt kvinner prøver å 
sikte seg inn på et professorat, 
forteller Astrid Dyrseth. 

Hun er én av to kvinner blant 
de 31 fast vitenskapelig ansatte 
ved institutt for elektronikk og 
telekommunikasjon. 

– Da er det ekstra viktig å være 
motivert og ha selvtillit, legger 
Dyrseth til.

I fjor fi kk hun innvilget søknaden 
om en «startpakke» på 200.000 kroner 
til å bygge opp laboratoriet. Midlene 
er viktige for at hun skal få publisert 
nok artikler til å kvalifi sere til å bli 
professor. Likevel tror hun ikke 
startpakker alene er nok for å få 

– Startpakke gir selvtillit
Et økonomisk dytt 
fra NTNU kan gi fl ere 
kvinnelige professorer, 
mener førsteamanuensis 
Astrid Dyrseth.

ROLLEMODELL: - Jeg er vant til å være i mindretall, sier førsteamanuensis Astrid 
Dyrseth ved institutt for elektronikk og telekommunikasjon.

fl ere kvinner til å gå samme vei. 
– Miljøet ved instituttet, samt 

egne evner og holdninger, er viktigst 
for hvor langt du når, sier hun. 

– Ulike fokus på forskning
Førsteamanuensen har klare planer 
om å ta steget ett hakk opp.

– Steget fra førsteamanuensis til 
professor er ikke så viktig innad ved 
instituttet, men å vise til publikasjoner 
er viktig når en skal søke om midler 
fra Norges forskningsråd, forklarer 
hun.

Astrid Dyrseth tror kjønns-
sammensetningen kan være med å 
påvirke hva det forskes på.

– Ofte velger menn og kvinner 
å fokusere på ulike ting innen 
forskning. Det er ikke alltid det man 
prioriterer som kvinne blir verdsatt, 
mener hun.

Hun tror det er et viktig signal 
ovenfor studentene at det finnes 
kvinner som når langt på tradisjonelle 
mannsarenaer. 

– Jeg synes jeg har et ansvar 
som rollemodell ovenfor jenter som 
velger å satse på elektronikk, sier 
Dyrseth.UD

Kilder: Database for statistikk om høgre utdanning og HiSTs handlingsplan for likestilling

Mer om likestilling 
ved NTNU og HiST 
i Studentradions 
Aktualitetsmagasin
 
9. mars kl. 21-22
FM 104,2 og 107,0
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Prosjektet er enkelt: Etter siste 
eksamen er  ta t t  i  jun i ,  ska l 
s iv i l ingeniørs tudenten Espen 
Aarsvold og journalistikkstudenten 
Matias Nordahl Carlsen haike til Kina 
- uten en krone.  En god gammeldags 
haiketur.

– Det er en ganske vill idé, men 
samtidig en opplevelse for livet, sier 
Espen og Matias samstemte. 

– Det er mulig å oppleve 
store eventyr selv om vi ikke har 
budsjettene til oppdagere som Thor 
Heyerdahl. Derfor har vi gjort det til 
et prosjekt å klare seg uten penger, 
sier Espen.

Forrige destinasjon: Afrika
Dette er ikke første gangen de to 
eventyrsøkende guttene reiser på 
langtur uten penger. Sommeren 2003 
prøvde de å reise til Afrika. Det gikk 
nesten bra. 

– Jeg fikk en alvorlig øye-
betennelse og måtte avbryte etter 
12 dager, minnes Espen.

Matias var  nødt til å fortsette fra 
Sveits alene, noe som ikke var bare 
fryd og gammen. 

– Derfor er jeg innbitt på å «ta» 
Kina, sier Espen. 

– Varmende omtanke
– I Norge og våre naboland er det et 
problem å få seg skyss, men kommer 
man utenfor Skandinavia har folk en 
helt annen holdning til å hjelpe andre, 
sier Espen.

– I det store utlandet er det 
mange kule folk som hjelper oss 
med alt fra skyss til mat og penger, 
skyter Matias inn.

Han har selv holdt kontakten 
med en franskmann som ga ham 
kost og losji på Afrika-turen.

– Du blir så glad når du sulten og 
shabby blir invitert hjem til noen på 
middag og overnatting. Slikt varmer, 
forteller Matias.

Måtte tigge panteflasker
De er ikke i tvil om at denne formen 

Til Kina uten et øre
Ung, blakk og reise–
lysten? Kina er bare en 
tommel unna.

TEKST:  ANDERS SUND RYDNINGEN
andersry@underdusken.no
FOTO: ESPEN HØE

for opplevelsestur er å anbefale, men 
understreker også at det ikke er noen 
form for luksusliv. 

På turen mot Afrika ble de 
sittende fast i et bittelite tettsted i 
Sverige, uten at de klarte å få skyss 
videre. De hadde verken penger eller 
mat. I tillegg sprutregnet det. 

– Det endte med at vi måtte 

gå fra dør til dør for å spørre om 
noen hadde panteflasker vi kunne 
få, smiler de. 

 Verst var det kanskje likevel 
da Matias i Marokko ikke klarte å 
konkurrere med de lokale tiggerne. 
Redningen ble å snike til seg mat 
på hoteller. Han legger vekt på 
at han der og da ikke var en rik 

PÅ REISEFOT: Studentene Espen Aarsvold (t.v.) og Matias Nordahl Carlsen skal haike til Kina i sommer.

nordmann.
– Jeg hadde ingen penger, så det 

var helt nødvendig, sier han.
Før avreise til Kina er guttene 

fulle av pågangsmot.
– Vi er penere og mindre shabby 

denne gangen enn da vi reiste til 
Afrika, så nå vil det nok gå bedre, 
ler Espen.UD

Sommerprosjekt:
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Mange studenter reiser hjem i feriene 
og forlater trondheimsboligen uten 
tilsyn. Dette vet innbruddstyver 
å benyt te seg av.  Hybler og 
leiligheter uten alarmer og med 
slitne låssystemer, er de lettest 
tilgjengelige boligene for den som 
er ute etter raske penger. Unge bor 
ofte i dårlig sikrede hjem, men er 
likevel de aller dårligste til forsikre 
verdiene sine. En ny undersøkelse fra 
DnB NOR viser at hele 56 prosent i 

TEKST: BIRGITTE BERGGREEN  
OG RAGNHILD HAUGLI BRÅTEN
ud@underdusken.no
FOTO: MATHIAS FOSSUM

Annenhver mangler 
innboforsikring
I påskeferien er de 
utallige usikrede 
studentboligene enkle 
mål for innbruddstyver.

aldersgruppen 20 til 24 år mangler 
innboforsikring. Totalt er det bare 18 
prosent av befolkningen som tør å 
ta den samme risikoen. 

Råd til å miste alt?
Aud Helen Rasmussen er ansvarlig 
for undersøkelsen, og er forundret 
over de unges ansvarsfølelse.

 – Å ta ansvar for sine egne 
forsikringer er en del av det å bli 
voksen, mener hun. 

Hun mener mange studenter ikke 
har innboforsikring fordi de ikke tror 
de eier store verdier. Mange tenker 
ikke på hvor mye eiendelene deres 
er verdt til sammen.

– Hvis du regner sammen 
verdien på alle eiendelene dine, 
har du ofte mer enn det du tror. En 
innboforsikring koster lite i forhold 
til alt dette, sier Rasmussen.

Unge mest å tape
At unge er dårlige til å forsikre verdiene 

sine er intet nytt. Finansnæringens 
Hovedorgansisasjon (FNH) har 
gjort undersøkelser som tyder på at 
unge mennesker bosatt i byer er de 
som oftest mangler innboforsikring. 
Beboere i blokker og leiligheter er 
aller dårligst.

– Unge tenker ofte ikke tanken 
at de bør etablere økonomiske 
sikkerhetsnett i det daglige. Samtidig 
er det ofte de som har mest å tape 
dersom ulykken er ute, fordi de som 
regel har lite oppsparte midler og 
mangler fast arbeidsinntekt. Brann 
og innbrudd kan ramme enhver, sier 
informasjonssjef Stein Haakonsen i 
FNH.

– De som har flyttet varig 
h jemmefra ,  og som ikke har 
tegnet egen forsikring mot brann, 
innbrudd og tyveri, har ingen 
muligheter for å få dekket tapet 
etter slike hendelser. Mange unge 
har endt opp på bar bakke, sier 
Haakonsen.UD

ETTER INNBRUDDET

Anmeld forholdet til politiet.

Etter en ukes tid vil man få tilsendt 
en bekreftelse på det anmeldte 
forholdet. Denne sender man kopi av 
til forsikringsselskapet.

Forsikringsselskapet trenger en liste 
over ting som er ødelagt eller stjålet, 
med pris, alder og beskrivelse. 

Derfor: Ta alltid vare på kvitteringer 
når du går til anskaffelse av ting av 
betydelig kroneverdi. 

Ta et bilde av verdifulle gjenstander 
du mangler kvittering på. Dette 
hjelper i takseringen.

FAKTA

FORSIKRING

Faglige foreninger som Tekna og 
Samfunnsøkonomenes forening 
tilbyr forsikring inkludert i sine 
medlemskontigenter.

Størrelsen på egenandelen ved brann 
og innbrudd kan variere voldsomt. 
Ta dette med i beregningen før du 
tegner innboforsikring.

Hver enkelt bank tilbyr ulike 
forsikringsordninger. 

Mange er kollektivt innboforsikret 
gjennom foreldre og deres for-
sikringsordninger. Vær oppmerksom 
på at noen slike kollektive for-
sikringer stiller krav til hvor du bor, 
og ikke bare hva som står oppført 
i folkeregisteret. Andre slutter å 
gjelde når man når en viss alder. 

TIPS MOT INNBRUDD OG BRANN

Dra ut kontakten på alle elektriske 
løsartikler, som for eksempel 
vannkoker, hårføner, TV, datamaskin 
og mobillader. 

Sjekk batteri i røykvarslere. 

Ha på så få ovner som mulig. 
Løsovner bør unngås i mest mulig 
grad.

Bruk en tidsbryter for å programmere 
når lys skal slå seg av og på. Et tips 
er å ha på en lampe på ettermiddags- 
og kveldstid, for å lure eventuelle 
innbruddstyver. 

Har du postkasse uten lås, er det lurt 
å få noen til å ta inn posten for deg. 
Reiser du bort over lenger tid bør du 
stoppe både aviser og post. 

Før du drar bort i ferien, ta en ekstra 
sjekk på hybelen: Henger gardiner 
over ovner? Ligger det papir og papp 
ved siden av varmekilder? 

Har du egen søppelkasse utenfor 
huset, sjekk at det ikke ligger papir 
i denne. Sjekk også at det ikke 
ligger papir, aviser eller magasiner 
ved utgangspartiet. Det kan være 
fristende for noen å kaste en fystikk 
i søppeldunken utenfor huset, eller 
tenne på papir som ligger og slenger. 
Hold generelt god orden.

Få venner eller bekjente til å ha 
leiligheten eller huset du bor i under 
oppsikt.

Kilder: Brannvesenets forebyggende 
avdeling og Trondheim politikammer
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The Mob and the 
Movies
«USA 12. febr. 1930. 
K jære Dianthus 
Superbus! Ja, tenk 
hvad der virkelig 
kunde opnåes, hvis 
filmprodusentene 

fant det formålstjenelig en enkelt 
gang å ødsle med tekniske midler på 
en handling beregnet på et publikum 
med åndsevner!

Hvilken ganske annen berikelse 
vilde ikke filmen da være for den 
intelligente og årvåkne befolkning i 
vår kjære Trangvik. Vi vet jo alle at 
den gjennemsnittlige mentale alder 
av befolkningen i Amerika er kun 
sytten år, mens den efter kompetente 
videnskapsmenns utsagn skal være 
minst et hundre og sytten i Norge.»

75 ÅR SIDEN

10 ÅR SIDEN

Nødløsning
«Stort inget har 
hat t  p rob lemer 
med å ta stilling 
til Universitetet i 
Trondheims fram–
tidige organisering. 
Som en nødløsning 

ble Norges Teknisk Vitenskapelige 
Universitet (NTNU) lansert noen få dager 
før saken skulle realitetsbehandles. 
Dette har vakt sterke reaksjoner både 
på AVH og NTH.

Framgangsmåten i Stortinget 
er kritikkverdig. Alternativet er ikke 
spesielt godt gjennomarbeidet eller 
gjennomtenkt. Dessuten får ingen av 
de berørte parter muligheten til å uttale 
seg på godt nok grunnlag før forslaget 
går igjennom.»

25 ÅR SIDEN

Opprusting i nord
« S o v j e t  h a r 
gjennom Pravda 
gjentatte ganger 
beskyldt Norge for 
å bryte med atom- 
og basepolitikken. 
Årsaken er opp–

byggingen av lagre for tungt militært 
utstyr til bruk i en krisesituasjon. 
Disse lagrene skal gjøre det lettere for 
allierte styrker å rykke inn i Norge ved 
en eventuell sovjetisk invasjon. Ved 
allerede å ha materiellet stasjonert i 
Norge vil de slippe å frakte det med 
seg, og unnsetningen vil kunne komme 
raskere og være mer effektiv.»

Den enkle låsen var brutt opp, og 
hele stedet var endevendt. Det samme 
hadde skjedd i en rekke boliger i 
Midtbyen den natten.

– Leutenhaven er ikke akkurat 
verdens beste strøk. Det har vært 
flere innbrudd i det samme huset 
her tidligere, forteller Kildal.

– Tror aldri det skjer en selv
Tyvene hadde tatt med seg en dvd-

– Tryggere med forsikring
Da Ingrid Lorentzen 
Kildal kom hjem fra fest 
tidlig lørdag 12. februar, 
sto hybeldøren på 
Leutenhaven på vidt gap.

spiller, en video-spiller, skolesekken 
og en halv flaske sprit. Kildal er en 
av de få som har innboforsikring, og 
dermed fikk hun dekket et lite beløp 
over egenandelen på 3000 kroner. I 
tillegg har hun tatt vare på kvitteringen 
for videospilleren, slik at hun kunne 
oppgi serienummeret til politiet. Hvis 
spilleren dukker opp igjen, vet de 
at det er hennes. Hun er veldig glad 
hun har innboforsikring.

– Jeg føler meg mye tryggere 
etter  jeg fikk forsikringen. Du tror 
jo aldri ting som brann og innbrudd 
skal skje deg selv, men plutselig skjer 
det, og da sitter du der uten noen 
ting, sier studenten.

Hun har tegnet innbo- og 
reiseforsikring i samme bank som 
foreldrene, slik at hun fikk det litt 

DÅRLIG SIKRET: Over halvparten i aldersgruppen 20 til 24 år mangler innboforsikring. Dermed ender mange opp på bar 
bakke når uhellet er ute.

billigere. For dette betaler hun 1100 
kroner i året.

Lar lyset stå på
Kildal bor alene, og synes lite om 
det uvelkomne besøket. Nå har 
både hun og huseieren tatt sine 
forholdsregler for å unngå at det 
samme skal skje i igjen. De enkle 
låsene på ytterdørene er byttet ut 
med mer solide låser. Kildal har 
begynt å ha lyset på når hun er 
borte, så det skal se ut som det er 
noen hjemme.

– Det var ganske ekkelt å ha 
innbrudd på min egen hybel midt 
på natten. De første dagene etterpå 
satte jeg på musikk før jeg la meg, 
så man skulle høre at det var folk 
hjemme også om natten.UD
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Administrasjonen har nemleg lagt 
opp til at eit valstyre, utnemnd av 
NTNU-styret, skal innstille kandidatar 
til styreverva.

Dermed vil to av kandidatane 
ha ein stor føremonn neste gong det 
skal velgjast studentrepresentantar til  
styret.

– Det er uaktuelt for oss å gå med på 
framlegget frå universitetsdirektøren, 
seier Furunes.

Han fryktar at valet i praksis kan 
bli avgjort av det sitjande styret.

–  S i d a n  i n t e r e s s a  o g 
engasjementet ikkje er større enn 
det er, er det grunn til å frykte at 
veljarane legg stor vekt på innstillinga 
frå valstyret. Vi ønskjer at kandidatane 

KLAGAR PÅ «JENTER OG 
DATA»

Gutar ved IKT-studiet på NTNU er blitt 
nekta adgang til matematikkurs i regi 
av prosjektet «Jenter og data». No har 
student Davies Lobo klaga prosjektet inn 
for likestillingsombodet.
– Eg spør om «Jenter og data» har lov til 
å halde kurs som berre er for jenter. Vidare 
lurer eg på om Likestillingsombodet 
synest at prosjektet er med på å fremje 
likestilling og likeverd for kjønna, seier 
Lobo til Universitetsavisa.
På nettsidene til «Jenter og data» stillar 
undervisningsassistenten i prosjektet, 
Jannicke Husevåg, seg uforståande til 
klaga.

KJEMPEKONFERANSE TIL 
NTNU

Den årlege konferansen for universitets- 
og høgskuletilsette som arbeider med 
internasjonale studieprogram vert 
arrangert av NTNU og Trondheim i 2007. 
2000 deltakarar er venta å kome til byen 
i tilknytning til arrangementet, som 
European Association of International 
Education står bak. Det blir dermed ein av 
dei største internasjonale konferansane 
som er blitt arrangert i byen.
– Dette har vore ein prosess som minner 
om ein søknad til Den olympiske komité 
om å få arrangere OL, seier rådgjevar 
Wolfgang Laschet ved Internasjonal 
seksjon ved NTNU til Universitetsavisa.

STUD.MAG SLAKTES

De årlige stud.mag-undersøkelsene 
slaktes i en ny undersøkelse, skriver 
Studvest. Kritikken går særlig ut på at 
stud.mag bruker helt ferske studenter 
som en del av sine kilder. 
– Jeg er fly forbanna på hele stud.mag. 
Først og fremst fordi den bruker 
studenter som har vært rundt seks uker 
ved studiestedet. De har ikke engang 
tatt eksamen, og så kaller man det 
«Norgesmesterskap i utdanning», sier 
førstelektor Evein Erik Skarsbø ved 
Institutt for informatikk og medieteknikk 
ved Høgskolen i Gjøvik.

– NTNU vil kuppe 
studentvalet
Studenttingsleiar Ronny 
Sødahl Furunes fryktar 
for demokratiet i neste 
studentval dersom 
administrasjonen ved 
NTNU får vilja si.

TEKST: BJØRN ROMESTRAND
romestra@underdusken.no
FOTO: AUDUN REINAAS

skal stille på like vilkår, seier STi-
leiaren.

– Demokratisk underskot
Furunes medgir at han er forundra 
over framlegget.

–  E g  f o r s t å r  i k k j e  a t 
administrasjonen skulle tru at vi kan 
gå med på dette. Dette framlegget har 
aldri blitt diskutert tidlegare, og det 
er merkeleg at ein set det fram utan 
å sjekke stemninga på førehand.

S T i - l e i a r e n  t r u r  a t  e i n 
rasjonaliseringstanke ligg bak 
framlegget.

– Tanken er nok at valstyret skal 
setje saman eit «team» som skal arbeide 
saman. Problemet er at ordninga går 
ut over demokratiet, og omsynet til 
demokratiet må vege tyngst.

Studenttinget har tidlegare 
vo r e  po s i t i v e  t i l  e i  r e kk j e 
effekt iviser ingst i l tak. Ekstern 
styreleiar, tilsett rektor og tilsette 
dekanar fører NTNU nærmare ein 
næringslivsmodell, meiner Furunes.

– Dermed er det ein føresetnad 
for Studentinget at styret har eit solid 
demokratisk fundament.

– Håplaus idé
Tidlegare studentrepresentant i NTNU-
styret, Sindre Balas, er særs kritisk til 
administrasjonens framlegg.

– Det er ikkje ønskeleg med ein 
komité som fortel folk kven dei skal 
røyste på, seier han.

Balas presiserer at han er 
skeptisk til framlegget på generelt 
grunnlag, ikkje berre for dei følgjene 
det får for studentvalet.

NOTERT

– Dersom vi skal ha val, må ha 
vi skikkelege demokratiske val. Viss 
ikkje kan vi like godt tilsette folk.

Organisasjonsdirektør Trond 
Singsaas vil ikkje kommentere 
saka av di ho framleis er under 
handsaming.UD

HARM: Studenttingsleier Ronny Sødahl Furunes nektar å gå med på at administrasjonen 
skal «utpeike» studentrepresentantar i styret.

DETTE ER SAKA

FAKTA

NTNU-studentane har i dag to 
representantar i universitetsstyret. 

I vår skal det veljast inn nytt 
styre, som skal tiltre i august.

NTNU-administrasjonen 
legg no fram eit forslag 
om at ein valkomité skal 
innstille kandidatar, også to 
studentkandidatar.

Studenttinget (STi) reagerer 
kraftig på administrasjonens 
framlegg. Det fryktar at 
innstillinga frå valkomiteen 
legg for sterke føringar på 
stemmegjevinga til studentane, 
og at det ikkje vert reelt val på 
studentrepresentantar. 
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Tysk- og historiestudenten Mari 
Raunsgard er foreløpig eneste 
kandidat til vervet. Hun har bakgrunn 
i UKA-03, Samfundets Interne Teater 
og ISFiT-05. Likevel klarer hun ikke 
helt å gi slipp på det runde røde.

– Jeg er ikke klar til å bli fokusert 
kvalitetsstudent ennå, ler hun.

– Samtidig har jeg egentlig ikke 
tid, men den tiden jeg har vil jeg 
bruke på dette.

Viktig samfunnsstemme
Lederen er Samfundets ansikt 
utad, og politisk leder for 8000 
medlemmer. En stemme som kan 
være viktig i samfunnsdebatten. 
Lederen bestemmer hva som skal 
debatteres på lørdagsmøtene, og 
hvem som skal debattere.

De siste årene har ingen meldt 
seg før på selve valgmøtet. 

Hvem overtar hammeren?
Onsdag 9. mars skal 
Storsalen velge neste 
års Samfundet-leder. For 
første gang på fire år har 
en kandidat meldt seg på 
forhånd.

TEKST:  ELIN GROTNES
OG CHRISTIAN SKARE STENDAL
ud@underdusken.no
ARKIVFOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ

– Det hadde vært ti kandidater 
om folk hadde visst hva det innebærer 
å være leder. Jeg har aldri hatt så 
mye gøy i hele mitt liv som jeg har 
hatt dette året, smiler sittende leder 
Gøril Forbord. 

Raunsgard håper også på flere 
kandidater.

– Jeg vil heller tape for en god 

GIR MIKROFONEN VIDERE: –Det hadde vært ti kandidater om folk hadde visst hva det innebærer å være leder, sier Gøril Forbord.

kandidat enn å være den eneste som 
stiller, sier hun.

Vil provosere
Raunsgard ønsker å få til varierte og 
spennende møter dersom hun blir 
valgt av Storsalen.

–  S a m f u n d s m ø t e n e  h a r 
mulighet til å sette dagsorden. Her 

kan vi ta opp saker fra hele verden 
generelt , og saker som angår 
trondheimsstudentene spesielt, sier 
hun, og uttrykker et ønske om å være 
med på å provosere studentene. Det 
skal være litt temperatur.

– Det hadde vært morsomt med 
et møte der alle er rasende når de 
forlater lokalet.UD

Nytt gigantoverskudd til Samskipnaden
I 2004 gikk SiT med 33 
millioner kroner i pluss. 
Det er 16 ganger mer 
enn det samskipnadene 
i Oslo, Bergen og 
Tromsø hadde til 
sammen i 2003.

TEKST:  RAGNHILD HAUGLI BRÅTEN
ragnhild@underdusken.no

Fjorårets overskudd i Studentsamskipnaden 
i Trondheim (SiT) kommer hovedsakelig 
av finansinntekter fra Samskipnadens 
investeringer, i tillegg til salg av 
e iendommer  på  Søndre  Berg  og 
inntektsføring av statstilskudd. På forhånd 
var det budsjettert med et overskudd på 
15 millioner.

Fortsatt like dyrt
Visekonsernsjef Else Naustdal er svært 
godt fornøyd med resultatet. 

– Dette viser at basisøkonomien er 
veldig god, sier hun.

I forrige nummer skrev Under Dusken 

at mange studenter mener SiT er for dyre, 
særlig kafeene, kioskene og boligene. 

– Betyr ikke dette overskuddet at 
prisene mange steder kan reduseres?

– Nei. Vi har en målsetning om at 
hvert enkelt datterselskap ikke skal gå 
med store overskudd, og det gjør de heller 
ikke, sier Naustdal.

– For eksempel gikk SiT Kafé dessverre 
med en million kroner i underskudd, 
så der er det overhodet ikke rom for 
prisreduksjoner.

Millionoverskuddet fra 2004 skal 
blant annet brukes til nytt idrettsbygg på 
Gløshaugen, ny heis på Samfundet og et 

fredsprisfond til ISFIT. Alt som er tjent inn 
på salg av eiendom skal dessuten øremerkes 
til utbygging av nye boliger eller tomter. 

Nedgang fra i fjor
Årsresultatene fra de andre student-
samskipnadene i landet er ennå ikke 
offentliggjort, men ifølge tallene fra 
2003 har Trondheim lenge vært den 
rikeste gutten i klassen. Da oppnådde SiT 
et rekordresultat på 57 millioner kroner. 
Samme år gikk Samskipnaden i Oslo 350 
000 i pluss, Samskipnaden i Tromsø 3,4 
millioner i pluss, og Samskipnaden i 
Bergen 1,7 millioner i minus.UD
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 Venture Cup er en konkurranse 
for å få frem nye ideer og utvikle 
dem slik at nye bedrifter kan startes. 
Konkurransen sponses av næringslivet 
og studentene skal utforme sin egen 
forretningsplan.

– Cupen foregår først i to 
regionale faser og til slutt en nasjonal 
finale. I fase én kan man vinne 15 000 
kroner, og i fase to er førstepremien 
på 200 000 kroner, sier prosjektleder 
for Venture Cup Trøndelag Yvonne 
Kvamme.

Vinnerne av den nasjonale 
finalen i 2004 stakk av med en kvart 
million kroner.

Dugnadsbasert
– Venture Cup har en del direkte- 

Venture Cup er tilbake
8.mars er det premie–
utdeling i første fase 
av årets Venture Cup. 
Bare i Trøndelag skal 
innovative studenter 
kjempe om tilsammen 
330 000 kroner.

TEKST:  KRISTIAN RASMUSSEN
kristras@underdusken.no
FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ

utgifter som blir dekket av 
sponsorer, men det meste av 
ressursene kommer fra dugnad. 
Næringslivet og offentlige aktører 
sponser og deltar med erfarne 
veiledere og jurymedlemmer, 
samtidig som Start NTNU og Start 
HiST legger ned mange timers 
arbeid for at dette skal fungere. 
Utdanningsinstitusjonene er også 
med på samarbeidet, og tilbyr 
Venture Cup som eget fag, forteller 
Kvamme. 

– Her kan du lære deg å skrive 
en forretningsplan. Vi har fått både 
profesjonelle gründere og forelesere 
til å komme.

Effektiv tyverisikring
En av dem som deltok i fjorårets 
Venture Cup, er Magnus Horn 
Strømmen. Gruppen hans deltok med 
en idé om effektiv tyverisikring, og 
var blant dem som fikk premie etter 
første fase.

– Pengene brukte vi t i l  å 
undersøke videre om ideen var god 
nok for markedet, og vi bygde også 
en prototype. Selv om vi ikke nådde 
opp i andre fase, lærte vi veldig mye 
om hva man må tenke igjennom når 
man skal starte egen bedrift, forteller 
Strømmen. 

– Vi fikk ideen fordi det stjeles 
mye teknisk utstyr for eksempel fra 
universiteter. Vår idé gikk ut på å 

NY RUNDE: En av fjorårets deltakere i Venture Cup, Magnus Horn Strømmen, skryter av konkurransen. – Vi lærte veldig mye om hvordan 
man skal starte egen bedrift, sier han.

BRILLE-GOOGLE

Google har fått en ny bror som hjelper 
studenter og akademikere i nød, melder 
Bladet Forskning. Google Scholar heter 
det nye medlemmet i Google-familien. 
Gå inn på scholar.google.com og finn 
det du trenger av bøker, artikler, 
forskningsrapporter oppgaver og 
referater. Tjenesten er så langt 
ikke t i lg jengel ig på norsk.  Og 
semesteroppgaven må du fremdeles 
skrive selv.

NOTERT

KAOS I SENGA

Du har trodd det lenge, men nå er det 
bevist: Det er bedre å slenge dyna på 
golvet enn å re opp senga. Det gir 
nemlig færre husstøvmidd, skriver 
forskning.no. Britiske forskere har 
funnet ut at ved å ikke re opp senga 
fjerner du fuktigheten fra madrass og 
laken. Dermed dør midden. I en varm 
og fuktig seng kan det være opptil 1,5 
millioner husstøvmidd. Lorten de legger 
igjen er så liten at den kan gi allergi når 
den pustes inn. Bedre argument for rot 
i senga skal du lete lenge etter.

MOLEKYLÆR MASTER

Til høsten kan ti studenter begynne på et 
nytt masterstudie i molekylærmedisin. 
– Vi har pleid å ha rundt femti 
studenter i året som har skrevet sine 
masteroppgaver i molekylærgenetikk og 
biokjemi hos oss, men disse har vært 
fra andre NTNU-fakulteter og HIST, sier 
professor Are Dalen ved Institutt for 
laboratoriemedisin. Han forteller at de 
nå vil være registrert ved det Medisinske 
fakultet og få tilbud om egne kurs.De 
ti studieplassene vil etterhvert bli til 
flere, slik at antallet masteroppgaver 
blir omtrent på dagens nivå.

VEDTOK ISRAEL-BOIKOTT

Samfundsmøtet vedtok lørdag 5. mars en 
resolusjon om å boikotte alle israelske 
varer inntil Israel innfrir kravene skissert 
i «Veikartet for fred». Med resoulsjonen 
oppfordrer de Studentsamskipnaden 
i Trondheim (SiT) til å gjøre det 
samme.
– Med dette håper vi å sette igang en 
kjedereaksjon fra oss til SiT, og videre 
til Trondheim kommune, sier Samfundet-
leder Gøril Forbord. Hun ønsker også at 
norske myndigheter skal slutte å handle 
med Israel.

anvende kjent teknologi på en ny 
måte, som gjorde det mulig å følge 
bevegelsene til de stjålne gjenstandene. 
Oppfølgingen under konkurransen var 
veldig god, men det forutsettes at du 
er aktiv. Forhåpentligvis avles det 
jo også sårt tiltrengte bedrifter og 
arbeidsplasser.UD

VENTURE CUP

FAKTA

Venture Cup er en konkurranse 
for alle som har en god 
forretningside. 

Start Norge står bak den 
nasjonale tevlingen, mens NTNU 
og Universitetet i Oslo arrangerer 
de regionale.

Konkurranseperioden er fra mars 
til august.

Deltagerne får hjelp av erfarne 
entreprenører, bedriftsledere, 
profesjonelle investorer og 
rådgivere til å utvikle sin 
ide til en gjennomførbar 
forretningsplan.

Venture Cup har vært arrangert 
i Norge siden 2000, men har 
eksistert i flere europeiske land 
siden 1996.

Kilde: Start NTNU
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NY LEDER I NTNUI

På generalforsamling 22. februar ble 
det valgt nytt styre i NTNUI, med Per 
Kristian Helland som ny leder for 2005. 
Han ønsker å benytte sitt år i ledervervet 
til å forbedre kommunikasjonen både 
internt i idrettsklubben og ovenfor 
eksterne samarbeidspartnere.
– NTNUI er avhengige av den støtten 
vi blant annet får fra Samskipnaden og 
NTNU. God kommunikasjon er veldig 
viktig for å få til et godt samarbeid, 
sier den nyvalgte lederen.
I  t i l legg t i l  ledervervet  s i t ter 
Helland også som nyvalgt medlem av 
Velferdstinget (VT).
– Dette er for å følge bedre med i hva 
som skjer i SiT og VT, for at NTNUI 
skal ha en bredere kontaktflate til disse 
institusjonene, sier han.
Siv.ing-studenten har tidligere 
vært aktiv både i langrenn- og 
friidrettsgruppa i NTNUI. Som leder av 
Norges største idrettsklubb akter han 
nå å vise seg fram for så mange som 
mulig av de 9000 medlemmene, også i 
sportslig form.
– I løpet av året skal jeg delta på minst 
én av treningene til hver undergruppe 
i NTNUI, stadfester han modig. Det 
betyr minst 50 forskjellige treninger, 
fra taekwondo og undervannsrugby til 
drill og dans.

Studentsamskipnaden i Tronheim 
(SiT) tok tempen på Trondheims–
studentene høsten 2004 ved å 
utføre en brukerundersøkelselse. 
Den viste at idrettsentrene ved 
Gløshaugen og Dragvoll har tilrøvet 
seg en større andel av studentene på 
bekostning av de private aktørene. 
Engelskstudenten Ida Landfald er en 
av de som har valgt SiT.

 – SATS og 3T er for dyrt. Den 

Studentidretten kaprer 
markedsandeler

TEKST:  ANDREAS RUNESSON
runesson@underdusken.no
FOTO: AUDUN REINAAS

Ifølge en bruker–
undersøkelse av 
SiT velger flere og 
flere studenter SiTs 
idrettstilbud framfor 
private treningssentre.

VELGER SIT: - Den lave prisen er årsaken til at jeg trener her, selv om det i blant kan være veldig fullt med folk, sier engelskstudenten 
Ida Langfald.

lave prisen er årsaken til at jeg 
trener her, selv om det iblant kan 
være veldig fullt med folk. Hadde 
prisene vært like hadde jeg kanskje 
valgt annerledes, sier Landfald.

Velferdsdirektør ved SiT Suzette 
Paasche bekrefter trenden.

– Undersøkelsen bare tallfestet 
noe vi har visst en god stund nå. 
Idrettstilbudet vårt er meget populært, 
og selv om vi har en del utfordringer 
som går på kapasitet og kvaliteten på 
garderobene, så velger studentene 
oss. Dette synes vi selvfølgelig er 
meget hyggelig.

Paasche er ikke i tvil om hva 
hovedårsaken til dette er.

– Prisen, den lave prisen er helt 
klart utslagsgivende. 

Vil investere mer
At treningslokalene på Dragvoll og 
Gløshaugen ofte er overfylte er noe 
de fleste allerede er kjent med. Likevel 
er det bedre garderobefasiliteter 
studentene har etterlyst mest i 
tilbakemeldingene til SiT. Dette 

akter SiT å gjøre noe med.
– Vi har investert mye penger i 

idretten tidligere, og vil fortsette med 
dette framover, blant annet med et 
nybygg på Dragvoll. Studenter som 
trener er noe alle er tjent med, så vi 
har høye ambisjoner for SiT Idrett 
framover. Vi ønsker å kunne tilby 
studentene et like godt tilbud som 
SATS og andre kan, sier Paasche.

Ingen merkbar nedgang
Senterleder for SATS Trondheim, 
Geir Ahlquist, er kjent med at 
noen studenter velger universitetets 
i d r e t t s e n t r e  p å  g r u n n  a v 
prisforskjellen, men har ikke sett 
noen merkbare endringer i SATS 
sine medlemstall.

– Medlemstallene i denne 
aldersgruppen er stabile. Ja, SATS 
er noe dyrere, men så kan vi også 
tilby mer. Et større produktspekter, 
trening for mødre med barn og ikke 
minst det at vi er åpne tolv måneder 
i året tror jeg tiltaler studenter som 
velger oss, sier Ahlquist.UD

VOLLEYGUTTA UTE

NTNUIs herrelag i volleyball er ute 
sluttspillet etter å ha gått på to 
forsmedelige tap borte mot Randaberg i 
sluttspillets kvartfinale. Fredag 4. mars 
vant rogalandslaget 3-2 i en svært jevn 
kamp, mens settsifrene dagen etter ble 
3-1. 
– Det betyr at sesongen er over, og 
vi er veldig skuffet nå. Vi hadde et 
realistisk håp om å nå helt til finalen, 
sier assistenttrener Rune Yttervik.

NOTERT

DAMELAGET OVERBEVISTE

Etter at NTNUI Gløshaugen nedsablet 
Blindheim 3-0 i kvartfinalens 
andre kamp i kvinnenes sluttspill 
i volleyball lørdag 5.mars, var det 
duket for et nytt oppgjør hjemme 
i Dragvollhallen neste dag. Denne 
endte også med 3-0-seier til 
studentene, som dermed avanserte 
til semifinalen. Der venter Tromsø, og 
trener John Arne Vestnor ser for seg 
et vanskelig oppgjør.
– Det blir tøft, men vi vinner, lover 
han.
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– Jeg søkte Smith fordi det er en 
prestisjeskole. At det er et kvinnecollege 
var noe jeg ikke tenkte så mye over, 
forteller Stephanie Renaud. 

Hun er tredjeårsstudent ved 
Smith College i Northampton, USA, 
og innrømmer at det å oppholde seg 
i et fullstendig kvinnedominert miljø 
har påvirket henne. 

 – Nå merker jeg at jeg ser mer 
kritisk på problemstillinger som 
omhandler kvinner. Jeg var en av 
dem som aksepterte at menn er bedre 
enn kvinner. Nå utfordrer jeg disse 
stereotypene, sier hun. 

Også fagvalget hennes bekrefter 

Karrierefabrikk for kvinner
Hva får en ung amerikansk kvinne til å betale en 
million kroner for å tilbringe fire års studier på et 
college med bare kvinner?

TEKST: ELIN GROTNES
elinbeg@underdusken.no

dette. Fra å studere amerikansk historie 
har hun etter at hun begynte på Smith 
skiftet til kvinnehistoriske studier.

Gir karrieremuligheter
– Vi blir bare mer og mer overbeviste 
om at det å kunne studere ved et 
college med utelukkende kvinnelige 
medstudenter, er en utrolig mulighet, 
sier informasjonsdirektør ved colleget, 
Kristen Cole. 

Smith kan skryte på seg å ha 
hatt personligheter som blant annet 
førstedamene Barbra Pierce Bush og 
Nancy Davis Reagan som studenter. 
De har dessuten en lang skryteliste 

over tidligere studenter som har blitt 
første kvinne innenfor en rekke 
ulike prestisjetunge felt. Flere av 
de tidligere studentene ved colleget 
har tatt steget inn i toppsjiktet i 
amerikansk samfunnsliv – som 
professorer, kongresskvinner og 
anerkjente journalister.

– Kvinnene som studerer her, 
får noe ekstra, mener Cole, og sikter 
blant annet til det nære forholdet det 
legges opp til mellom professorer og 
studenter. 

– Det er et faktum at studenter 
som tilbringer mye tid med sine 
lærere, gjør det bedre akademisk 

og er mer sikre på sine karrierevalg. 
Dessuten får studentene våre et 
mangfold av kvinnelige rollemodeller, 
noe som inspirerer til å sette seg høye 
karrieremål, fortsetter hun. 

Smith college ble grunnlagt i 
1871, på en tid da kvinner ikke hadde 
noen alternativer om de ønsket å ta 
høyere utdanning. Tanken var å gi 
unge kvinner de samme mulighetene 
som menn. Etter 130 år er kvinnelige 
colleger fremdeles populære. Det 
finnes nå i overkant av 60 av dem 
i USA. 

Smith har som mål å utfordre og 
oppmuntre studentene sine til å tro 
på seg selv som kvinne, og til å sikte 
etter den karrieren de vil ha.

– Grunnleggerens ønske var 
at Smith skulle sørge for at kvinner 
kan utdanne seg innen områder som 
kommende tider måtte utvikle eller 
kreve. Smith skal gi kvinner den 
beste utdanningen det er mulig å få 
innen både klassiske universitetsfag 
og teknologi. Dette ønsket oppfyller 
vi, hevder Cole.

 – Like smarte som menn
 Det er ingen lignende college for 
menn i USA. Alle som i utgangspunktet 
var det, er nå åpne for begge kjønn. 
Dette har også skjedd med flere av 
kvinnecollegene. 

– For en liten stund siden 
uttalte øverste leder ved Harvard, 
Lawrence H. Summers, at det er et 
biologisk faktum at kvinner aldri kan 
bli like gode eller bedre enn menn 

Smith College, USA:

SMITH COLLEGE

FAKTA

Smith College ligger i 
Northampton, Massachusets.

Smith har 2500 studenter, fordelt 
på 37 institutter.

Smith College ble grunnlagt i 
1871 av Sophia Smith, en kvinne 
som etter å ha arvet en stor 
formue i en alder av 65 år, ønsket 
å starte et college slik at unge 
kvinner skulle ha samme mulighet 
til utdanning som det menn har. 

Et studieår på Smith koster en 
student 28 930 dollar. De aller 
fleste av studentene bor også på 
campus. Dette koster dem i tillegg 
9730 dollar.
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KVINNEIDYLL?: Studentene ved Smith College blir ofte stemplet som mannehatere. Selv hevder de å være ambisiøse kvinner som bare 
ønsker mulighet til å oppnå det de vil (Foto: Smith College).

TRANSIT

i naturvitenskap. Det sier litt om 
hvordan tilstandene er her i USA, 
forteller Stephanie. 

– Ved Smith kan du studere 
avansert fysikk om du vil, og det er 
ingen som sier at dette får du ikke 
til, eller stiller spørsmål om hvorfor 
du ikke studerer typiske kvinnefag 
i stedet. Smith forsøker å skape 
likhet mellom kjønnene, ikke større 
forskjeller.

Kvinnene både bor og studerer 
sammen. De mannlige innslagene 
er få, om man ser bort fra helgene 
når de fester sammen med studenter 
fra de fire collegene som ligger i 
nærheten. 

– En blir fort ensporet av alltid 
å se alt fra et kvinneperspektiv. Det 
er lett å glemme at også menn ofte 
presses inn i roller de ikke ønsker 
å ha. Men denne siden ser ikke vi i 
det hele tatt, innrømmer Stephanie. 
Siden samtlige studenter og godt 
over halvparten av professorene 
ved colleget er kvinner, faller 
sammenligningsgrunnlaget med 
menn nesten bort.

Kvinnene møter ofte fordommer 
når de forteller at de studerer ved et 
kvinnecollege. 

– Vi har rykte på oss for å være 
mannehatere og steinharde feminister. 
Jeg tror mange er redde for sterke 
kvinner som tør å snakke for seg. 
Men vi er ikke haier som spiser menn 
og prøver å stjele jobbene deres. Vi 
bare lærer oss å jobbe for å oppnå 
det vi vil, sier Stephanie.UD
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Vi snakker om forelskelse med 
førsteamanuensis og spesialist 
i klinisk psykologi, Turid 
Suzanne Berg-Nielsen.

Forelskelsens formel
– Partnervalg burde være et fag på skolen, mener 
Turid Suzanne Berg-Nielsen. 
Mange gjør sitt viktigste valg i blinde.

– Er forelskelse et kulturbetinget 
fenomen?
–  N e i ,  d e n  e r  n o k s å 
allmennmenneskelig. Men det å 
se på forelskelsen som noe man 
skal bygge forhold og ekteskap på, 
er et vestlig fenomen. Når vi gjør 
forelskelsen til en inngangsport for 
et livslangt forhold, gjør vi et av 
våre aller viktigste valg i blinde. Vår 
kultur opphøyer forelskelsen og vi 
innbiller oss at den skal vare. Det 
skaper mange problemer for oss. I 
forelskelsens rus er man blind og 
blir dermed mindre kritisk til den 
andre. Uten den hadde man nok 
vært ganske mye mer skeptisk til 
hvem man gjorde til forelder for et 
potensielt barn. 

Når man er forelsket, føler man 
at man har funnet en sjelevenn. 
Dessverre er dette ofte bare en 
idealisert forestilling om hvem den 
utkårede er. Man skal ikke glemme 
at en forelskelse også kan komme 
etter hvert, i forhold til en person 
man har kjent lenge og som man 
i utgangspunktet ikke er tiltrukket 
av. En slik forelskelse har en bedre 
«prognose» fordi forholdet har flere 
ben å stå på.

– Er det umulig å holde på forelskelsen 
et helt liv?
– Tja, man kan kanskje holde på 
et snev av den. Men par som har 
holdt sammen lenge sier at det som 
er viktigst i forholdet deres er et 

Hvordan var studietida?
– Fin. Fineste tiden i liv.... Nei, det kan 
jeg ikke si. Det var jo ganske fint å få 
unger også. Tiden ble ganske prega av 
Samfundet. Jeg var vel en deltidsstudent 
på alle måter. Jeg jobbet som frilans 
i NRK og var med i Studentradion. Der 
var jeg redaktør i 1990. Det var nok 
en annen type studietid da, mye friere 
og slappere. Man var mer overlatt til 
seg selv.

Hvorfor valgte du som du gjorde?
– Jeg ville bli journalist eller jobbe 
i  media. Men jeg vi l le ikke gå 
journalisthøyskole, fordi jeg ville 
være i Trondheim. Mye på grunn av 
Samfundet og det gode studentmiljøet 
som er her. 

Var du en flittig student?
– Tja... Aktiv, men ikke særlig flittig, 
tror jeg vi sier. Men det ble jo alltid 
bedre opp mot eksamen. 

Hva er de beste minnene?
– De næreste vennene har jeg jo fra 
studietiden. Dessuten fant jeg mannen 
min der. Han var med på Regi. Ellers var 
UKA-87 fantastisk. Det var min første 
UKE, og det var da det gikk opp for meg 
hva som lå foran meg, med Samfundet, 
studentmiljøet og alt.

Og de verste?
– Da jeg kom opp i norrønt muntlig på 
grunnfaget. 

Har du et godt råd til dagens 
studenter?
– Det er vel litt opplagt hva jeg kommer 
til å si nå. Vær aktiv i studentmiljøet! 
Studietiden er en helt unik periode 
i livet som aldri kommer tilbake. Du 
kommer aldri til å ha så stor frihet 
igjen.

Av Elin Grotnes

MIN STUDIETID

SIGRUN BERGE 
ENGEN
38 ÅR
Redaktør i 
KulturAdressa
Hovedfag i nordisk 
og litteratur og 
samfunnskunnskap

godt vennskap med felles verdier og 
interesser. Seksuell intimitet kommer 
langt ned på lista. Ikke fordi det er 
uviktig, men fordi to mennesker som 
er glade i hverandre gjerne finner 
frem til måter de kan gi hverandre 
kroppslig glede uansett. Motsatsen er 
de heftige, men turbulente forholdene 
der man krangler så busta fyker for så 
å forsones i lykkerus og dampende 
sex. Dette blir veldig slitsomt i 
lengden. Partnervalg burde vært et 
skolefag på videregående. 

– Hvordan velger vi oss partnere?
– Det er blitt gjort store krysskulturelle 
undersøkelser på hva man ser etter når 
man velger partner. De tre kriteriene 
som kommer øverst på ønskelista er 
helt like mellom menn og kvinner. 
På førsteplass kommer snill, deretter 
forståelsesfull, på tredjeplass kommer 
intelligent. Foruten dette er det to 
faktorer som ofte spiller inn. For det 
første ser man etter noe som er likt 
en selv. For det andre ser man etter 
sin motsats: det man selv mangler. 

Altså ønsker vi oss både en som vi 
kan kjenne oss igjen i og en som kan 
utfylle oss og være det vi ikke er.

– Hva sier forskningen om hvordan vi 
knytter oss til andre?
–  F o r s k n i n g  v i s e r  a t  d e n 
tilknytningsstilen man hadde som 
to-treåring i forhold til egne foreldre 
i 60-70 prosent av tilfellene kan ses 
igjen i ung voksen alder i forhold til 
en partner. Fra du er liten, har du et 
slags indre skjema som styrer hva du 
forventer deg av personer du kan 
knytte deg til. Vi opererer i hovedsak 
med to typer tilknytningsstiler: trygg 
og utrygg. 60 prosent har en trygg 
tilknytningsstil. Den trygge har fra 
liten av lært seg å føle seg verdig til å 
bli elsket og forventer å bli tatt i mot 
av personer i omgivelsene. Samtidig 
utvikler hun evnen til å gi til andre 
og leve seg inn i andre. Felles for 
de 40 prosentene som har en utrygg 
tilknytningsstil er at de ikke evner å 
gi uttrykk for enge tilknytningsbehov, 
enten fordi de er for engstelige, eller 
fordi de krever så mye av partneren 
at de blir vanskelig å holde sammen 
med. Vi har i hovedsak to typer utrygg 
tilknytningsstil: ambivalent utrygg og 
unnvikende uttrygg.

– Hvordan kommer dette til uttrykk på 
kjærestearenaen? 
– Den ambivalent utrygge er 
typisk den som ønsker og krever 
kjærlighet, men som skyver den fra 
seg og blir avvisende i det hun får 
det. Vedkommende krever mye fra 
partneren, men blir aldri fornøyd. 
Denne typen er det ikke lett å være 

TEKST:  HILDE FOSSANGER
fossange@underdusken.no
ILLUSTRASJON: KRISTIAN ENDRESEN

 Vår kultur 
opphøyer 
forelskelsen 
og vi innbiller 
oss at den 
skal vare

ʻ̒
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forelsket i. Ofte er det en redsel for 
å bli forlatt som ligger bak. 

– Og den unnvikende uttrygge? 
– Den engstelig uttrygge er typisk det 
«brente barnet». Hun har gjerne liten 
selvtillitt, og føler at hun er nødt til 
å forandre seg og tilpasse seg for at 
noen skal kunne bli glad i henne. 
Ofte vil hun ende opp med å velge 
reservasjon fordi det å investere mye 
også gjør at man risikerer å tape mye. 
Den engstelig uttrygge er hun som går 
inn i et forhold, men er så redd for å 
bli forlatt og ikke likt at hun gjør alt 
for å tekkes den andre, og dermed 
mister seg selv på veien. 

En annen typisk unnvikende 

utrygg er hun som har store prob-
lemer med psykologisk nærhet og 
avhengighet, og som unngår det for 
enhver pris. Fordi hun vil unngå 
vanskelig emosjonalitet, kan hun 
på overflaten virke selvstendig og 
sterk. 

– Er vi tilbake til Freud, der barndommen 
vår alltid ligger og spøker?
– Vi ser et tydelig mønster. Samtidig 
må det nevnes at omtrent tre av ti 
endrer tilknytningsstil i voksen alder, 
de fleste fra utrygg til trygg. Om man 
kjenner seg igjen i det unnvikende 
eller ambivalente, trenger ikke det 
bety at man er utrygg av den grunn. 
Alle har vi snev av dette og de aller 

fleste har en viss redsel for å bli forlatt 
i intimrelasjoner. 

– Og det skjer jo også. Hva skiller 
kjærlighetssorg fra andre typer sorg?
– All sorg er beslektet og er en følelse 
av tap og av å ha mistet noe. Det som 
likevel skiller kjærlighetssorgen fra for 
eksempel tap av en god bestemor, 
er at den berører selvfølelsen. 
Kjærlighetssorgen kan derfor i 
øyeblikket oppleves vondere enn 
andre tap. Ofte rammer den også 
unge. De er gjerne litt mer usikre 
på seg selv, og kan lett tenke at det 
er en selv det er noe galt med. 

– Til slutt: Finnes «den rette»?

– Nei, det tror jeg ikke noe på. Snarere 
er det utrykk for en narsissistisk tanke 
om at det skal finnes en ideell person 
skapt i ens eget bilde. I virkeligheten 
vil det alltid være noe som ikke 
stemmer. Likevel kan man føle at man 
har funnet den rette, særlig når man 
er forelsket. «Den rette» finnes egentlig 
bare som følge av en type kjærlighet 
som utvikles over tid. Det forutsetter 
at man har inngående kjennskap til 
den andre og at man ser den andre 
med alle sine feil. På tross av dette 
er man glad i den andre. Feil har vi 
alle, det avgjørende er hvordan vi 
kommuniserer med vår partner og 
ikke minst hvordan vi forholder oss 
til de feil vi har.UD
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tålmodighet til å vente før studenter 
kan flytte inn. 

Slik nytenking er selvsagt uhyre 
kontroversielt: studentpolitikere ser 
gjerne at man tar risiko for å tjene 
penger, bare man ikke risikerer tap. 
Men skal SiT nå målet om å tilby 20 
prosent av studentene boligdekning, 
må det oppføres 2000 nye boliger. 
Skal det skje innen rimelig tid 

må finansieringen økes raskt og 
kraftig. 

Det krever at studentpolitikerne 
utviser sjeldent politisk mot og 
studentene sjelden solidaritet.UD

KRONIKK

Ingen statspenger, ingen SiTsenger?
Trondheim gis støtte til to nye 
hybler ,  og s tudentbyen Berg 
etterlates råtnende på rot. Murverk 
og vinduer nærmer seg 50 år og gir 
ikke samme komfort eller beskyttelse 
som studentene ønsker. Det er tid for 
å rive og bygge nytt.

Lettere sagt enn gjort. I billige 
boliger må leietagerne subsidieres av 
andre. I dag er dette ensbetydende 
med at staten bidrar med 60 prosent 
av kostnaden ved bygging, mens 
resten finansieres ved lån som 
beboerne nedbetaler. Ordningen er 
enkel, men lite fleksibel og uholdbar 
i det lange løp. Fordi: 

• Støtte fra staten kommer i 
sirupsdrypp. Offisielt skal det gis 
støtte til 1000 nye studentboliger i 
året. Tallet er et bokførerknep som 
antar at alt bygges til minimumstakst. 
Realiteten er 530 nye boliger i fjor, 
i år 314. 

• Staten gir ingen støtte dersom 
leiligheten koster mer enn 500 000, 
uansett om samskipnaden er villig 
til å ta ekstrautgiftene. I bystrøk er 
det vanskelig å bygge for mindre, 
spesielt om man ønsker moderne 
standard. 

• Eksisterende boliger er ikke 
støtteverdige. Det betyr at nybygg på 
Berg ikke støttes fordi det allerede 
står en studentby der. At den gamle 
er oppført uten penger fra staten, er 
irrelevant. 

• Støtten går til enkeltprosjekter, 
og ikke til studentsamskipnaden. 
I Bergen vil man gjerne selge 
sementfengslet Fantoft og bygge 
nytt et annet sted. Men selger de vil 
staten ha pengene sine tilbake, uten 
sikkerhet for nye tildelinger. 

Man kan spørre om ordningen 
er på vei mot nedleggelse. Uansett: 
Ønsker vi flere studentboliger i 
Trondheim må vi ta et tak med 
spaden selv. Det trengs en større 
sum, i en jevnere strøm, enn det de 
nasjonale politikere er villig til å gi. 
Egen innsats gir oss større handlerom 
til å bestemme hva slags boliger vi 
ønsker og hvor de skal være.

Berg b le  oppfør t  som et 
dugnadsarbeide før støtten til 
studentboliger eksisterte; Den ble 
bygd etter storstilt innsamlingsarbeid 

over det ganske land, hvor kommuner 
og industriselskaper bidro. Det ga 300 
hybler, og vi kan forsøke å gjenta 
historien.

Det er dristig å satse kun på 
velvillige givere innen industri- og 
kommunesektoren. Mange vil kvie 
seg for å støtte noe de mener er 
andres oppgave. På den annen side: 
mang en sivilingeniør, statsviter og 
økonom har løst øvinger og pugget 
pensum – samt utført ymse annet – i 
SiTs studentboliger. I utlandet bidrar 
gamle studenter med millioner hvert 
år til sitt gamle lærested, hvorfor ikke 
til sitt gamle bosted? 

De t  skader  ikke  å  b id ra 
selv. Det er mange måter for 
Trondheims studenter å finansiere 
nye studentboliger, det er kun snakk 
om vilje og en avveining mellom 
utjevning og risiko. Utjevning ment 
som hvem som betaler, risiko ment 
som faren for tap.

Finansiering ved å belaste 
studentene direkte innebærer 
liten risiko. Det er liten grunn til 
å tro at penger samlet inn over 
semesteravgiften vil variere stort fra 
år til år. Mange vil oppleve det som 
urettferdig å bidra til en tilbud man 
ikke benytter. Slik sett bør de som 
nyter godt av velferdstilbudet også 
aksle en større del av finansieringen. 
En investeringsavgift, eksempelvis 5 
prosent høyere husleie, vil gi millioner 
som resulterer i at flere studenter 
får samskipnadshybler. Kanskje bør 
studenter som bor i sentrumsnære 
og mer attraktive boliger betale 
proporsjonalt mer enn dem på 
Moholt og Berg.

Mer  r i s ikofy l t ,  men u ten 
fordelingsmessige problemer, er at 
samskipnaden finansierer byggingen 
gjennom bruk av egenkapital eller 
ved inntekter. Det er helt klart 
begrensninger på bruken av 
egenkapital: andre samskipnader 
merker lettlevde 70- og 80-tall nå. 
Men avkastning på investeringer, 
som de 30 millionene tjent på Søndre 
Berg, kan brukes. En annen løsning 
er å leie ut nybygg til utenforstående 
for markedspris: leieinntektene over 
20-30 år vil kunne erstatte subsidier 
fra staten. Aberet er om man har 

TRENGER OPPUSSING: Studentene må selv finansiere nye boliger, når staten ikke vil 
bidra med penger, foreslår kronikkforfatteren. (Foto: Audun Reinaas)

Bjørn Johan Bye 
Tidligere styreleder i 
SiT og studentpolitiker

Send inn kronikkforslag til 

meninger@underdusken.no
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RAGNHILD HAUGLI BRÅTEN
DEBATTANSVARLIG

Har du en mening du ønsker å dele 
med resten av byens studenter, er 
dette stedet for å ytre den.

For å gi rom for alle, begrenses 
lengden på et innlegg til 3000 
tegn. Korte kommentarer og replikker 
begrenses til 1800 tegn.

Innlegg og kronikk kan sendes til:
meninger@underdusken.no
Frist: torsdag 31. mars 

TOMT PRAT: ISFIT er en innholdsløs festival som ikke tør å ta opp de kontroversielle problemstillingene, mener innskriveren. (Foto: 
Audun Reinaas)

The International Student Festival 
in Trondheim gir en litt flau bismak 
av å være en innholdsløs klappe-
hverandre-på-ryggen-festival hvor 
alle kommer med fine utsagn om 
hvor viktig utdanning er, hvor alle er 
enige, og hvor ingen kontroversielle 
spørsmål noengang behandles. Det 
er i hvertfall inntrykket jeg fikk når 
jeg deltok på det høyt profilerte 
møtet «Education. How?» hvor 
utdanningsministerene fra Norge, 
Guatemala og Palestina var samlet.

Johan Galtung bruker begrepet 
«pusekattbevegelse» om den norske 
fredsbevegelsen, fordi den bare 
prater, og ikke handler. Jeg synes 
begrepet «pusekattfestival» må 
være passende på en festival som 
ikke bare unnlater å handle, men 
som også unnlater å prate om noe 
som helst kontroversielt (i hvert 
fall sett fra synspunktet til de som 
sitter med makta). Det burde ellers 
være nok å sette fingeren på, både i 
forbindelse med fredsprisvinnerene 
ACEU, Clemets politikk nasjonalt og 
GATS. Dette ble fullstendig forbigått 

fra ISFiTs side. Kanskje ikke rart når 
debattlederen var Clemets partifelle 
Terje Svabø, leder for den nyliberale 
tenketanken Civita.

E l l e r s  s a t t  o g s å 
utdanningsministeren fra Guatemala 
der,  en representant for den 
økonomiske og sosiale eliten i et 
land med en meget diskutabel me
nneskerettighetssituasjon.

Politikerene fikk stort sett snakke 
uforstyrret om det de hadde lyst til 
(dvs. en grundig skjønnmaling av 
den reelle situasjonen kombinert 
med strategier for å ta brodden av 
eventuell kritikk ved å le den bort i 
en bisetning, eller gjemme den inn i 
hule, runde formuleringer).

ISF iTs mange workshops 
hadde jobbet lenge for å komme 
opp med spørsmål på forskjellige 
tema, og en mer tannløs og ufarlig 
forestil l ing skal du lete lenge 
etter. Ministrene svarte i runde 
vendinger, unngikk alle følsomme 
tema, og slapp unna med det igjen 
og igjen fra både debattlederen og 
spørsmålsstillerene.

De eneste kritiske spørsmål 
kom fra utenforstående. Jeg fikk 
inn et kort spørsmål om GATS og 
utdanning (hvor jeg ble avbrutt av 
Svabø, og like etter innlegget ble 
kontaktet av en ISFiT-funksjonær 
som tydeligvis var redd for flere 
kontroversielle spørsmål...), videre 
ble situasjonen i Guatemala belyst 
av en jente fra Guatemala som 
gikk på folkehøgskole i Norge, og 
spørsmål om seksuell legning og 
kjønn ble også presset fram. I alle 
tilfellene slapp ministrene unna 
med generelle kommentarer som 
ikke svarte på spørsmålet. Alt med 
Svabøs (og ISFiTs) velsignelse.

Det kan virke som ISFIT, 
muligens i frykt for å bli brukt som et 
politisk redskap, er blitt nettopp det. 
En festival som får mye mediaomtale, 
men som gjennom en linje om å være 
ukontroversiell alltid legger seg på en 
linje som støtter det bestående, og 
den rådende politikk - i dette tilfellet 
politikken til Clemet & Co.

Ronny Kjelsberg
leder NTNU/HiST Attac

Pusekattfestivalen ISFiT

Send inn kronikkforslag til 

meninger@underdusken.no

heimdalbussproblematikken er mer 
komplisert enn det! bussen som gjekk 
til heimdal var buss nr 9! altså, jeg 
rekner med den vanlige ruta til den 
bussen!

Kjære medstud på psy. Hvorfor klapper 
dere etter hver forelesning?De gjør 
da bare jobben sin! Hva skal dere 
gjøre siste forelesning?Skyte med 
kanoner?? 

Hvorfor samler brøytebileneden lille 
snøen som er igjen på fortauet mitt?jeg 
vil ikke gå på ski til skolen!

æ trekke tebake det æ sa, for no har 
æ blitt fortalt at lama ble my mobba 
når han voks opp på saupstad. Du 
lukte ikke, men at du e støgg e itj 
å kom fra

Husk: 22. mars  den internasjonale 
musikaldagen! Da kan alle bryte 
spontant ut i sang!

Hvordan har alle disse analfabetene 
klart å komme inn på universitetet? 
Selv en 8-åring forstår hva \”Røyking 
ved inngangen er ikke tillatt\” 
betyr.

TOMMELTRYKK

Under Dusken ønsker å gjøre det 
allment attraktivt å mene noe 
om det som skjer. Ønsker du din 
mening her:

Si din mening på SMS!

Send: DUSKEN <din 
mening> til 1933. 
Tjenesten koster tre kroner per 
melding.
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Det er noe veldig rart med Norge. 
Det kan virke som om vi lider av 
et skummelt, personlighetsspaltet 
reformvirus. Avisene flommer over 
av kritikk mot et helsesystem med 
lange køer, eldrehjem der pleierne 
ikke har tid og skoler der elevene 
ikke har data. Det er blitt en allmenn 
sannhet at det offentlige tilbudet er 
ineffektivt og skikkelig dårlig.

Det rare er at samtidig med 
denne massive klagestrømmen, stiller 
de samme avisene med ett eller to 
årlige oppslag om at Norge er verdens 
beste land å bo i. Vi imponerer med 
gratis utdanning for alle, en sikret 
alderdom og et offentlig helsevesen. 
Vi er høyest rangert på Human 
Development Index. Dommen er 
entydig: Norge har verdens beste 
velferdssystem!

I stedet for å feire dette faktum 
og søke å perfeksjonere dagens 
system, hva er det vi bruker store 
deler av våre krefter til? Jo, i Norge 
reformerer vi. Utdanningsreform, 
pensjonsreform, sykehusreform, 
skattereform, trygdereform og 
privatiseringsreform. Og gjennom 
disse reformene gjør vi som regel 
vårt ytterste for å kopiere systemene 
til andre vestlige land, selv om vi ser 
at disse sliter med store ulikheter og 
fattigdom.

Det er noe som heter at man ikke 
skal rive gjerder før man har spurt seg 
hvorfor de har blitt satt opp. En gang 
kjempet vi for trygghet, like muligheter 
og innflytelse. Nå arbeider våre 
folkevalgte for effektivitet, mildere 
arbeidsmiljølover, private tilbud og 
mindre skatt. Fra å representere folket 
har våre politikere nå gått over til 
å representere kapitalens interesser 
og de store budsjettoverskudd. 
Stadig mer makt skyves over til 
næringslivet og de folkevalgte 
sitter tilbake med stadig mindre 
ansvar. Dermed sitter folket igjen 
med tilsvarende mindre innflytelse. 
For på veien mot et mer effektivt 
samfunn mister vi muligheten til å 
stille noen til ansvar. Trygghet, like 
muligheter, innflytelse. Det er dette 
som kjennetegner velferdssamfunnet. 
Det er ikke selvsagt i resten av verden. 
Systemet i Norge er vunnet gjennom 
kamp. Taper vi det nå med glede?

Faktorer som likhet og trygghet 
vises nemlig ikke i regnskapene. Det 
gjør heller ikke helhetsvurderinger. 
Statlig styring innebærer en trygghet 
om en unik mulighet til å ta flere 
hensyn når avgjørelser tas. Det er 
mulig å godta en mindre lønnsom 

løsning et sted, hvis det viser 
seg at den har positiv effekt på 
en annen sektor. Slik kan man 
godta at billettselgere ikke lønner 
seg hvis det hindrer kriminalitet 
og overfall på jernbanestasjonen. 
Man kan anerkjenne at NSB ikke 
bare handler om transport, men 
at jernbanen også er miljøpolitikk, 
velferdspolitikk og distriktspolitikk. 
Slike lenkningseffekter vises ikke i 
isolerte regnskap, og vi kan ikke 
forvente at et privat jernbaneselskap 
skal ta slike hensyn.

Det er det offentlige som har 
denne muligheten. Det er et paradoks 
at vi etteraper andre land, når de 
gjentatte ganger påpeker at vårt 
system er best.

Vi frykter at vi stein for stein 
river ned grunnmuren i det velferds-
samfunnet som møysommelig har 
blitt bygget opp. Framtiden vil vise 
om vi vil klare å bygge det opp igjen 
når prosjektene viser seg mislykket, 
og prinsipper om likhet og trygghet 
er tapt. Vi skal søke å perfeksjonere. 
Men man når ikke høyt hvis man river 
fjellet for å komme til topps!

Gøril Forbord, Styret ved 
Studentersamfundet i Trondhjem.

Så har det endelig skjedd; NTNU 
har bestemt seg for å bli mer 
miljøvennlig! På møtet 8. februar 
vedtok Styret at vi skal innføre 
mil jøarbeid over hele l in ja, 
organisert som en del av det daglige 
HMS-arbeidet. Vel tok det lang tid 
fra det opprinnelige vedtaket ble 
fattet for flere år siden, men jeg 
velger å fokusere på det positive i 
det: NTNU tar ansvar for miljøet.

Vedtaket setter følgende mål 
for miljøledelse ved NTNU: «NTNU 
skal kontinuerlig arbeide for å 
redusere belastningen på det ytre 
miljø gjennom mer miljøvennlig 
drift. Miljøbevissthet skal prege 
a l le  deler  av univers i te te ts 
virksomhet:  undervisnings- , 
forsknings- og formidlingsaktivitet, 
drift og administrasjon. NTNU skal 
tilfredsstille kravene i gjeldende 
miljølovgivning og spesielt satse 
på miljøforbedring på følgende 
områder: avfall, energi, innkjøp, 
transport.» Jeg mener dette er en 
god målsetning, og jeg har tillit 
til at arbeidet framover vil føre til 
konkrete, kvantifiserte og målbare 
mål.

Videre er det verdt å merke seg 
at miljøledelse kobler miljø med 
ledelse. Dette gjenspeiler et viktig 

faktum: Hvis vi skal lykkes med 
å gjøre en innsats for å redusere 
miljøbelastningen universitetet 
fører med seg, er ledelsen nødt 
til å ta eierskap i målsettingen og 
involvere seg aktivt i arbeidet for å 
nå den. Dette viser erfaringer både 
fra NTNU og andre steder.

Men ledelse på universitetet 
er noe spesielt. For å si det slik, er 
det vel neppe mange organisasjoner 
som i like stor grad som universitetet 
er avhengig av god selvledelse for 
å nå sine mål. Med det mener jeg 
at vi ikke kan forvente at det vil 
gå helt fint med miljøet, selv om 
vi har gitt ledelsen ansvaret for 
det. Vi må alle sammen sette oss 
inn i de fine ordene og den gode 
målsettingen, og gi dem mening, og 
aktivt engasjere oss i miljøarbeidet 
om det skal bli noe mer enn fine 
ord. Ledelsen har ansvaret, javel, 
men det er vi, studenter, forskere og 
administrativt ansatte, som virkelig 
bestemmer om det skal bli suksess 
eller fiasko. Dette er en dugnad for 
miljøet, og vi er alle deltagere.

J e g  g l e d e r  m e g  t i l 
fortsettelsen!

 Bjørn Utgård
Studentrepresentant i Styret, 

NTNU

Forsvar velferdsstaten Dugnad for miljøet
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Nanoteknologiene forandrer verden 
nedenfra. Mer vet forskerne ikke.
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En bitteliten revolusjon kan 
endre det meste vi omgir oss 
med. På godt og vondt. 

Vi står i spesialdrakter som dekker alt unntatt 
øynene, klare for våre første skritt inn i 
nanoteknologiens verden. En verden hvor det 
som er uendelig lite er nøkkelen til det som kan 
bli ufattelig stort.

Som uvitende turister trenger vi en guide. 
Førsteamanuensis Thomas Tybell ved institutt 
for elektronikk og telekommunikasjon tar 
villig på seg oppgaven. Han er kåret til «yngre 
fremragende forsker» av Norges forskningsråd, og 
får særlig gode vilkår for å kunne nå internasjonal 
toppklasse.

Før vi tok på oss draktene, prøvde han å 
oversette nanomålestokkens dimensjoner til et 
språk vi kunne forstå.

– Hvis du er en nanometer stor, vil Mount 
Everest være på størrelse med en celle, fortalte 
han energisk. Han tegnet på tavla på kontoret 
sitt og opphøyde tall i minus niende.

Det  går  t re  t i l  fem a tomer på en 
nanometer, som er en milliarddels meter stor. 
Nanoteknologiene retter seg mot feltet mellom 
én og hundre nanometer. 

Noen dager før vi banket på forskerens 
kontor var «nanoteknologi» et ord vi hadde hørt 
ofte nok til å bli nysgjerrige, men for sjeldent til 
helt å forstå det. Tybell kan heldigvis bistå med 
sin kunnskap.

– Nanoteknologi er et område i sterk vekst. 

NANOTEKNOLOGIER

Den kan ses på som ingeniørkunsten for å skape 
og utnytte materialer og komponenter der kontroll 
og presisjon på nanometernivå er essensielt for 
egenskapene. Alternativt kan en si at det er å 
manipulere materialer ned til atomnivå for å 
realisere nye anvendelser, forteller han, og gir 
oss noen illustrerende eksempler.

– Nanoteknologi forbindes ofte med roboter 
inne i blodårene som utfører reparasjoner. Men 
dette er nok langt fram i tid. Vi vil i første omgang 
merke en ytterligere forbedring av dagens teknologi, 
for eksempel i form av raskere pc-er og intelligente 
klær som kan fjerne flekker selv og skifte farge.

SÅ STÅR VI I LUFTSLUSA. Gløshaugen-journalisten 
får guttedrømmen oppfylt idet vi går inn i 
elektrobyggets aller helligste. Her forskes det på 
noe av det minste som finnes. Et bemerkelsesverdig 
gult lys fyller det fullstendig støvfrie rommet.

 Den av journalistene som har fått de største 
stjernene i øynene må nå legge bånd på seg: Det 
er forbudt å slå armene ut i begeistring. Det kan 
skape turbulens, og forstyrre ventilasjonen som er 
med på å holde rommet fritt for støv.

Vi kan selvsagt ikke merke det nå, men der 
laben er plassert er vibrasjonene så store at det 
ikke er helt ideelt for nanoforskning.

– Skal man flytte på enkeltatomer, må man ha et 
stabilt laboratorium, kan nanoforskeren berette. 

– I dag får vi ikke utnyttet instrumentene for 
det de er verdt, legger han til. 

Til stor glede for Tybell og andre nanoforskere 
er det forbedringer i vente. Når den entusiastiske 
svensken skal beskrive nanolaben som sannsynligvis 
kommer, ser vi nærmest for oss at det er et lite slott 
som skal bygges i kjemiblokk 1 og 2.

I kjelleretasjen på kjemiblokk 1 kommer 
renrommet for fysikalsk strukturering, siden 
dette er det mest vibrasjonsfølsomme. Én etasje 

opp kommer den biologiske synteselaben, mens 
kjelleren i kjemiblokk 2 skal romme den kjemikalske 
struktureringslaben. Denne vil stå ferdig i 2006, 
mens de andre labene er klare til bruk i 2008. 

– Et tredvetalls stipendiater og post.doc.-
stipendiater vil ha nanolaben som arbeidsplass, 
og i tillegg vil rundt 70 professorer dra nytte 
av forskningen som foregår der, forteller en 
smilende Tybell. Han er prosjektleder for den 
nye nanolaben.

I dette drømmescenariet, ett av de to heteste 
alternativene for NTNUs satsning på nanoforskning, 
vil alle miljøene som forsker på nanoteknologier 
kunne drive forskning på samme sted. Tybell 
påpeker hvor viktig det er at forskingen dermed 
samlokaliseres. 

– NTNU satser spesie l t  på f i re fe l t : 
nanostrukturerte materialer, nanoelektronikk, 
energi og miljø og bionanoteknologi. Det finnes 
flere momenter av samhandling mellom disse 
feltene.

15. mars skal NTNU-styret avgjøre hvor stor del 
av kostnadene ved å bygge nanolaben universitetet 
er villig til å ta på sine skuldre. Den fullverdige 
nanolaben er anslått å koste omlag 200 millioner 
kroner, mens et billigere alternativ får en prislapp 
på rundt 100 millioner. 

NTNU samarbeider med SINTEF om den nye 
nanolaben, og skal komplementere forskningen ved 
Mikro- og nanoteknologilaboratoriet (MINA) i Oslo. 
Bjørn Stokke er styreleder for NTNUs kommende 
nanolab. Han har tro på at nanolaben vil fungere 
som en plattform for nye bedrifter. Et lite skritt i 
retning kommersialisering av forskningsfunn er 
allerede tatt.

– To av fagmiljøene hos NTNU har ideer inne 
til patentering nå, forteller Stokke.

Veien fra dagens forskning til framtidens 
supermaterialer og intelligente klær er likevel lang 
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Gulliver reiser til Gløshaugen

TEKST:  KRISTIAN RASMUSSEN 
OG TONE NJØLSTAD SLOTSVIK
ud@underdusken.no
FOTO: EIRIN CATHRINE LADE

BYGGEKLOSSER: Nanoteknologi gjør det mulig å ko 
materialet per vektenhet vi kjenner til (Illustrasjon: Piotr Rotkiewicz).
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og kronglete. Én av flaskehalsene er å kopiere det 
forskerne gjør på laboratoriene i stor skala. 

Ta karbonrør, for eksempel. Bittesmå rør 
framstilt av karbonmolekyler har gitt oss det 
sterkeste materialet per vektenhet vi kjenner 
til. Det er 500 ganger sterkere enn aluminium, 
en egenskap som ville fått fly- og bilprodusenter 
til å juble. Hadde det ikke vært for at det per i 
dag koster rundt 2-300 dollar per gram. 

– Det er selvsagt store utfordringer. Hvis 
en kunne bygge med en million atomer per 
sekund, ville det tatt 1017 sekunder å lage et 
materiale på bare én kubikkcentimeter. Det er 
omtrent så lenge som universet har eksistert! 
sier Thomas Tybell.

Journalisten fra Dragvoll himler med øynene, 
men Tybell beroliger.

– Løsningen blir trolig å imitere naturen og å 
få naturen selv til å danne strukturene vi trenger. 
Selvorganisering kalles det. 

UKJENT FELT. «Nano-hva-da?» var et svar vi fikk 
fra flere da vi var på jakt etter noen som kunne 
si noe om det norske næringslivets forhold til 
nanoteknologiene. 

På verdensbasis investeres det fem milliarder 
kroner i nanoteknologier årlig. Det forventes at 
nanoteknologiene i framtiden vil påvirke vårt 
samfunn i enda større grad enn IT-teknologien, 
mye fordi de spenner over vidt forskjellige 
felt.

I Norge nøler de store aktørene med å kaste 
seg inn i det mulige nanoeventyret. En telefon 
til Norsk Hydros aluminiums forskningsdirektør 
forsterker inntrykket av at næringslivet i stor grad 
har gitt seg selv observatørstatus. Foreløpig. 

– Vi holder øye med utviklingen, men vi 
ser ingen gjennombrudd for nanoforskningen 
på områder med bred relevans for oss, forteller 
Erik Sandvold. 

Sandvold ser for seg at det etter hvert kan bli 
aktuelt å samarbeide med andre selskaper for å 
gjøre det økonomisk mulig å satse på anvendelse 
av nanoteknologi. Men Norsk Hydro har ingen 
konkrete planer om dette.

– En omfattende effekt av nanoteknologiene 
er langt fram i tid for oss, avslutter han. 

FARLIG TEKNOLOGI. En mulig nanorevolusjon som 
endrer det meste vi omgir oss med, bremses ikke 
bare av utfordringene i laboratoriene. 

Mens noen drømmer om store medisinske 
framskritt, er nanoteknologiene starten på et 
mareritt for andre. I media er det gjerne frykten 
for science fiction-lignende tilstander der «grey 
goo», eller bittesmå roboter som bygger seg 
selv helt ukontrollert, som blir slått opp. Andre 
negative konsekvenser av forskningen er mer 
reelle. Og ikke desto mindre alarmerende. 

«Nanoteknologiene vil by på enkelte unike 

DØRÅPNER: Thomas Tybell 
ved institutt for elektronikk og 
telekommunikasjon viser vei inn 
i nanolaben. Om noen år kan han 
også ønske velkommen til NTNUs nye 
nanolab
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etiske og eksistensielle utfordringer» står det i 
Norges forskningsråds rykende ferske rapport om 
nanoteknologier. Førsteamanuensis Bjørn Myskja 
ved filosofisk institutt ved NTNU var med på å 
utarbeide rapporten.

– Det må forskes mer på hva som skjer når 
nanoteknologiene flyttes fra laboratoriet og ut i en 
mye mer kompleks virkelighet. På dette området 
har vi manglende forståelse i dag, mener han.

Myskja mener dette blir tatt på alvor blant 
forskerne.

– Farene ved nanoteknologisk forskning 
er jo i stor grad foregrepet i skjønnlitteraturen, 
som gjerne blåser opp frykten gjennom noen få 
skrekkscenarier. Dette har gått som en forløper til 
utviklingen av teknologien, og gjort at sikkerheten 
er grundig diskutert. Dette aspektet gjør at det 
nesten er mindre grunn til frykt. Det fokuseres 
mye på den vitenskapelige usikkerheten.

Resultatene av den forskningen som 
er gjort på helse- og miljøkonsekvensene 
av nanoforskningen er likevel skremmende 
lesning. For hva hjelper det at karbon-nanorør 
er sterkere enn diamant og lettere enn aluminium 
hvis de samtidig kan ha de samme effektene på 
mennesker som asbest? Og hva skjer dersom det 
viser seg at nanoelementene ikke er biologisk 
nedbrytbare? 

Mange av spørsmålene en kan stille om 
nanoteknologier får vi kanskje ikke svar på før 
det er for sent.

– Men vi kan jo ikke få den kunnskapen 
vi trenger uten å forske mer på dette, påpeker 
Myskja.

– Det er selvsagt viktig at man tar tak i de 
problemene man oppdager underveis, både 
de helsemessige og etiske. Jeg har stor tillit til 
forskningen som foregår på NTNU. Det er et større 
problem med militær og privat forskning, som 
ikke er underlagt de samme krav til offentlighet 
som universitetsforskning. 

Dessuten må det være lov å spørre seg selv 
om debatten om nanoteknologier i større grad 
bør handle om hva som er riktig å prioritere. 
Selv om ny skismurning nevnes som et lovende 
område for nanoteknologiene, er det kanskje 
ikke det vi trenger mest?

– Nå må vi huske på at anvendt forskning 
ofte gir helt uventede resultater, så vi skal ikke 
avvise verken forskningen eller resultatene 
som meningsløse. Men jeg mener at offentlige 
institusjoner ikke bør prioritere slik forskning. 
Dette kan overlates til private institusjoner, er 
Myskjas kommentar.

Rapporten fra NFR nevner at helse- og 
miljøkonsekvensene ved bruk av materialer 
framstilt ved hjelp av nanoteknologi i stor 
grad er ukjente. Dette gjelder også den 
mulige helserisikoen for dem som utsettes for 
nanopartikler i laboratoriene i det daglige. Per i 
dag vet en ikke om effekten av beskyttelsesdrakter 
og ventilasjon er god nok.
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KOSTBART: En av de største 
utfordringene ved nanoteknologi er å 

kopiere det forskerne gjør i stor skala. 
De fleste materialene er så dyre å 

produsere at næringslivet foreløpig ikke 
hiver seg inn i nanoeventyret.
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– Ved den nye nanolaben vil en følge 
de kravene som er gitt i helse-, miljø- og 
sikkerhetsforskriftene, sier Bjørn Stokke. 

Forskerne ved den nye nanolaben vil jobbe 
på et såkalt GMO-2 nivå. Det vil si at de kan 
bruke genmodifiserte organismer, men ikke 
levende. Hadde de vært 
det, ville det vært umulig å 
flytte dem mellom de ulike 
laboratoriene.

DE UNGE HÅPEFULLE. Vi er ved 
nanoreisens slutt og samtidig 
ved dens begynnelse. I 
årene som kommer vil 
nanoteknologien, med alle 
dens forgreininger, prege 
hverdagen vår mer enn vi klarer å forestille oss. 

Det er ikke bare dagens etablerte forskere 
som har innsett dette. Mens «nano» fremdeles er 
et fremmedord for mange, er det et framtidsord 
for Start NTNU. Deres tenke-høyt-maraton 
Idéatlon er siste stopp for vår ekspedisjon. Bli 

med til Teknobyen innovasjonssenter, en kveld 
i februar.

Tretti studenter sitter ved seks bord og 
kaster ut sine tanker om hva nanotekologiene 
kan brukes til.

«Det er forskerens fantasi som setter grenser», 

har de fått høre før de satt i gang. Mer eller mindre 
svevende ideer kommer på løpende bånd: Hva 
med linser som gjør at en kan se UV- og IR-stråling? 
Eller en væske å dyppe hendene i for å kunne ta 
på varme ting?

Men når presentasjonen av de beste ideene 

er over, er det få som har planer om å gå videre 
med fantasiproduktene sine. 

Yahya H. Yassin er unntaket. For ham er 
nanoteknologi selve framtidsdrømmen.

– Jeg kom inn på medisin, men jeg valgte det 
bort fordi jeg ville tenke i andre retninger. Nå har 

jeg begynt på masterstudiet 
i elektronikk og vil koble 
de t te  mot  medis insk 
forskning, forteller han 
ivrig.

–  P å  m a n g e 
medisinske områder er det 
nanoteknologier som kan 
bli løsningen. Det har for 
eksempel vært vanskelig 
å kurere nevrologiske 

lidelser. Men hva om en kan finne et bindeledd 
mellom elektriske ledninger og nerveceller? Tenk 
så mye vi kunne gjort da! utbryter Yassin.

Kanskje er det han som i framtiden vil gi oss 
noen av svarene på de mange spørsmålene som 
stilles om nanoteknologiene nå.UD

MULIG FARE: Forskerne tar strenge forholdsregler på laboratoriet, men det er umulig å si om de er godt nok beskyttet mot nanopartiklene. I dag vet vi lite om nanopartiklenes ef-
fekter på helse og miljø.

«Det må forskes mer på hva som skjer når 
nanoteknologiene flyttes fra laboratoriet og ut i 
en mye mer kompleks virkelighet.»
     Bjørn Myskja, førsteamanuensis ved filosofisk institutt ved NTNU
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Til slutt ender vi heldigvis i sofaen på Flikkes 
kontor. Et innledende spørsmål tar sats, men det 
er for sent. Vinklingsforslaget ligger allerede på 
bordet. Trykkpressen står klar.

– Bildet bak dere der er et av mine 
favorittmalerier. Vet dere hva det er av?

Litt forvirret snur vi oss og ser på maleriet. 
Flikke informerer at det skildrer gutten fra Günter 
Grass bok Blikktrommen, og videre at han synes 
gutten et et symbol på avisens rolle i samfunnet 
- og dermed også redaktørens. 

Er det overskriften han sikter mot? «Gunnar 
med blikktrommen»? Eller en kunstnerisk 
innledning? Spørsmålene må stå ubesvart, Flikke 
har allerede beveget seg videre. 

DET ER HANS SYTTENDE år i redaktørstolen. Han ble 
headhuntet til stillingen, meget overraskende i 
følge ham selv.

– Det hadde aldri vært i mine tanker å komme 
i denne posisjonen. Men da tilbudet først kom, 
så ble svaret et utvetydig ja.

Men tiltredelsen var ikke fullt så enkel som 
han hadde forventet. Annonseinntektene falt 
drastisk, og avisen måtte gjennom en økonomisk 
slanketur. Det var også et veiskille å bli avisens 
redaksjonelle leder. 

– Jeg har alltid sagt fra hva jeg mener om 
avisa, men den gang var jeg en røst av mange. 
Men jeg merket fort at når jeg fortsatte å ytre 
meninger, da var det ikke «Gunnar» som snakket 
lenger. Da var det «sjefsredaktøren».

– Det har gjort at jeg alltid har tatt på meg 
en dressjakke, legger han til og titter ned på 
nålestripene.

– I hvert fall hvis jeg vet at det skal komme 
noen opp hit.

DET VAR JURISTKAPPE han egentlig skulle ha på 
seg. Men slik ble det da altså ikke. Jussen var for 
kjedelig. Alt i alt har Flikke hatt mange forskjellige 
jobber, men journalistikken har alltid vært en 
fellesnevner. 

På 70-tallet jobbet han for eksempel i NRKs 
radioavdeling. Med frihet til å velge musikk 
selv.

– Jeg likte å spille musikk som var litt apropos. 
Riktignok kunne jeg ikke stille meg bak hver 
sangtekst, men det er da heller ikke slik det 
fungerer som journalist. Jeg spilte sanger som 
Good Morning Freedom med John Williams og 
Avanti Popolo av Cornelius Vreeswijk - en nydelig 
sang fra den spanske borgerkrigen. Og Vømmøl 
da selvsagt. Jeg er da trønder.

Sangene ble litt for røde for den høyrevridde 
organisasjonen Libertas. De hengte ham ut på 
følgende måte: «Libertasklokkene ringer! Disse er 
farlige: Erling Lægreid, Gunnar Flikke ...» 

– I programmet jeg arbeidet i var selv 
musikken bevisst valgt, mente de. De hadde 
kartlagt alt, humrer han, og tar et steg videre:

– Jeg har egentlig aldri planlagt hva jeg skulle 
bli i livet, slik som mange av dagens unge gjør 
med sine karriereplaner. Da sier jeg heller som 

jeg gjør til ungene mine.
Han trekker pusten. Hendene løftes opp i 

luften i et øyeblikks konsentrasjon.
– Skal du ha det godt her i livet, må du gå 

etter du har lyst til å gjøre. For det er ofte det 
du er best til. Hvis lysten er der, så er det fordi 
du gjør noe der der du føler du kan prestere, 
og klarer å skape noe som du er fornøyd med, 
sier han og trykklegger ordene med kraftige 
armbevegelser. 

DEN NEVNTE nålestripedressen er reservert til 
offentlige anledninger. Som person er han veldig 

 Det er veldig viktig 
for meg å ha en 
vennekrets der jeg 
ganske enkelt er 
«Gunnar», og ikke 
sjefsredaktør.

ʻ̒
AVISREGENTEN

Gunnar Flikke har vært sjefsredaktør i 
Adresseavisen, Norges eldste eksisterende avis, 
siden 1988.

Årsaken til at han begynte med journalistikken 
var i følge ham selv fordi han syntes lokalsavisa 
skrev alt for lite om hva alle styrer og råd han 
satt i gjorde. 

Han har blant annet arbeidet som journalist i NRK 
Radio og vært sjefsredaktør i magasinet Nå. Han 
var innom Adresseavisen hele tre ganger før han 
fikk sjefsredaktørstillingen. Da hadde han tidligere 
blant annet hatt ansvaret for UkeAdressa og 
80-tallets kortlevede versjon av RadioAdressa.

– E det dokker som e fra Under Dusken?
En noe hes stemme trenger seg gjennom 

jungelen av palmer inne på Adresseavisens lokaler 
på Heimdal. 

Det har gått ni år siden forrige gang. Så først: 
La oss bla litt tilbake i tid.

Årgang 1996: Den nevnte studentavisen 
tillot seg, ikke uten en viss kryhet, å avrunde en 
leserbrevdebatt på egne sider med «Under Dusken 
anser herved diskusjonen med Adresseavisens 
sjefredaktør for avsluttet».

Den forrige trykte kontakt mellom student- og 
regionsavis gjaldt Adressavisens mediemonopol i 
Trondheim. Og nå er vi her altså igjen. På hans 
territorium. Vi pløyer inn i avisjungelen. 

DENNE GANGEN er det meningen at det er personen 
som skal stå i sentrum. Men det, det viser seg å 
ikke være så enkelt. 

– Ja, her trykkes altså Adresseavisen ... 240 
000 eksemplarer ... Her holder RadioAdressa til 
... Her skal TV-Trøndelag få plass ...

Gunnar Flikke traver foran oss i en litt for 
stor nålestripet dress. I det vi kommer inn døren 
befinner han seg allerede i neste rom, strør rundt 
seg med en forklaring her, en vits der, alt imens 
vi prøver å henge med så godt vi kan.

Redaktør i fullformat
Det gjelder å henge med når Adressas 
sjefsredaktør Gunnar Flikke trommer i vei.

TEKST: ALF TORE BERGSLI
alftorb@underdusken.no
FOTO: ERLEND DAHLHAUG PAXAL

FAKTA

GUNNAR FLIKKE
57 ÅR
CAND. MAG VED UiB
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i offentlige sammenhenger, forklarer han.

– Det er veldig viktig for meg å ha en 
vennekrets der jeg ganske enkelt er «Gunnar», og 
ikke sjefsredaktør.

Flikke vokste da også opp i et hus der det alltid 
var mange mennesker. Han framhever at han er 
sosial av natur, og elsker å ha folk rundt seg.

– Det skal også sies at jeg har vært veldig 
heldig, i og med at jeg har bevart mange gode 
venner opp i gjennom hele livet. Og det tror jeg 
er et godt råd; det er farlig å skifte ut vennekretsen 
din. Spesielt hvis du får en jobb som betyr mye 
makt, som for eksempel sjefsredaktørstillingen, 
understreker han.

I 2003 KOM EN journalistisk utredning av nettopp 
maktforholdene i Trondheim. Her ble Gunnar 
Flikke utpekt som byens nest mektigste mann, 
dog kanskje ikke en «superedderkopp», som var 
utredningens meget retoriske utgangspunkt.

I sammenheng med dette ble det også satt 
fokus på Klubselskabet Harmonien, en sosial 
møteplass for byens økonomiske toppsjikt. Flikke 
valgte å trekke seg ut i 2002. I løpet av samtalen 
blir det åpenbart at han ser viktigheten av å nevne 
hvem han kjenner og omgås.

Det var spesielt på ett tidspunkt at Flikkes 
«makt» havnet i søkelyset: prosessen rundt RIT 2000 
- en storstilt nyoppbygging av Regionssykehuset 
i Trondheim (RIT). På det tidlige stadiet var det 
ingen tvil. Det skulle ligge på Øya.

Men konklusjonen ble brått utfordret, og 
en bølge av uro fulgte. Hele saken fikk skriftlig 
form med en fem siders nyhetsreportasje i 
Dagens Næringsliv. Her er det én aktør som 
vies spesiell oppmerksomhet: Gunnar Flikke og 
Adresseavisen.

Flikke bes om en kommentar. Øynene 
fokuserer ut vinduet et øyeblikk til svaret har 
funnet sin form.

– Aldri hadde de politiske partiene, spesielt 
Høyre og AP, brukt partipisken så kraftig for å 
holde nede debatten om alternative plasseringer. 
Da gikk vi inn og sa på lederplass: Hør nå her, 
vi må få en skikkelig diskusjon på dette før vi 
trykker på knappen.

For å gjøre nettopp det, trykte Adresseavisen en 
serie med artikler som tok for seg problemstillingen. 
Det hele toppet seg med at byggeplanene ble frosset 
fra ministerhold, og en ny utredning ble bestilt.

– Debatten som oppsto gjorde at mange 
politikere, for eksempel helseminister Tore Tønne 
- som jeg for øvrig kjente, han er fra Steinkjer han 
også - og andre politikere stoppet opp og sa: Ja, vi 
må ha en skikkelig vurdering av dette. Og da ble 
en del hysteri fra lokalpolitisk hold: «Nå stopper 
vi, nå kommer vi bakerst i køen igjen».

Flikke skisserer en visjon om et samlokalisert 
NTNU, «et fantastisk universitetsområde som lå midt 
i byen», hvor RITs nåværende høyblokk kunne 
blitt til studentboliger midt på campus («Litt sånn 
Berkley universitetet, kanskje?»), og sykehuset 
kunne ha hatt gode og rimelige muligheter på 
Dragvoll. Slik ble det altså ikke.

– Men vi har aldri stoppet noen innlegg, tvert 
i mot ønsket jeg alle velkomne. Til skribenter i 
avisa sa jeg: Skriv det dere ønsker. Det samme 
til andre. For eksempel til Inge Fotland, som var 
utbyggingssjefen og er en omgangsvenn, sa jeg: 
Skriv! Jeg snakket med andre ...

De siste luftreservene må tas i bruk for å få 
fram de siste ordene. 

– ... og sa det samme til dem.
Så DNs presentasjon av saken ... ?
Det  pend lende  b l i kke t  f r y se s  l i t t . 

Trykkbokstavene blir varmglødende.
– Altså, det er en merkelig form for journalistikk. 

De hadde holdt på i uker med denne saken, og 
så ringer de og ber om kommentar en halvtime 
før deadline!

Fikle stammer og leter for en gangs skyld etter 

ordene. Tydelig indignert.
– Altså ... jeg ... At det skulle ha vært 

«hemmelige» diskusjoner mellom meg og Trond 
Giske ... !

– Det som skjedde var at regjeringen inviterte 
alle nøkkelpersonene i byen for å høre deres 
perspektiver på ting. Og da gikk jeg rundt og 
snakket med folk som det var meningen alle skulle 
gjøre. Noe av det jeg snakket om, blant annet med 
Giske og Tønne - ja, det var om sykehuset. Jeg 
har aldri lagt skjul på noe som helst rundt det. 
Det var vel 3-400 mennesker til stede; hvitvin og 
kanapéer, og alt det der.

Tempoet opprettholdes. Hendene hviler 
ikke.

– Og ja, jeg var også innom Stortinget og 
pratet med folk, om flere ting. Men det er da ikke 
slik med politikere at man kommer inn og sier at 
«dette skal du mene». Jeg er klar på mine egne 
meninger, og oppfordrer også de som er uenige 
til å sende inn dette til avisa.

Han sier seg ferdig med den saken, og penser 
sporet tilbake på avisen.

– Vi mente vårt på lederplass, men det er 
ingen som har dekket debatten så bredt som oss. 
Med en bredest mulig dekning blir det spennende 
og godt lesestoff.

DET NÆRMER SEG SLUTTEN på intervjuet. Flikke flakker 
ikke med blikket når han nok en gang vender 
tilbake til universitetsmiljøet.

– I så måte synes jeg også det er viktig å 
tilrettelegge for at forskere og dyktige studenter 
inviteres inn i den offentlige debatten. De sitter 
med kunnskapen og når de ser at noe i samfunnet 
eller i en debatt er feil, må de ha muligheten til å 
si klart i fra, understreker han og legger til: 

– Men helst i våre spalter da selvsagt.
Og med de ordene anser Under Dusken herved 

portretteringen av Adresseavisens sjefsredaktør for 
avsluttet.UD
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Solfylt oktobermorgon. Milde vindpust 
kilar i gule bjørkeblad, gjespande småfuglar ristar 
sovelukta or vingane. Medan byen dormar ut 
fredagsrusen, kjempast det om edelt metall i ein 
kjellar på Singsaker. Prestisje, konsentrasjon, eit 
symfoniorkester av plast og presisjon. Små svarte 
puckar fyk rett som det er gjennom lufta og landar 
på det årgangssveitte gymsalgolvet. Nye plukkast 
instinktivt opp frå velfylte lager: ingen unødige 
stopp før kampen er over. 

Med austtysk disiplin synkronstartar seksten 
nye bataljar, medan storskjermen fortel den 
brutale sanninga om nederlag og triumf. «5-0!», 
skrik ein ekstatisk. Auga hans reflekterer glansen 
frå spegelblanke pokalar, eit steg nærmare. Sleske 
glis møter bitter frustrasjon.

 «Herregud», klynkast det, etter at ei uforskyldt 
defensiv pasning sklir mellom stengene. 
Hockeystjerner som presterer under pari møter 
ingen nåde. Den svenske vingen som mista fotfeste 
i eit avgjerande augneblink endar sine dagar i ein 
makaber haug av falne likemenn. 

Du veit, 
spelet kompisen din 

hadde, der det sto «Stiga» på sidene. 
Du drog og skubba i metallstenger, i håp om at tre 
kronor skulle lure Finland til å gløyme å vifte med 
keeperen. Bordhockey er blodig alvor og tidlaus 
moro, enkelte vil sågar kalle det ein sport. Desse 
enkelte fann vi på Singsaker skule denne vakre 
laurdagen, samla til dyst i Trondheim Open.

Ei einaste jente 
Atskillege timar med miniatyrpuck til trass, 
modersporten har aldri engasjert nokon. 

– Eg har inga interesse for ishockey. Det gjeld 
nok dei fleste her. 

Yngve Aasheim er tredjeranka i Noreg. For 
uinvidde høyrest det unekteleg litt rart ut, men 
leiken er ei eiga idrettsgrein med eit tjuetals 
klubbar berre i Noreg. Landslag, ranking, cupar 
og seriesystem, EM og VM – kor mykje tid og 
krefter som ligg att i gymsalar og kjellarar verda 
over er uvisst. 

I augekroken fangar journalistspiren opp ein 
klem, men orda «mjuke menn» må kort tid etter 
strykast frå notatblokka: B-mellomspelet rommar 
nemleg ein kvinneleg deltakar, som verkar å trivast 
godt i det mannsdominerte miljøet. 

– Eg har 
ikkje halde på så 

frykteleg lenge med dette 
her. Må vurdere å bli med i klubben for 

å få vekentleg trening, fortel Henriette Hestvaag 
på velklingande rogalandsk. 

Prioriteringa av den relativt smale hobbyen er 
ikkje alltid like lett å forsvare for ei ung studine. 

– Når eg avslår festing fordi eg skal spele 
bordhockey, er det mange som undrar seg, flirar 
ho.

Med tjueni tap og sisteplass i turneringa er det 
nok eit stykke att for norsk kvinnebordhockey, 
men sjølv Anette Sagen måtte då starte ein stad. 
Barndomsminna latar uansett til å fortelje at 
jentene helst sysla med andre aktivitetar, så eit 
visst forsprang skulle berre mangle. 

I verdstoppen 
– Vi starta opp Trondheim Bordhockeyklubb i 
1991. Det heile byrja som studentmoro, men har 
utvikla seg til Noregs største klubb, med organisert 
trening kvar tysdag, forklarar Aasheim, som deler 
favorittstempelet med den virtuose ringreven Tore 
Lie. Sistnemnde kan skilte med medlemsskap i 
verdas einaste bordhockeyklubb for reformerte 
gladsosialistar. 

Den mest slåande skilnaden frå ishockey 
er fråveret av lungepunkterande taklingar, 
noko lineære rørslemønster set ein stoppar for. 
Engasjementet tydar dog på at dette tidvis er sårt 
sakna. 

BORDHOCKEY
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Puck er puck
TEKST:  STEINAR SOMMERSET
sommerse@underdusken.no
FOTO: NILS CHRISTIAN ROSCHER-NIELSEN

                             Blankpussa messing, skinande plast. Alt ligg til re
tte fo

r Trondheim Open i bordhockey,
 der barnleg nostalg

i forvandlast t
il fartsfylt

 action.         
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I 
f j o r  vann 

N o r e g  e i t 
overraskande sølv i lag-

VM, noko som bekreftar det 
openbert stigande nivået. Eit stykkje 

att er det likevel til våre naboar i aust, som 
årleg hentar heim internasjonale gullmedaljar. 
Faktisk stammar spelet frå Sverige, utløyst av 
ishockeyfeberen på femtitalet som aldri heilt 
nådde over riksgrensa. Söta bror hadde sågar fire 
utsendingar til Trondheim Open, men ein antek 
at svenskane kan skilte med sterkare krut til 
sommarens verdsmeisterskap, då prestasjonane 
i bartebyen var begredelige. 

Krumbøygde over dei små hockeybanene 
med intenst fokus, er det ikkje fritt for at 
utøvarane får både mental og fysisk utlading, 
noko ferskingen Håvard Pettersen kan bekrefte. 
Han vart vinnar av beste rookie-pokalen, og 
takkar drivne kollegaer si nådelause sparring 
for framgongen. 

– Med jobb i databransjen er det godt å 
kople av med noko fysisk i lunsjpausen, legg 
han til. 

Gentlemanssport 
Sluttspelet er i gong, nettet snører seg saman, 
kun kremen står att no. Dei utslegne irriterer seg 
over niandeplassen og sjølvmålet som hindra 
avansement. Folket samlast kring tabellen i 
pausane og joggar attende ved lydsignalet. 
Kvilen nyttast til å løyse opp med prat og 
justeringar, påfyll av energi, strekking og vennleg 
ned- og oppsyking. Dei mest ambisiøse terpar 
teknikk. Kanskje litt seint å trene no? 

I desse avgjerande rundene spelast det 
best av sju kampar, noko som gjev fortrinn 
til heilt andre evner; her gjeld det å lære 
seg motstandaren sitt hemmelege våpen og 
akilleshæl tidleg. Outsideren Geir Tonny 

BORDHOCKEY
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tte fo

r Trondheim Open i bordhockey,
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Brovold knuser andreranka Frode Horvath i 
kvartfinalen. Cup er cup, og pucken er rund, i alle 
fall delvis. Her har ingen klippekort til finalen. 

Skal ein dømme etter engasjementet bak 
spakane i det svimlande tempoet, burde risikoen 
for usemje og stigande temperatur ligge latent. 

– Kranglar oppstår, men utfallet skal alltid 
komme tvilen til gode. Aggressive spelarar mistar 
lett konsentrasjonen og er tidleg ute av leiken – 
dette er ein gentlemanssport, slår Brovold fast.

Utfordraren framhevar den sosiale harmonien 
som drivkraft, og legg til at han no siktar mot VM. 
Aasheim vert likevel for sterk i semifinalen, og får 
dermed møte favoritt Tore Lie i finalen. Allereie 
utslegne Carl Fredrik Hersoug fortel ivrig om 
favoritthobbyen frå sidelinja. 

– Bordhockey som sport veks på verdsbasis. 

I Noreg har vi ikkje prioritert NIF-medlemskap 
(Noregs Idrettsforbund) endå, så midlar til 
eksempelvis VM-reise kjem frå eiga lomme. 
Sponsorane står ikkje akkurat i kø. I Russland 
derimot veks sporten eksplosivt, med statsstøtte 
og pengepremiar.

Finesser i fleng
Når det gjeld spelestilling, er bordhockeymiljøet 
delt i to. Anten sit du og spelar, eller så står du. 
Begge har sine ulemper i tap av oversikt eller 
ryggsmerter. Rundt mange av borda står det difor 
eit knippe heimelaga stolar. Desse er nøye tilpassa 
med puter og høgdeforlengarar, og må såleis alltid 
vere med i bilen. 
– Regjerande verdsmeister sat, avslører Hersoug.

Med semifinalane støyande i bakgrunnen, 

får vi ei kort innføring i teknikk og taktikk. I 
forsvar er boks (mur) eller flipper (høgt press) 
standardføringar, medan mange framover svergar 
til skyfling, eventuelt skudd via vantet om forsvaret 
er dårleg etablert. 

Om ikkje det var nok, har du edwallskyffel, 
bulldosar, lillestøvel, näcka, spjass, omvendt spjass, 
velodrom, halv og heil Agdur, Pettersonskyffel og 
hjerpa. Kjært barn har mange triks.

Akkompagnert av «Ballroom blitz» ladast det 
opp til den store finalen. Nokon har gått heim for å 
fiffe seg opp til banketten, medan andre står i ring 
rundt dei nervøst småtrippande finalistane. Etter 
eit vennleg handtrykk, er den vanvittig spanande 
bataljen i gong. Under Dusken måtte diverre gå 
før kampen var over, men har fått bekrefta utfallet: 
Tore Lie vann Trondheim Open. Ståande.UD

ICE, ICE, BABY: Bordhockeyeliten i ein usedvanleg stilleståande augneblink.



Brenner du for noe?

ISFiT skal bidra til å øke forståelse og kunnskap på tvers 
av kulturelle, politiske og faglige grenser. 

Hvordan dette skal fikses i praksis kan du bestemme.

Ta kontakt med valgkomiteen innen 13. april 
Bjørn Tore Johansen
leder@studparl.hist.no 
952 93 037

Leder for ISFiT 2007 velges i Storsalen 27. april 2005 kl 
19.00. Gyldig medlemskort på Samfundet gir stemmerett.

Mer informasjon på www.isfit.org

Hvem skal lede ISFiT 2007?
Du kanskje?
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I spalten tankespinn lar 
vi pennen leke fritt.

Teksten er en bil gjennom 
ørkenen. Men Kongen av Gonzo 
har blitt kastet av: En askehaug 
skutt utover verden.

Vi var et sted rundt søppelfyllinga, på grensen 
til viddene, da han åpnet munnen og ordene 
begynte å hamres inn. Jeg husker at jeg sa noe 
sånn som «jeg føler meg litt letthodet; kanskje 
det er best du holder kjeft ...» Og plutselig kom 
det et fryktelig brøl fra ordene og de fylte hele 
horisonten med noe som lignet på store flagrende 
m-er, w-er og jeg vet ikke hva, alle suste og skrek 
og skar seg inn i øyeeplene, som rullet avgårde 
i 120 kilometer i timen vid åpne på vei bortover 
den sorte bokstavstripen mot et sted høyt og fjernt 
jeg ante ikke hvor. Og en stemme skrek «Hellige 
Jesus! Hvem er denne fordømte mannen?»

SÅ BLE DET STILLE. Hunter S. Thompson hadde fått 
dratt på seg den blomstrete linskjorten og trukket 
sin siste øl ut fra dashbordet. «Vi møtes igjen, 
Nixon!» mumlet han, med munnen full av hagle, 
stirrende fram mot den ultimate tripen som sto 
foran ham, med fiskehatt tredd over solbrillene og 
sigarettmunnstykket stikkende ut av munnviken. 
«Endelig!» brølte Nixons spøkelse fra baksetet. 
«Jeg begynte faen meg å savne deg!» Så satte han 
foten på pedalen, klemte inn avtrekkeren og siktet 
inn: Den Store Hairytteren skled sidelengs inn i 

historien. Ingen vits i å nevne forråtnelsen til noen 
mer, tenkte han mens lysene fra Las Vegas svant 
hen utover ørkenen. De stakkars drittsekkene vil 
nok tidsnok merke det.

MEN DET VAR SENERE, han hadde fremdeles noen år og 
noen sider igjen. De ville være tøffe. Snart, visste 
han, ville begge bli ødelagt, vrengt av verden. Men 
det var ingen utvei, det var ingen tid til å hvile. 
Han måtte etterstrebe det. Pressedekningen av 
endeliktet sto på vent, og han måtte leve innenfor 
rammene for å kunne studere dem og diskutere 
dem høylydt. Og så sprenge dem. Nysgjerrige aviser 
hadde reservert spaltene, og sluppet tøylene ned 
på bakken ... og han var tross alt et profesjonelt 
menneske i verden. Han måtte nyte det, leve det 
gjennom på godt og ondt.

DEN ENESTE TINGEN som virkelig bekymret ham var 
den falske hoften. Det er ingenting mer hjelpeløst 
og uansvarlig og fordervet enn en mann forsvunnet 
inn i en eksistens av proteser. Og han visste at han 
ville forsvinne i den råtne plastverdenen ganske 
snart. Som et Las Vegas trengt inn i sitt indre. Han 
hadde tynet ut det livet og Amerika kunne gi og 
nå — ja, det var på tide å få en ende på det. Og 
så la verden svømme videre i en grusom, siklende 
form for krampaktig sløvhet. Den eneste måte å 
forbli våken var å leve livet ut — alt på en gang, 
urolig, ustødig, nok til å nyte de siste års kjøretur 
gjennom ørkenen.

«FAEN, DETTE er måten å reise på» sukket jeg. Lente 
meg over, åpnet øynene og for gjennom de trykte 
sidene, fanget av rytmen og samtidig på en måte 
både klaget og stønnet ut ordene: «Et puff for mye 
... Herre Jesus ... Et puff for mye ...»

TEKST: ALF TORE BERGSLI
alftorb@underdusken.no
ILL.FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ
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Raske ord, vinyl og hettegensere får 
et tilholdssted i Innherredsveien.



I disse dager er kommunen i forhandlinger om et 
passende lokale i Innherredsveien, og det er svært 
sannsynlig at avtalen går i boks. Hiphopmentor 
Torstein Holen er mer enn glad for å se at hans 
planer om et kompetansesenter for hiphop endelig 
blir realitet. Og han mener fundamentet for et slikt 
senter absolutt er til stede. 

– For det første har det vært en eksplosjon 
i antall utgivelser i 2004, og det av en fantastisk 
kvalitet. Trondheim har gjort seg bemerket med 
et levende hiphopmiljø i byen. For det andre 
driver mange tilflyttede studenter med hiphop, 
forklarer Holen. 

Men problemet har vært mangel på institusjoner, 
foreninger og infrastruktur i miljøet. Nå skal alt dette 
bøtes på ved hjelp av hiphopsenteret.

 
Kompetanse- og kurssenter
Landets første hiphopsenter vil kunne skilte 
med amatørstudio, demostudio, festivalkontor 
for hiphopfestivalen 2xH og Norwegian Hiphop 
Awards. I tillegg kommer konsulenttjeneste for 
arrangement, booking og management og grafisk 
utstyr til markedsføringstiltak. Platebutikken Fatback 
flyttes fra Jomfrugata og til det nye lokalet. 

– Rent administrativt har vi få ressurser. Per 
dags dato har vi bare én ansatt, og det er meg. Vi 
har søkt om å få flere stillinger. Men samtidig finnes 
det mye kompetanse i miljøet som  kan brukes, 

hevder Holen. For å kunne ta tjenestene i bruk må 
utøverne betale en årlig medlemskontigent. 

– Et tiltak for at folk skal ta tilbudet seriøst og  
samtidig skape et eieforhold, forklarer han. 

Seriøsitet vil også være et viktig kriterie for 
utvelgelsen av hvem som får spille inn demo. 

– Vi vil prioritere de som ønsker å jobbe seriøst 
med musikk. Dette er ingen lekegrind, men heller 
ingen byråkratisk papirmølle med søknad i fire 
eksemplarer. Det er et kurssenter der amatører 
kan få opplæring, og deretter få studioinnspilling, 
påpeker hiphopguruen.

 
Nødvendig med studio
Holen tror initiativet vil bli svært godt mottatt. 

– Jeg har snakket med nesten 200 hiphopere 
som er svært positive til tilbudet, fastslår han. 

Studioet er spesielt ettertraktet fordi hiphop-
utøvere er avhengige av å ha noe innspilt. 

– I hiphopkulturen er det normalt å spille inn 
med en gang, fordi musikken i større grad lever 
på plate. I andre musikkmiljø kan man skape 
seg et navn ved opptredener, mens hiphop er 
veldig tekstbasert og dermed blir det viktig med 
plateutgivelse. 

Siden senteret satser på studioinnspilling er det 
store arealer som må lydisoleres og tilrettelegges. 
Holen anslår at man trenger i alle fall 50 000 kroner 
til dette formålet.

 
Fortsatt på finansieringsjakt   
Egil Furre ved kulturenheten i Trondheim kommune 
kan fortelle at 300 000 er lovet til prosjektet, og 
forteller videre at de fortsatt forsøker å oppdrive 
penger fra andre finansieringskilder. 

– Barne- og familiedepartementet vil trolig 
innvilge 170 000 kroner. Det meste er på plass og 
innflytting er like rundt hjørnet, svarer Furre. 

Holen tror senteret vil stå helt klart i slutten 
av mai. 

– Det er mye som står igjen, omtrent en til 
to måneder med dugnadsarbeid. Men det tror 
jeg ikke er noe problem. Det er lang tradisjon 
for frivillig arbeid i dette miljøet, og det er 
naturlig for hiphopere å samarbeide. Bare se på 
gjesteopptredenene i de ulike plateutgivelsene, 
eksemplifiserer Holen. 

– Hvilke ringvirkninger tror du et slikt senter 
kan skape nasjonalt?

– Jeg tror det vil få store hjul i gang. Jeg luftet 
ideen for ett og et halvt år siden, og interessen var 
voldsom. Dette er jo tross alt det første prosjektet 
av sitt slag i Norge, avslutter Holen.UD
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Hiphopmiljøet kommer i hus
Det mye omtalte hiphopsenteret i Trondheim begynner å ta form. 
Torstein Holen vil samle 400 hiphoputøvere på 150 kvadratmeter i 
Innherredsveien. 

HIPHOPSENTER

HIPHOPSENTER I TRONDHEIM

FAKTA

Høsten 2004 lanserte hiphopguru Torstein Holen 
ideen om landets første hiphopsenter i Trondheim. 

Torstein Holen er mannen bak 2xH, Soultrain, 
Showdown og innehaver av platebutikken Fatback. 
Han er også ansatt ved kulturenheten i Trondheim 
kommune. 

Holen står også bak prosjektet Koncept som har 
som hovedmål å stimulere og legge til rette for 
utøvelse og opplevelse av hiphop. 

Det var Koncept og kommunen som inngikk et 
samarbeid for å finne et egnet sted for senteret, 
men omstrukturering i kommunens kulturavdeling 
førte til forsinkelse. 

Hiphopsenteret er snart en realitet, med lokaler 
i Innherredsveien og deler av finansieringen på 
plass. Navnet på senteret vil bli Koncept.

TEKST: ANDERS SUND RYDNINGEN
TEKST: CAMILLA KILNES
kilnes@underdusken.no

KULTURKOMMENTAR

Hvert år kommer det noen og mener at Idol 
ødelegger for de virkelige talentene. De sier at 
Idol tar opp spalteplass som kunne vært brukt på å 
promotere stjernespirer som virkelig har en framtid 
som artister.

Ifølge VG ble det i hele februar skrevet 1100 
artikler i norske medier om fenomenet Idol. Dette 
utgjør enormt mye spalteplass, men selv om Idol får 
denne plassen er det lite sannsynlig at tabloidene 
ville ha engasjert seg i «virkelige talenter» uansett. 
Hvis ikke Idol hadde eksistert, ville sannsynligvis 
spalteplassen blitt brukt på andre typer underholdning, 
som for eksempel Big Brother. 

Man bør kanskje spørre seg, hva er Idol? Er det 
en sangkonkurranse? Svaret er vel heller at dette er 
et genialt kommersielt prosjekt, og ikke minst en 
økonomisk suksess for TV2. 

Jeg vil påstå at de som sutrer over at Idol 
stjeler oppmerksomheten fra ekte, potensielt 
«langtlevende» stjerner, tar feil. Ekte artister som 
har noe å komme med baner seg vei gjennom sunn, 
kvalitativ konkurranse.

Odd Norstoga er et slikt eksempel. Til tross 
for at han ikke fikk på langt nær den eksponering 
Idol-artister får, fikk han i år Spellemannsprisen 
for beste mannlige artist. I tillegg ble han årets 
Spellemann.

Hva er Idol, om ikke en arena for å produsere 
artister i? Personlig mener jeg dette bare er genial 
underholdning og jeg er stor fan av konseptet 
Idol. 

Omtrent hver onsdags- og fredagskveld er jeg og 
mine venner samlet for å se på Idol. Vennegjengen 
koser seg sammen med potetgull og øl når Tor Milde 
sier at noen synger dårlig. Helt enig, Tor! Vi ser på 
programmet med holdningen «egen suksess er vel og 
bra, men andres fiasko er heller ikke å forakte.»

Hvis vi sier Odd Nordstoga representerer «de 
ekte» musikktalentene, vil jeg si vi har plass til 
både Norstoga og Idol. Norstoga har blitt en artist 
som har potensialet til å tilføre norsk musikk noe 
som varer. Idol har tilført oss mye underholdning. 
Begge deler fortjener sin eksistens. 

Idol -
Stjernefabrikken?
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Hiphopmiljøet kommer i hus

– Et fantastisk tiltak
Studentrappere jubler over det 
nye hiphopsenteret i Trondheim.

ENDELIG: Hiphoperne Mauritz Talseth (t.v.) og Fredrik Nygård er svært fornøyd med det kommende hiphopsenteret Koncept på Lade.

UNDER DUSKEN NR 5, 2005

HIPHOPSENTER

Fredrik Nygård og Mauritz Talseth er med i Lokal 
Stamme, et hiphopkollektiv med sju medlemmer fra 
Sandnessjøen. For tiden bor tre i Trondheim, der 
to studerer ved NTNU og tredjemann gjennomfører 
siviltjenesten.

Nygård og Talseth er enige om at det nye 
hiphopsenteret vil bli en positiv tilvekst til 
miljøet.

– Dette kommer til å bli et unikt senter for 
lokale utøvere. Dette blir en fin mulighet for nye 
og gamle hiphopere til å utveksle erfaringer og 

starte nye samarbeid. 
Selv kommer Lokal Stamme i stor grad til å 

benytte seg av de ulike tjenestene. De vil bruke 
senteret til å spille inn demoer, skape nye kontakter 
og arbeide på Fatback. Men også det sosiale rundt 
senteret vil stå sentralt.

 
Kompetanseøkning
Foreløpig er ikke så mange studenter  synlige 
i det trønderske hiphopmiljøet. Gutta håper det 
nye senteret kan gjøre det enklere for studentene 
å komme seg inn i det aktive miljøet. Men først 
og fremst vil det nok bli et tilbud for de under 
18 år. 

– Mange av arrangementene i miljøet foregår 
i lokaler der denne aldersgruppen ikke slipper 
inn. De unge og uerfarne vil kunne få hjelp og 
veiledning av eldre og mer rutinerte artister innad 
i miljøet, tror Nygård. 

Talseth håper senteret kan øke kompetansen 
både hos rappere og dj-er. Selv er han eneste dj i 
Lokal Stamme, og håper å tilegne seg ny kunnskap 
gjennom samarbeid på senteret. 

– Det blir spennende å se hvordan andre dj-
er som for eksempel DonTomaso jobber.

 
Lite konflikter
I kontrast til andre miljøer i Norge, er det svært 
lite drittslenging innad i Trondheim. 

– Miljøet er allerede godt samlet, og jeg tror 
nok senteret kommer til å gjøre dette samholdet 
enda bedre, sier Nygård

For å få senteret i gang, må det mye 
dugnadsarbeid til. Både Talseth og Nygård jobber 
på Fatback, og kommer uansett til å hjelpe til med 
flyttingen av butikken til det nye senteret. 

– Det blir nok stort behov for frivillig innsats, 
men det er klart vi stiller opp.UD

TEKST: MAGNUS BRATTSET DRABLØS
mdrablos@underdusken.no
FOTO: ANNE-STINE JOHNSBRÅTEN
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POSEPILTEN

– Posepiltens ånd skal holdes i hevd, men profilen 
vil bli mer helhetlig i forhold til hvordan vi løste 
ting i Prinsens gate, forteller daglig leder Daniel 
Børmark. 

Det er lokalets åpne løsning som krever 
nytenkning. Rockeklubbkonseptet som Jesper 
Nattmann representerte, avvikles til fordel for en 
profil med ulike sjangre. Utestedet skal være en 
formidler av alle kulturuttrykk som Trondheim kan 
by på. I tillegg til konserter, vil de blant annet by 
på seminarer hvor filmskapere og forfattere kan 
bidra, stand-up og improvisasjonsteater. 

– Konserter vil det bli fra dag èn. Vi begynner 
i det små, og satser på ha minst ett arrangement i 
uka etterhvert, sier en spent Børmark. 

– I Prinsens gate var det gratis å komme inn 
med mindre det var et arrangement. Vil dere fortsette 
med denne forbrukervennlige profilen?

– Ja. Vi vil aldri benytte oss av inngangspenger 
dersom det ikke er et arrangement. Man skal ikke 
måtte betale for å få kjøpe øl. Prispolitikken vil med 

andre ord være den samme som vi gjennomførte 
på Pilten. 20-årsgrensa opprettholdes også. 

Gode naboer
Selv om Brattørgata allerede er bærebjelken i byens 
uteliv, spesielt representert ved 3B og Scapa, tror 
ikke Børmark at det nye utestedets ankomst vil 
føre til surmuling blant konkurrentene.

– Vi har blitt veldig godt mottatt av naboene 
våre. Jeg tror faktisk vår tilstedeværelse her vil 
være positiv for alle parter, og det har ikke vært 
antydning til rivalisering.

Et blandet forhold til naboene var noe av 
grunnen til at Posepilten måtte avvikles. Støynivået 
som rockeklubbkonseptet medførte fikk enkelte 
beboere i nabolaget til å gå i fistel, og Posepilten 
måtte se seg om etter nye beitemarker. 

– For all del, mange av naboene våre i Prinsens 
gate 32 var gode naboer og stamgjester på Pilten. 
Men noen reagerte negativt. Og når pålegg fra 
huseier går på bekostning av konseptet vårt, er 
det uholdbart i lengden, sier Børmark.

Han forteller videre at de nå har sikret seg en 
god avtale med Transitten Eiendom AS som eier 
lokalene i Brattørgata.

– Vi leier lokalene i første omgang, og ønsker 
å se hvordan det går. Vi har imidlertid sikret oss 
opsjon på kjøp dersom alle parter er fornøyde med 
situasjonen i framtiden.

 – Enda bedre
Posepilten var et av byens mest populære vannhull. 
Mange er nok skeptiske til om det eventuelt lar 
seg gjøre å skape et like bra sted i de gamle Dali-

lokalene. Skal vi tro Børmark er en eventuell 
skepsis ubegrunnet.

– Vi måtte uansett ha foretatt en justering i 
forhold til situasjonen i Prinsens gate. Når vi nå 
begynner helt på nytt, går vi til oppgaven med stor 
entusiasme. Vi har sjansen til å skape et konsept 
som er enda bedre enn det vi hadde. Nye Posepilten 
skal bli plassen vi alltid har drømt om å skape, 
avslutter han optimistisk.UD

Posepilten er historie. Framtiden 
er foreløpig navnløs, men lørdag 
12. mars åpnes dørene til de nye 
lokalene i Brattørgata 7. 

TEKST: PÅL VIKESLAND
vikeslan@underdusken.no
FOTO: ERLEND DAHLHAUG PAXAL

Klart for «nye» Pilten

NOTERT

I forrige nummer av Under Dusken kom vi i skade 
for å feilsitere Mathias Nylenna, musikkredaktør 
i Studentradion i Trondheim. Det var en todelt 
problematikk i saken «– Alarmprisen har blitt 
mainstream». Nylenna støttet kritikken som har 
kommet i forhold til sammensetningen av Alarmstyret, 
og tendensen til at Alarmprisen og Spellemannsprisen 
framstår som to like prisutdelinger, ikke alternativer. 
I et av sitatene kunne det virke som om disse to 
problemstillingene ble blandet. Sitatet «I år framhever 
de den etablerte scenen» skulle spille tilbake på 
musikkjournalistene som nominerte kandidater til 
årets Alarmpris, og ikke representantene i Alarmstyret. 
Det Nylenna egentlig sa i intervjuet var «I år ble 
den etablerte scenen framhevet».

UD PRESISERER

SNART INNFLYTTINGSKLART: Stående fra venst 
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DVD-RABATT

Filmkiosken i Prinsens gate kommer best ut i en 
prisundersøkelse gjort av Under Dusken. Her 
betaler studenter 30 små kroner for filmutleie. 

– Studentrabatten har vært en ubetinget suksess 
siden den ble innført for tre år siden. 80 prosent 
av kundene består av studenter, anslår daglig leder 
Khalid Ahmed ved Filmkiosken.

– Bransjen har for dyr filmleie. 55 kroner for 
en film er tyveri, fortsetter Ahmed. 

Ikke bare prisen, men også utvalget bidrar til 
mange besøkende tror Ahmed. Filmkiosken kan 
skilte med over 12 000 titler.

En pris for alle
De fleste av filmutleierne i byen prioriterer ikke 
studentrabatt. Hos Narvesen Moholt har man en 
pris for alle kunder. 

– Jeg regner med det er sentralstyrt, siden det 
ikke er innført noe slikt, sier daglig leder Stein 
Kirknes ved Narvesenbutikken på Moholt. 

Movies Kiosk opererer med klippekortsystem. 
– Man betaler 389 på forhånd og får 10 klipp. 

Vi har valgt å ha lik fordel for alle kundene våre. 
Men trolig vil det bli en studentordning etter hvert. 
Vi har merket at det er mange studenter i området, 
sier Gunn Buschmann ved Movies Kiosk.

Johnny Onsøyen bor på andre siden av 
Byneset. Likevel leier han film på Filmkiosken. 

– Det er best her. Jeg vet ikke om noen med 
bedre utvalg eller pris, sier Onsøyen. 

Han leier heller film enn å dra på kino.
– Det går tre filmer på en kinobillett.
Dermed følger Onsøyen trenden der flere leier 

eller kjøper dvd istedet for å gå på kino. 

Vhs forsvinner      
I 2004 ble det leid 22 millioner dvd-filmer hvor 
hvert utleietilfelle representerte 2,3 personer. 
Samtidig har dvd-salget økt med 30 prosent fra 
2003 til 2004. Dette viser tall fra den rykende ferske 
undersøkelsen til bransjebladet Film & Kino.

– For første gang ble det solgt flere dvd-er 
enn kinobilletter. I forhold til innbyggertall ser vi 
sammen med Island klart mest video i verden. 
Film er den største fritidsbeskjeftigelsen vår, sier 
seniorrådgiver Erik Zmuda i Film & Kino.

Videoundersøkelsen viser dessuten at dvd 
står for 85 prosent av utleien, mens vhs er nede 
i 15 prosent. 

– Det er trenden fra USA som har sveipet over 
Europa. I løpet av 2006 vil vhs være fullstendig 
borte fra videohylla, spår Zmuda.UD

Vinner med 
studentrabatt
I Trondheim er det bare 
tre filmutleiere som har 
studentrabatt. Det lønner seg 
både for butikk og student.

STUDENTRABATT ER ET MUST: Student Johnny Onsøyen leier film på Filmkiosken på grunn av stort utvalg og glimrende priser.

HER FINNER DU DE BILLIGSTE FILMENE

FAKTA

VIDEOUTLEIE VANLIG PRIS ¹ STUDENTPRIS¹

FILMKIOSKEN, PRINSENS GATE 45/45 30/30

MIX SCENE 1, SØNDRE GATE 50/50 37,50/37,50

BURAN VIDEO OG KIOSK 50/50 40/40

NARVESEN, MOHOLT STUDENTBY 50/40 NEI

MOVIES AS, BRATSBERGVEIEN 49/55 NEI

¹ dvd/vhs

De andre utleiebutikkene i 
undersøkelsen ligger på cirka 
50-55 kroner for en dvd. 

TEKST: ROALD ØYSTEIN LØKKE ELVEGÅRD
OG CAMILLA KILNES
ud@underdusken.no
FOTO: ERLEND DAHLHAUG PAXAL
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BOOKING

Trondheimsbandene The Rooph, Seid og The Reilly 
Express har gått sammen og dannet bookingbyrået 
Less Work Agency. 

– Vi ville slå oss sammen og utnytte vår 
kollektive erfaring, sier Eirik Søreide og Lars Støre 
Gullichsen fra bandene The Rooph og Seid.

De forteller at det å jobbe sammen har vært 
veldig artig og konstruktivt i stedet for å sitte på 
hver sin lille tue og drive med sitt eget.

Bookingbyrået er i startfasen, men guttene har 
allerede merket at man blir tatt mer seriøst når man 
har et byrå i ryggen. Dette kan igjen føre til bedre 
avtaler med de ulike scenene. Søreide legger til at 
det nå er enklere å kontakte scener man ikke har 
bekjentskap med fra før. 

– Vis pågangsmot
– Det finnes et stort mangfold av scener i byen. 
For band uten stor erfaring er det hovedsakelig 
mindre scener som Coffee Annan, Pias Café og 
Sake som kan være et startsted, sier Søreide.

– Ellers var demokonkurransen til Knaus på 
Samfundet og Potten på Posepilten en god sjanse 
for å skaffe seg et navn, skyter Støre Gullichsen 
inn. Han utdyper videre: 

– Nye band bør vise pågangsmot og selv ringe 
rundt til scener. Det gjelder å sette seg mål og 
kanskje få seg noen kontakter med andre band.

Metallmiljøet i Trondheim har slitt med 
manglende tilbud fra scener. Jan Roger Pettersen 
er bookingansvarlig i selskapet Zone. Han startet 
selv opp i 2000 på grunn av stor etterspørsel.

– Vi så at metallband trengte noen som tok 
seg av bookingen for deres type musikk. Av scener 
var det vel kun Samfundet som tok inn denne 
sjangeren, og det skjedde toppen en gang i året, 
forteller han.

Behovet dekkes gradvis
– Hvis et band har noe bra å komme med, så vil 
det ikke være så vanskelig å få seg en spillejobb 
i byen. Med pågangsmot og en god pakke så er 
mulighetene store, sier Søreide.

For metallmiljøet i byen har det vært 
vanskeligere å få seg jobber. De måtte begynne i 
det små og på eget initiativ. 

– Vi begynte med å arrangere dj-kvelder, og 
fikk lov til å bruke scenen på Sake. Allerede den 
første kvelden dukket det opp rundt 200 mennesker, 
og da skjønte vi at behovet virkelig var der. Etter 
hvert fikk vi lov til å bruke Rosendal, og det har vi 
fortsatt med, forklarer Pettersen. Han fortsetter:

– Rosendal startet med arrangering av konserter 
omtrent på samme tid som vi ble dannet. Det gjorde 
at vi ble litt avhengige av hverandre i begynnelsen, 
og det var jo bare positivt, forteller Pettersen. 

Booker også utenfor Trondheim
Pettersen opplever at Zone har gått fra å være de 
som kontakter band til de som blir kontaktet. 

– I starten var det vi som måtte ringe rundt for 
å få tak i band. Nå er det folk som ringer til oss og 
maser om å få spille. Band fra Brasil har kontaktet 
oss. Vi har faktisk fått forespørsler om å booke 
flere konserter i Norge, altså egne norgesturneer, 
avslutter Pettersen. 

Det nystarta Less Work Agency har i første 
omgang fokusert på å booke turneer rundt om 
i Norge, og har foreløpig en fjorten dagers turne 
med The Love Revolt klar.UD

Åpner dørene selv
Behovet for bookingbyrå i 
Trondheim er stort, både innen 
rock og metall. Nå tar musikerne 
selv på seg jobben.  

TEKST: MARIANNE KONSTANSE GJELDNES 
OG STIAN SVEHAGEN
ud@underdusken.no
FOTO: ANNE-STINE JOHNSBRÅTEN

DØRÅPNERE: Eirik Søreide og Lars Støre 
Gullichsen fra The Rooph og Seid har 

startet bookingbyrået Less Work Agency.
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TKS-JUBILEUM

75 år feires med festforestilling
Trondhjems Kvinnelige 
Studentersangforening (TKS) 
forbereder 75-årsjubileum med 
en visuell festforestilling i 
Storsalen 12. mars. 

Tradisjoner og fornying
– Hvordan er  det  å ges tal te  75 år  med 
korhistorie?

– Det er spennende og vi er stolte over at vi 
er så gamle. Vi har en orden, Minerva Polyhymnia, 
som hjelper oss å holde tradisjonene ved like. Men 
samtidig klarer vi likevel å fornye oss, og det er 
en balansegang vi vektlegger. 

Lørdag 12. mars klokka tre vil Arnekleiv ha 
noen ekstra sommerfugler i magen. 

– Jeg gleder meg til å se om dette vil appellere 
til litt andre folk enn vanlig. Også er det jo en stor 
begivenhet, og man blir ekstra bevisst på at det er 
noe for historiebøkene.UD

Førstkommende lørdag feirer et av landets eldste 
kvinnekor fødselsdag. Koret med 70 medlemmer 
skal presentere en spektakulær affære, skal vi tro 
leder Guri Arnekleiv. 

– 75 år et fint og rundt tall, og det blir mer 
en forestilling enn en typisk korkonsert. Det vil 
ikke bare bli noe for øret, men også en visuell 
opplevelse. Vi tar i bruk mer enn bare scenen, 
forteller Arnekleiv.

 
– Afrikanske innslag og urframføring
TKS har hatt store forandringer i sitt repertoar i 
løpet av 75 år, og i jubileumsforestillingen vil man 
få oppleve noen drypp av korets historie. 

– Vi vil vise at vi verdsetter både tradisjon 
og nyskapning. Det blir noen sanger som skal 
representere TKS gjennom tidene. Samtidig vil det 
også bli afrikanske rytmer, og urframføring av et 
bestillingsverk under forestillingen. Jan Magne 
Førde skrev brudemarsjen til prinsessebryllupet, 
og han har nå spesialskrevet et verk for oss, forteller 
Arnekleiv opprømt. 

Forestillingen har blitt kalt Safari, og det er 
også navnet på bestillingsverket.

TEKST: CAMILLA KILNES 
kilnes@underdusken.no
FOTO: ANNE-STINE JOHNSBRÅTEN

Bodegaen i kjelleren på Samfundet er et av husets 
og byens mest populære lokaler. Men det begynner 
å bli slitt. Dette tar UKA-05 nå konsekvensen av.  
Det er en rekke utfordringer knyttet til prosjektet. 
Lokalets målgruppe skal være den samme og 
prosjektet skal være realiserbart innenfor gitte 
økonomiske rammer.

– I tillegg er jo Bodegaen et svært og rundt 
lokale som nok kan by på utfordringer for 
deltagerne. Vi vet imidlertid at det er mange 

Pusser opp Bodegaen

SPENTE: UKE-sjef Håkon Kirkeby og 
byggeprosjektleder Kristian Løver gleder seg 
til å se hva trondheimsstudentene kan uttrette 
med det svære, runde Bodega-lokalet.

TEKST: PÅL VIKESLAND 
vikeslan@underdusken.no
FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ

VISUELT: Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening kommer til å bruke utradisjonelle koroppstillinger under 
jubileumsforestillingen den 12. mars. Her står de oppstilt i tallet 75 til ære for fotografen.

flinke studenter som deltar, og vi gleder oss til å 
se forslagene, forteller UKE-sjef Håkon Kirkeby.

– Overraskende mange har meldt seg på, sier 
byggeprosjektleder Kristian Løver. 

Han v i l  imid le r t id  ikke gå  u t  med 
konkrete tall, og forteller at det har vært en del 
hemmelighetskremmerier rundt konkurransen. 
Dette fordi deltagerne ikke skulle vite for mye 
om hverandres planer. 

– Vi har jo hørt noen rykter selvfølgelig, og 
det hviskes faktisk om et svømmebassengforslag, 
smiler Kirkeby lett skeptisk. 

Torsdag 10. mars offentliggjøres vinneren av 
konkurransen. To deltagere fra vinnergruppen tilbys 
stilling i byggeprosjektgruppen, og får dermed være 
med på å realisere sitt eget prosjektforslag.

– Vi kommer til å gå konkret til verks rett etter 
vinneren er kåret. Målet er selvsagt at vi skal kunne 
presentere Bodegaen i en ny og forbedret utgave til 
UKAs åpningsdag 6. oktober, avslutter en opprømt 
byggeprosjektleder Kristian Løver.UD

UKA-05 vil gi Bodegaen en 
ansiktsløftning, og har invitert 
trondheimsstudentene med på en 
idékonkurranse.
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MINIMALEN

Nå har altså mine gode venner Pilten og Jesper 
forlatt denne verden og jeg føler en tomhet sige 
inn over meg. Hvor skal jeg nå gå når tørsten blir 
for stor? Som student med forkjærlighet for øl og 
god musikk så har Posepilten og Jesper Nattmann 
vært faste følgesvenner siden jeg oppdaget dem for 
et par år tilbake. 

Om du var ute etter en rolig kveld med gode 
samtaler, så satte Pilten en fi n ramme for dette. Var 
du ute etter en skikkelig fest, kunne du bare følge 
trappa ned til dunkle Jesper. Det er jo ingenting 
som kan måle seg med en fuktig lørdagskveld hvor 
musikken smeller i harde vegger i det fulle og klamme 
kjellerlokalet til vår alles kjære nattmann. Det er jo 
selvfølgelig noen minner som er bedre enn andre, 
men sånn er det jo alltid med gode venner - og noen 
huskes vel også bedre enn andre.

Nå går det jo historier om at betjeningen 
kanskje ikke har arbeidet under de beste forhold, 
men sånt glemmes når man tenker tilbake på alle 
de gode stundene. 

Hvem har ikke fått trommehinnene grisebanket 
på dansegulvet i den trange kjelleren av klassikere 
som «Vart tog den söta lilla fl ickan vägen», «I want 
you back» og «Killing in the name of»? Selv har jeg 
både sunget høyt og hatt noen spastiske dansetrinn 
til mang en sang på kvelder der tørsten var stor, 
og stengetiden alltid kom for fort. Hvor kan man 
ellers stå sammen med en kompis og synge «Kanskje 
kommer kongen» tostemt i en halvtimes tid etter at 
musikken er slått av og lyset slått på? 

Men nå er det altså over i Prinsens gate. Mine 
gode venner har gått bort. Man vet jo selvfølgelig 
at deler av Pilten og Jesper vil leve videre i nye 
lokaler, men er ikke dette egentlig som å flytte 
Rosenborgs hjemmekamper fra Lerkendal til 
Strindheims kunstgress? 

Jeg vil alltid huske deg, som en venn.
Om vi aldri mer ses igjen!
Vi har våre minner, de vil aldri dø.
Nå er tiden inne, til å si adieu!

Adieu

Si meg, hva 
betyr adieu?

Den nasjonale studentradiolista er sammensatt 
av bidrag fra Radio Nova (Studentradioen i Oslo), 
Studentradioen i Bergen og Studentradion i 
Trondheim. 

NYKOMMERE:

DAFT PUNK - Robot Rock (Virgin)
Årets foreløpig tøffeste trommeintro kommer ironisk 
nok fra den franske, elektroniske duoen Daft Punk. 
Det er likevel ikke noe ironisk over førstesingelen 
fra det kommende albumet Human After All, som 
slippes 21. mars. Det er duoens tredje ordinære 
langspiller, og det meste tyder på at de igjen vil 
sette spor etter seg innen elektronisk dansemusikk. 
Til fantastiske «Robot Rock» kan vi danse som 
roboter til krampa tar oss mens vi gleder oss til 
resten av plata. Drums, please!

- Ruben Gran, Radio Nova

DOVES - Black and Wite Town (Heavenly/Emi)
«Black and White Town» er den første singelen fra 
Manchester-bandet Doves’ nye album Some Cities. 
Jimi Goodwin og brødrene Jez og Andy Williams 
lever med denne melodiøse poplåten opp til de 
store forventningene de skapte etter Last Broadcast 
i 2002. Doves trår ikke akkurat opp upløyd mark 
med denne singelen, men fortsetter der de slapp 
sist. Fine vokalharmonier og melodier over et 
groovy og sjelfullt pianotema.

- Steinar Mørkved, Studentradion i Trondheim

THE BRIMSTONE SOLAR RADIATION BAND - Neon 
Darkness (Big Dipper/Sonet)
Brimstone, som de heter på gatemålet, ga i fjor 
vår ut et meget anstendig, selvtitulert album. Den 
grandiose oppmerksomheten uteble kanskje, men 
kvaliteten viste seg allikevel å være veldig god. 
Seksti og søttitallet er et hett tema når vi snakker 
om dette fortreffelige bergenske rockebandet, men 
det er dog forøvrig et hett tema hos 97 prosent 
av alle band som spiller musikk i dag. Ta av deg 
plastikkjakken og kom inn til skjeggkongenes varme 
og polstrede stue.

- Ketil Endresen, Studentradioen i Bergen

LISTA:

THE KILLS - Dead Road 7 
ENON - Knock That Door
LO-FI-FUNK - Change Channel
BLOC PARTY - Luno
EMILIANA TORRINI - Synnyroad
NEW ORDER - Krafty

På søndag ble vinnerne av Minimalen Kortfi lmfestival 
2005 kåret under en uformell prisutdeling på 
Prinsen kinosenter. Vandreprisen «den gylne 
saks» gikk til Oppvask av Roger Gihlemoen, mens 
publikumsprisen gikk til den svenske fi lmen Du 
var där med din polare Frank av Johannes Stjärne 
Nilsson og Ola Simonsson.

Blant de 35 deltakerne i hovedprogrammet 
vant Leonidestorm av Kaisa Ness og Julie Engaas 
prisen for «beste tekniske løsning».

Prisen for «beste fi ksjon» gikk til Monitor av 
Christian Isaksen, mens «beste fi lm» gikk til Mikkel 

av Karsten Meinich. Juryen mente blant annet at 
den tre minutter lange fi lmen hadde et viktig og 
ukamufl ert budskap. 

Meinich er opprinnelig fra Oslo og studerer på 
andre året ved Nordland kunst- og fi lmskole.

– Jeg ble veldig overrasket over at fi lmen i det 
hele tatt kom med, og hadde aldri trodd at den 
skulle vinne, uttrykker han tydelig overrasket.

For tiden jobber Meinich med sin avsluttende 
eksamensfi lm, før han etter sommeren planlegger 
å dra til Istanbul for å lage en fi lm om sin 94-årige 
tyrkiske oldefar.UD

Mikkel slo an på Minimalen

TEKST: ARVE ROSLAND
rosland@underdusken.no
FOTO: MATHIAS FOSSUM

LITT PÅ SIDEN

GLAD VINNER: Karsten Meinich vant prisen for beste fi lm under Minimalen 
Kortfi lmfestival som gikk av stabelen i helga.
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METALL

Kenneth Tiller er daglig leder i plateselskapet og 
musikkforretningen Apocalyptic Empire Records i 
Trondheim. Han mener at metallmiljøet i Norge er 
inne i en god periode, og at det vil bli enda bedre.

– Det er ekstremt mange band på markedet nå. 
Det har jo vært en liten dødperiode, men kurven er 
definitivt på vei oppover. Det er i tillegg en god del 
trondheimsband på banen nå. Disse gjør det bra både 
nasjonalt og internasjonalt, og det er selvsagt bare 
positivt, forteller Tiller.

Mange får platekontrakt
– Det er lettere å få platekontrakt nå enn det var før. 
Det er såpass mange plateselskaper fra undergrunnen 
at det ikke er noe problem, fastslår Tiller. 

Selv om mange band får utgitt en plate, er det 

likevel vanskeligere å bli profilert enn det var for ti 
år siden, hevder Tiller. Dette har trolig sammenheng 
med at det har kommet så mange nye band.

Stavangerbandet Gehenna har holdt på siden 
1993, og har nå hatt en pause på fire år. Steffen 
Simenstad er bassist og vokalist i bandet. Han er 
enig med Tiller i at det er vanskeligere å slå gjennom 
i Norge nå.

– Metallmiljøet funker jo, og en stor fordel nå 
for tiden er at den store hypen rundt metall har lagt 
seg. Før var det bare å si at man var fra Norge, vise 
fram et norsk flagg og spille svartmetall, så fikk man 
spillejobber i fleng. Nå må man faktisk kunne spille 
bra for å slå gjennom, forklarer han.

Rivalisering innad i miljøet
Lørdag 26. februar ble det arrangert metallmaraton på 
Rosendal scene. Tidligere nevnte Gehenna, No Dawn, 
She Said Destroy og Koldbrann deltok på konserten. De 

to sistnevnte tok turen helt fra Oslo. Simenstad forteller 
om vanskelige forhold når det gjelder spillejobber i 
Norge for tiden.

– Band i og rundt Oslo driver i stor grad en 
rivalisering seg i mellom for å få jobber. I Bergen og 
Stavanger er det mer kameratskap mellom medlemmene. 
Ofte er det slik at de bandene som deler øvingslokaler 
nevner hverandre i intervjuer. Det hjelper på, forteller 
han. 

Tiller mener hele miljøet rundt metall burde vært 
mer vennskapelig. 

– Det burde definitivt vært et mye større samarbeid 
mellom artister, presse og plateselskaper. Det ville 
vært mye mer effektivt enn konkurranse. Da ville nok 
flere overlevd også, hevder han. 

– I tillegg kunne det kanskje vært større 
oppslutning på metallmaratonen på Rosendal. Mer 
publikum gjør også at man overlever, avslutter 
Tiller.UD

TEKST: MARIANNE KONSTANSE GJELDNES
konstans@underdusken.no
FOTO: ERLEND DAHLHAUG PAXAL

Norsk svartmetall ble verdenskjent i løpet av 90-tallet. Men så slukket flammene. 
Nå er det mye som tyder på at vi vil oppleve en ny metallæra. 

Metall er på vei oppover

METALLOPPTUR: Metallbølgen er over oss igjen. Her 
sees vokalist Mannevond i metallbandet Koldbrann i 
aksjon under metallmaraton på Rosendal forrige helg.



46 www.underdusken.no

K
U

LTU
R

INTERVJUET

Studentene Pål Ødegård og Christer Andresen 
har nylig startet et selskap der de produserer 
manus for mediebransjen. Ødegård og Andresen 
er masterstudenter i henholdsvis medievitenskap 
og filmvitenskap. Firmanavnet Cunning plan er 
tatt fra tv-serien Black Adder.

Nå for tiden skriver guttene et manus for 
teater.

– Mye av det som skrives for norske teater er 
relativt likt når det gjelder tema. Her er det snakk om 
mye føleri og beskrivelser av mellommenneskelige 
relasjoner, forklarer Pål Ødegård. Han synes det 
hele blir litt ensformig.

– Vi ønsker å skrive et forbanna stykke, et som 
er litt sint og engasjert . Dette vil være et bidrag til 

å dekke den «blinde flekken» som regjerer i norskt 
teatermiljø, forteller Christer Andresen.

 
Erfaring fra UKA og Samfundet
Studentene er ikke helt uten erfaring. Samarbeidet 
startet i 2002, og de har allerede vært involvert i 
både regi, produksjon og bearbeidelse av manus for 
både UKA og den Internasjonale studentfestivalen i 
Trondheim (ISFiT). Nattforestillingen under UKA-03 
og Samfundets Interne Teaters Clockwork Orange 
er oppført på CV-en. Ødegård har i tillegg erfaring 
fra Teateret vårt i Molde.

– Men en gang må en slutte å gjøre ting på 
frivillig basis for Samfundet og ISFiT. Drømmen 
er å produsere noe folk vil kjøpe, og samtidig 
kunne leve av det.

 
Det mystiske og mytiske
– Det ligger så mye mystikk rundt det å fortelle en 
historie. Om guddommelig inspirasjon og særegne 
evner. I realiteten er det snakk om å tørre og satse 
og være villig til å jobbe hardt. Å gjøre det bra 
innen teater og film handler ikke om en medfødt 
evne, forteller selskapets eiere. Dette er et aspekt 
ved saken som det virker som studentene har tenkt 
nøye gjennom.

– Hvordan skal man selge et fag som 
medievitenskap? spør Andresen retorisk.Det er 

som sagt bare å satse, fordi selve håndverket kan 
man jo allerede. Det er ikke så farlig og vanskelig 
som en tror, sier han og fortsetter.

– Å starte opp for seg selv innebærer mye 
jobbing. Den kreative sfæren sluker mye fritid. 

Målet for de nystartede produsentene er å 
hele tiden ha et prosjekt gående. Skriveprosessen 
bør være i kontinuerlig bevegelse. Framdrift 
og tidsplaner er blitt skrevet ned, og skal helst 
overholdes.

 
Oppstartprosessen er enkel
– Det er egentlig ikke vanskelig å starte et 
produksjonsselskap. Man har en idé, deretter får 
det bare briste og bære, forklarer Andresen. 

Den prakt iske g jennomføringen ved 
opprettelsen av eget foretak er heller ingen 
avskrekkende prosess .  Søknad sendes 
Brønnøysundsregisteret og deretter tar det bare 
et par uker å komme i gang. Studentene forklarer 
at dette prosjektet ikke forutsetter startkaptital og 
dermed taper de heller ikke noe. En relativ enkel 
prosess ufarliggjør dermed det hele.

– Riktignok må en streve litt for å få det til, 
og en må regne med et par skrubbsår på knærne 
underveis i prosessen. Men det er viktig å hele tiden 
søke nye utfordringer og prøve seg på noe en ikke 
kan, avslutter de optimistiske produsentene.UD

Hva gjør du når det ikke florerer 
av tilbud på arbeidsmarkedet, og 
du er lei avslag? Start ditt eget 
firma. 

TEKST:  INGVILD THOMMESEN SÆBØ
ingvisab@underdusken.no
FOTO: AUDUN REINAAS

MANUSBEDRIFTEN: Pål Ødegård og Christer Andresen starter eget produksjonsselskap.

PÅL ØDEGAARD
27 ÅR
MASTERSTUDENT 
I TEATER

Vil leve av historiefortellingens kunst

CHRISTER ANDRESEN
27 ÅR
MASTERSTUDENT I 
FILM
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Erik Fjermestad er 24 år og studerer arkitektur på 4. året ved NTNU. Maleriene ovenfor er hentet fra serien «tokyo, sleeping» som var en 
del av utstillingen, «hello Japan», i kurset visuell kommunikasjon ved insitutt for byggekunst, form og farge i fjor. Maleriene måler hver 
1x2 meter, og motivene er fra undergrunnsbanen i Tokyo. 
Temaet i maleriene er todelt. Den ene delen knytter seg opp mot tittelen, og det dreier seg om hvordan japanere utvider sin personlige 
sfære ved å lukke øynene når de reiser med for eksempel undergrunnsbanen. Man får andre reisende mer på avstand og kan slippe å bry 
seg med alt som skjer rundt en. Dette fører oss over til det mer generelle temaet i maleriene; nemlig den økende tendensen til å ikke bry 
seg om ting som skjer rundt en. Vi ser at språk og kultur blandes på tvers av landegrenser. Er vi på rett kurs eller peiser vi avgårde med 
lukkede øyne uten hensyn til historie, mennesker eller miljøet rundt oss?

Prospekt er den utøvende trondheimsstudentens egen 
spalte. Alle uttrykk som kan trykkes på en avisside er av 
interesse; spekteret defineres av studentene selv. Bidrag 
eller spørsmål kan sendes til prospekt@underdusken.no.
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21 arkitektstudenter ved NTNU stiller ut sine 
avsluttende prosjekter på Et Stunt på Bakklandet. 
Diplomutstillingen vil være åpen for publikum fra 
4. mars til 16. mars. 

Utstillingen er preget av et bredt mangfold, 
både med hensyn til tematikk, uttrykk og idé. 
Bygningstypene varierer. I utstillingen er det 
blant annet kjøpesenter, kulturhus og hotell- og 
terminalbygg representert. Hovedsakelig diskuterer 
prosjektene bygninger i det offentlige rom. Enkelte 
studenter har tatt for seg utviklingen av større 
områder, mens andre har jobbet mer skulpturelt. 

Utstillingen spenner dermed fra å bruke det 
arkitektoniske språk i mer overordnede grep til 
en nær behandling av detaljene. Både kunsten og 
teknikken har funnet sin plass i diplomarbeidene. 
To av prosjektene tar for seg energiforbruk, og viser 
hvordan reduksjon i energiforbruk gir implikasjoner 
for arkitektonisk form og uttrykk.

Den pluraliteten en finner i utstillingen er 
særlig åpenbar i variasjoner innen arkitektoniske 
uttrykk. Enkelte former tenderer mot det subtile, 
med en særegen ærlighet i uttrykket. Den 
kurvede linjes poesi avdekkes. Monumentalitet 
og det volummessige preger turistterminalen på 
Svalbard. To volumer er satt sammen i en harmonisk 
komposisjon, og gir en tydelig og ren arkitektonisk 

artikulering. I andre prosjekter gir den kjølige og 
glatte modernistiske flaten hentydninger til det 
abstrakte. Utstillingen viser dermed både enkel 
geometri, men også mer fragmenterte former. 

Diplomutstillingen gir en visuelt variert 
opplevelse med hensyn til hvordan prosjektene 
presenteres. Her finner en det personlige og nære 
i de ekspressive håndtegningene til prosjektet 
Afrodisias. Datategningens stramme linjer beskriver 
en tydelighet og enkelhet i den arkitektoniske 
utformingen en finner i noen av prosjektene.

 
Utst i l l ingen ref lekterer  ung  og  energ isk 
samtidsarkitektur, med en dynamikk og driv som 
gjør den vel verdt et besøk.

TEKST: INGVILD THOMMESEN SÆBØ 
ingvisab@underdusken.no
FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ

Arkitekturens mange ansikter
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MONUMENTALITET: Turistterminalen på Svalbard med en tydelig arkitektonisk artikulering.

UTSTILLING

Diplomutstilling for 
arkitektstudenter ved NTNU
Et Stunt, Nedre Bakklandet

VISJONER FOR BOSNIA: Forslag 
til forbedret bomiljø i en 
flyktningelandsby i Bosnia.

RESTAURERING I ROGALAND: Nytt 
liv til forhenværende skolebygg på 
Randabergfjellet.

PÅ FJELLTOPPEN I BERGEN: Nytt 
turistbygg på Ulriken viser en 
enkelhet og renhet i uttrykket.
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STUDENTRADIOALBUMET

Alla vill till himmelen 
men ingen vill dö av 
Timbuktu (Juju Records)

Sterkt fra Sverige

L o r p e r  s u s c i l l a m e t  d o l o r e r o s  n o s t i s  n i a m  i u r e  v o l o r e e t  a t .  D u i p  e u  f a c c u m s a n  h e n i s  d o l o r p e r a t u e  f e u g u e  d i a t  n u l p u t e t u e  f e u i s  n u l l a  a l i t  p r a t  l u p t a t  l a 

Sist vi hørte noe fra den svenske 
rapperen Timbuktu var i 2003 med 
det knallsterke albumet The Botten 
Is Nådd. Forventningene til en ny 
utgivelse har vært store, og det er 
med stolthet vi kan fortelle at han nå 
er tilbake med den etterlengtede, og 
ikke minst sterke, oppfølgeren Alla 
vill till himmelen men ingen vill dö. 

På albumet florerer de gode 
låtene, og det er også veldig variert. 
Dette kommer fram når rapperen 
blander forskjellige musikkstiler. 
Inn ime l lom dukker  de t  opp 
afrikanske rytmer, popelementer, 
rockelementer... Alt i alt en herlig 
kombinasjon med det beste fra 
hiphop. Dette gjør at det blir langt fra 
kjedelig, og plata har noen skikkelige 
godbiter. Hele veien er det fengende 
rytmer og grooven er fantastisk. Man 
blir rett og slett hekta enkelte steder. 
Dette gjør det vanskelig å finne et 
bestemt høydepunkt.

E t  h i phop - a l bum e r  f o r 
mange ikke helt komplett uten 
gjesteopptredener, og her skuffer 
ikke Timbuktu. Med opptredener 
både av Promoe og Svante Lodén, 
lever albumet virkelig opp til 
forventningene. Stabile gjester 
kombinert med en fabelaktig 
Timbuktu gjør dette til en knall 
plateaffære.

Albumet er dedisert til kjærlighet, 
og det er hovedsakelig tilegnet alle 
som har mistet noen. Dette gjenspeiles 
i de samfunnsengasjerte tekstene. Her 
snakker han om medmenneskelighet, 
det å være venn med verden, at alle 
er like uansett hvor i verden de 
kommer fra, og om at verden lever 
i en stadig voksende frykt for alt som 
er rundt. 

Dvergen fra Skåne har utvilsomt levert 
sakene sine. Dette er et eklektisk album 
med fengende rytmer og gode låter. 

Det... gjesp!

Nokre musikarar, Ole Paus til dømes, 
skriv fine låtar og gir dei til gode 
songarar. Ein av desse burde Tor 
Konstalij òg vere. Høyr for deg ei 
krysning av Tom Waits og Uncle’s 
Institution, rammeskeiv viserock med 
tilbakelent akustisk komp. Hos dei 
som rått sluker alt av dvelande lo-fi og 
daff nachspielmusikk, vil dette falle i 
smak. For oss andre krev skrangling 
«det lille ekstra» i form av nerve og 
magi, noko som manglar her. 

Langspelaren er stort sett statisk 
og kjedeleg, enkelte spor vert sågar 
øydelagde av irriterande ekkel vokal. 
Som songar er nemleg Konstalij ujamn, 
berre unntaksvis er det behageleg, og 
oftast berre puslete og surt. Plata veks 
etter nokre gjennomlyttingar, men 
diverre ikkje tilstrekkeleg. Pengepung 
som perkusjon er då kreativt nok, 
og trøorgel er greitt. Men så skal 
liksom alt verte så fattigsleg. Ustemt 
piano, malplassert tromming og stygg 
bassgitar... Kvifor? Det er ikkje gull 
alt som skranglar, og utan utteljing 
tek Konstalij obsternasig sjølvmord 
i ein overfolka sjanger. 

Down like a dog har likefullt 
sine betre augneblink. «Don’t be 
sad» er vakker, kompet spelar pent 
nesten heile vegen, og koring av 
fire utgamle bedehuskjerringar er 
faktisk særs stemningsfullt. Pluss 
for denne ideen! Det nedstrippa 
sistesporet lukkast i å formidle eit 
sårt, nakent uttrykk, der nærleiken 
i Konstalijs vokal faktisk fungerer. 
Eit akustisk, vindskeivt lydbilete er 
modig, fordi det stiller ekstra store 
krav til innhaldet. Å vere naken kler 
det verkeleg smukke, alt anna vert 
litt stusseleg. Konstalij inkludert. 
Songwriter? Ja. Singer? Nei. Slik er 
livet, det finst mange av oss.

Gje vekk låtane dine Tor, du kan ikkje 
å syngje.

Destruktiv 
sorgavhandling

Etter tyve sider av Kommandolinjer 
ville jeg helst legge boka pent og 
pertentlig fra meg på bordet, snu 
ryggen til verket og gå ut for å trekke 
frisk luft. Ikke fordi teksten var så 
innmari dårlig, men fordi ordene i den 
var makabre og motbydelige direkte. 
Fortellerstemmen i boka beretter sine 
innerste tanker, drevet av bunnløs 
sorg over å ha skjøvet sin høyt elskede 
fra seg. En isolert, ung mann uønsket 
av sine til tider groteske foreldre. 
Denne barndommen fører til brutale, 
psykiske og voldelige overgrep mot 
kvinnen som en gang elsket denne 
navnløse mannen. 

Kommandolinjer er en destruktiv 
kortroman om (manglende?) selv–
ransakelse og tapt kjærlighet. Den 
tar nøye og detaljert for seg tomheten 
og vakuumet som oppstår når alt går 
til helvete og den man hater høyest 
er seg selv. Man kan helt klart trekke 
paralleller til Jon Fosse og Herbjørg 
Wassmo. Jeg liker fortellerstilen 
som svært privat snakker til seg 
selv og egentlig aldri forholder seg 
til leseren. Hovedpersonen snakker 
også gjennom sin tapte kjærlighet, 
Gjennom henne forsøker han å forstå 
hvordan hun egentlig forholdt seg til 
situasjonene de hadde sammen. Eller 
var det hvordan han ønsket at hun 
egentlig skulle føle?

Til tross for bokas diffuse måte 
å treffe leseren på, synes jeg likevel 
forfatteren når en nerve hos meg. Ved 
å la meg være flue på veggen og selv 
bestemme min besøkelsestid, skaper 
Kommandolinjer en ubehagelig og 
kvalmende stemning ved å få innsyn 
i et annet menneskes sorgprosess og 
undergang. 

Ubehagelig ekkel og treffende skildring 
fra en uelsket mann i emosjonell 
oppløsning. 

Sletaunes råskap
FILM:Naboer (2004)

Loreet atPsykologiske thrillere er sjelden vare 
i norsk sammenheng. For første gang 
siden 1987 har en norsk film fått 18-
årsgrense i Norge, og det skyldes 
kombinasjonen eksplisitt sex, vold 
og moralske gråsoner.

Kristoffer Joner spiller John som 
nettopp har fått fyken av kjæresten 
sin. Han kommer i kontakt med 
sine to vakre og forføreriske naboer 
Anna og Kim. Han dras inn i en heftig 
sirkel av sex, vold, råskap og død, 
hvor fantasi og virkelighet ikke lar 
seg skille.

Ta en håndfull stemning fra 
David Lynch, en spiseskje formspråk 
fra David Fincher og en ørliten 
klype Alfred Hitchcock. Resultatet 
blir Naboer. Lenge er det fordømt 
spennende, herlig forvirrende og 
morbid fascinerende. Hver eneste 
scene er uhyre velkomponert, og 
den klaustrofobiske stemningen 
understrekes av et til tider fantastisk 
soundtrack og praktfull kameraføring. 
Pål Sletaunes tydelige fascinasjon 
for de overnevnte regissører gjør at 
Naboer får et markant amerikansk 
kuns tne r i sk  u t t r ykk .  De t  e r 
gjort med dyp respekt, og fordi 
Sletaune behersker filmformatet 
til fingerspissene, fungerer dette 
glimrende. Det samme grepet gjør 
imidlertid at Joner blir malplassert 
i rollen som John. Hans ekstreme 
tilstedeværelse i norsk film de siste 
årene gjør at han ikke passer inn i 
dette unorske verket. 

 S le taune behersker ikke 
helt begrensningens kunst. På 
et tidspunkt når de psykotiske 
scenene et metningspunkt, og blir 
nesten parodiske. Likevel, Naboer 
er et sterkt forsøk på å rendyrke en 
genre norsk film ikke har gjort seg 
bemerket i tidligere.

 
Rendyrket og stilfull psykologisk 
thriller fra Pål Sletaune, som innimellom 
bikker over i det parodiske.

TEKST: MARIANNE K. GJELDNES

Naboer (2004) 
Regi: Pål Sletaune

TEKST: PÅL VIKESLANDTEKST: STEINAR SOMMERSET

TEKST: MERETE JENTOFT SIRNES

BOK

Kommandolinjer
Vidar Sundstøl
Tiden Norske Forlag

Down like a dog av Tor 
Konstalij (Grandslam-
happytimerecords)

PLATE FILM
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TEATER
Bursdagsfesten på Knaus
Studentersamfundets 
Interne Teater
Regi: Endre Volden

Ujevn 
regi

Lyset forsvinner og mørklegger en 
fødselsdagsfest for et bursdagsbarn 
uten bursdag. Bursdagsbarnet er 
pensjonatets eneste gjest. Likevel 
dukker to dresskledde personer opp 
i huset i skogen. Men kom de på 
eget initiativ? Når mørket har makten 
kommer de virkelige relasjonene fram 
og frykten blottlegges. Hang du 
med? Handlingen i Bursdagsfesten 
er vanskelig å komme inn i. 

Harold Pinter skrev stykket i 
1957, og dette ble hans første helaftens 
teaterforestilling. Studentersamfundets 
Interne Teater (SIT) har valgt å legge 
stykkets handling til dets originale 
tid på 50-60-tallet. Gjennom et trangt 
rom, et man kan definere som en 
blanding av kjøkken og stue, får 
publikum innblikk i ekteparet Meg og 
Peteys sedvanlige hverdagsliv. Meg, 
strålende spilt av Cicci Høyem, er 
den naive, godtroende og pertentlige 
husmoren som steller og rer for alle 
og enhver. En skikkelse som febrilsk 
forsøker å gjøre alle til lags. I sin 
overanstrengelse blir hun til slutt 
utestengt, usynlig og uvitende. 
Hun får ikke med seg hvilke gjester 
som kommer eller hvorfor Stanley, 
gestaltet av en dyktig Andreas 
Thoresen, nekter for sin fødselsdag og 
plutselig karakteriserer drikkevanene 
sine som dyp synd. 

Regissør Endre Volden har 
i denne oppsetningen gått for 
en stram, stilistisk linje, noe som 
gjenspeiles i scenografi, kostyme, 
spillestil og gester. Jeg klarer ikke 
helt å bestemme meg om det er 
stykkets form som er absurd eller 
om det absurde ligger i teksten og 
dialogen. Eller snarere sagt i den ikke-
verbale dialogen. Stykket spiller på 
karakterenes og publikums frykt for 
frykten og regissøren lar tilskuerne 
sitte lenge på pinebenken. Kanskje 
litt lenge innimellom, men gud 
så deilig det er når man endelig 

kan puste ut og le vekk den ekle 
stemningen som fyller hele kroppen. 
Som når McCann (Mikkel Andreas 
Halvorsen) og Goldberg (Ingvild 
Kvale Sørensen) utøver en verbal 
makt-og statuskamp. 

Scenen er utformet med to 
motstående publikumsamfi og 
spillested i midten. Scenografien 

er enkel, men dyster. Kostymene 
e r  mørke ,  med  enk le  sn i t t . 
Sceneutformingen og lange, tunge 
dialoger gjør stykket krevende for 
skuespillerne. Dermed forsvinner noe 
av energien som er med på å fange 
tilskuernes oppmerksomhet. Volden 
har valgt å bruke estetiske brudd som 
mye og høy musikk, vekslende lys og 

skuespillernes effektive gange. Det 
er i  disse sekvensene at de virkelige 
relasjonene mellom karakterene 
vises. 

Deilig nervepirrende absurd stykke, dog 
litt langdrygt. Men likevel et must for 
teatergjengere.

TEKST:MERETE JENTOFT SIRNES
merete@underdusken.no
FOTO: EIRIN CATHRINE LADE
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HURRAFEST: En overbegeistret Mag (Cicci Høyem) overtaler en redd Stanley (Anders Thoresen) til å være blindebukk på sin egen bursdagsfest.
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ALEX MØKLEBUST
Vokalist i Seigmen.
Gjør tidens mest 
etterlengtede comeback i 
Dødens Dal 20. oktober.

– Huff, sånne greier er jeg helt elendig til å ta 
på sparket. 15 års musikkliv setter sitt preg på 
korttidshukommelsen. Ja, ja. Kjør på!

FILM
– Helt klart Rob Reiners This Is Spinal Tap. På genuint 
og genialt vis driter den loddrett ut folk som meg. 
Det er selvfølgelig en film som passer best for folk 
som kjenner bransjen. En fantastisk film som vi har 
sett mye når vi har vært på turné.

BOK
– He he, jeg fikk litt pes for det der for en del år 
tilbake. Uttalte noe sånt som at «bøker er tull, vi 
lever jo i 90-åra». Ja, ja. Men jeg leser faktisk ikke 
så mye bøker. Det går mest i manualer og nerdete 
musikkmagasiner.

MUSIKK
– Får kanskje anbefale noe norske greier. The Beautiful 
People tror jeg kommer til å gjøre det jævlig bra. 
Ble blåst av banen da jeg så dem for en stund siden. 
Helt klart verdt en anbefaling.

TV-SERIE
– Black Adder. Ingen over, ingen ved siden. Det er 
en tidløs klassiker.

TEATER
– Eh, husker jeg så orginaloppsetningen av Chess 
med moren min da jeg var 13 år. Husker egentlig 
best at folk trodde jeg var daten til mamma. Pinlig 
for henne, stor stas for meg.
– Hvordan var stykket da?
– Jo, en skulle kanskje tro jeg kjedet meg, men 
jeg hadde det faktisk ganske fint. Følte meg veldig 
voksen, husker jeg.

BILLEDKUNST
– Nei, sorry. Der har jeg ingen favoritter.

TEGNESERIE
– Hm, det var det med den korttidshukommelsen, 
da. Er lenge siden jeg leste noe særlig tegneserier, 
Jo, forresten. Christopher Nielsens saker er jo utrolig 
bra. Absolutt verdt å sjekke ut! 

KOMIKER
– Kan jeg si hva som helst, eller?
– Du står helt fritt, ja.
– Da sier jeg Christopher Guest som spiller Nigel i 
This Is Spinal Tap. Den rollen han har der er utrolig 
morsom, og er en klar favoritt. 

Av Pål Vikesland

– På interiørfronten begynner det å bli populært 
med reinsdyrhorn i stua, og i klesveien er etnisitet 
viktig. Man kan si at tidsånden beveger seg bort fra 
det kalde, ironiske og overfladiske til det varme, 
opprinnelige og ekte, sier journalist Maria Fürst i 
motebladet Elle.

Bunaden har fått en kraftig oppsving de siste 
årene og i reklamen byttes kafé og latte ut med 
stabbur og sau. I Europa rømmer urbane sjeler 
metropolene og her i Norge meldte Aftenposten 
nylig at hundretusener var på flyttefot ut av byene. 
Alt dette mens TV2 holder sofasliterne på plass med 
realitykonsepter inspierert av bonderomantikk, som 
Jakten på Kjærligheten og Farmen.

By og land
Til og med Natt&Dag har begynt å anmelde country 
og for Stein Østbø har ikke dette gått upåaktet hen. 
Han er forfatter og musikkjournalist i VG og har 
nylig skrevet en bok som blant annet omhandler 
populærmusikkens nylige integrering av tidligere 
bannlyste elementer.

– Det er ikke lenge siden TV2 stemplet Odd 
Nordstoga som traktorkjørende grisebonde, men 
lytterne har trykket ham til brystet, sier Østbø.

Direktør for trend og framtidsanalyse i Opinion, 
Pål Fure bekrefter dette langt på vei.

– Nå kan det like gjerne være hipt med kofte 
fra Stryn. Nettopp fordi man finner noe stilig ved 
den. Vi er ferdige med sort-hvitt-tankegangen og er 
åpne for en mer helhetlig vurdering, mener han. 

I etterkrigstiden var det de som bygde Norge 
som fortalte hvor skapet skulle stå, og trendforsker 
Fure tror at mentalitetsskiftet som fulgte var en 
reaksjon på dette.

– De som er født på 60-tallet har tatt et stort 
oppgjør med etterkrigstiden. Fordi man vokste 
opp i en velfungerende stat, ble fokuset flyttet 
fra samfunnet til jeg, meg og mitt. Altså det 
individualistiske og urbane. De som er født på 80-
tallet oppgir derimot disse ensidige betraktningene 
og finner noe bra med alt.

 
Tilhørighet og ironiens død
– Det vi ser nå kan også være en reaksjon på 
globaliseringen. Det blir viktigere med tilhørighet 
som identitetsskapende faktor, sier Fure.

– Vi kan se på både klær og interiør at det er 
viktig å vise hvor man kommer fra. Opprinnelse, 

autensitet og det naturlige er sentralt, sier Elle-
journalist Maria Fürst som mener å spore en opptakt 
til dette blant annet ved dogmefilmens ankomst. 

– Vi forlater 90-tallets ironiske distanse og 
omfavner i stedet nærhet. Det er mindre «liksom» 
og man tør være ærlig, sier hun.

Tradisjon som livsstilsvalg
– Samtidig er det slik at dette med landsbygda hittil 
er uprøvd i moteverden, og i sitt annerledesprosjekt 
er gjerne de hardbarkede trendsetterne på jakt etter 

Bøndenes reness anse    
Trodde du Felleskjøpet og lusekofte var harry? 
Tro om igjen.

TEKST: SIAN CONSTANCE O’HARA
ohara@underdusken.no
ILL: MARKUS ACKERMANN 
OG ERLEND DAHLHAUG PAXAL

MIN ANBEFALING

I denne spalten ser vi på 
nye trender og fenomener 
innenfor kulturens verden
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Bøndenes reness anse    

upløyd mark, sier Fure.
– Motens første bud er å demonstrere det 

nye, minner filosof Lars Fredrik Svendsen om. 
Han er amanuensis ved Universitetet i Bergen 
og har skrevet boken Mote  – et filosofisk essay 
hvor han gjennomgår motens natur og knytter 
motefenomenet til diverse filosofer. 

– Bunader er derimot noe man betrakter som 
tradisjon, men enkelte vil hevde at tradisjonen 
er avskaffet og erstattet med valg av livsstiler. 
Nå har altså tradisjoner blitt ett av flere valg i 

livsstilsshoppingen og slik får også bunaden sin 
revansj. 

Motens logikk
I følge Maria Fürst er det som vanlig stor variasjon 
på catwalken denne motesesongen, og motefilosof 
Svendsen synes oppriktig synd på moteløvene.

– Klesmotens storhetstid var fra cirka 1860 til 
1960 og den estetiske innovasjonen har aldri vært 
så laber som nå. Klesmoten har aldri vært mindre 
estetisk interessant enn i dag. Det er resirkulasjon 

uten ende som pågår og sånn sett er det brudd 
på motens egen logikk. Trender fra seksti-, søtti- 
og åttitallet overlapper hverandre og blir mote like 
etter at det har gått av moten, sier han.

– Det skal vanskelig la seg gjøre å være en 
individualist i dag, og er mote en smart strategi for 
identitetsuttrykk? Nei, mener jeg. Selv har jeg stor 
sans for Monthy Pythons Life of Brian der Brian taler 
til en folkemasse og sier «You are all individuals!». 
«We are all individuals», svarer massen, bortsett fra 
den ene som sier «No, I’m not».UD

MOTE SOM SIER MØ: Etter mange år 
med dyrking av det urbane, er ku og 
kofte på trendy igjen.
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  SpiText-TV 099

...at John Carew har tilbrakt for 

mye sammen med sin pode. Opphostet 

han sentret i motspillerens fasade 

var av en slik karakter at man 

skulle tro drittsekken gikk i 

barndommen

...at det ikke er en bombe. Rent 

mentalt er han kanskje ikke den 

mest utviklede. Nu er forresten 

opphost-bildene manipulert.

...at apropos Keru og hans 

paranoide Da Vinci-kode-teorier: 

Hvem faen tror han egentlig han 

er?

...at nå har de ufine hipp som 

happ-tösene i Söster Gerilja og 

deres mentalt jevnbyrdige fått et 

sted å være

...at tagging og annet svineri 

selvsagt er bannlyst

...at her vil John Carew helt 

sikkert være med, men kun om han 

får kline snørr utover veggene

...at klart det, John! Vi 

snörrunger må holde sammen, vet du

...at apropos klyser: Posepilten 

omdöpes til Daniels Go Go Bar

...at Daniel kan gå på bar 

så mye han bare vil. Spitposten 

kommer ikke för lekre damer i 

korte topper gjör sitt inntog

...at ja til flere söndager! Og 

irrganger, såklart

...at noen går lengre enn andre 

i sin higen etter Sesam-burgere

...at Spitposten mer enn forstår 

hvorfor

...at vi er på vei til Sesam as 

we speak med slegge, brekkjern og 

stekefett

...at det er smart å ringe 

Ibrahim når man ikke skjønner 

hvordan komfyren virker

...at det er mindre smart å 

fordufte når Ibrahim hjelpsomt 

trer stöttende til

SPITEXT REGISTRERER

Ingen slaver mötte opp 

til frihet (Nettavisen)

Brud voldtok 85-åring 

(Nettavisen)

Sjimpanse bet pungen 

av apevenn (Nettavisen)

Ga mamma narko-kylling 

(Aftenposten)

Forvekslet öyedråper

og superlim (Aftenposten)

Bil pålöpt av mann 

(Bergensavisen)

Rart å ha “tourette”, 

men det går (Varden)

Tvedestrand kan dö

(Tvedestrandsposten)

– Voldtok puddel 

(Aftenposten)

Ringte bombetrussel 

for å rekke fly 

(Aftenposten)

Lemenkjærlighetens

irrganger (Urdu, Senk 

Den!)

Nano veltet kano. 

Lemenflokk druknet 

(Aftenbladet)

Heidi Hauge-plate 

stoppet av retten 

(Varden)

Det grenser til 

vanvidd. To av fire 

söppelkasser plassert hos 

naboen (Moss Dagblad)

Morten fikk tillit 

igjen (Finnmarken)

Fikk ikke gå i fengsel 

(Haugesunds avis)

Så vanskelig er det 

å bli sett (Haugesunds 

avis)

Utestedsrevolusjon i 

Trondheim: MårhundMårhund 

truer NebbdyrNebbdyr 

(FinnmarksVigga)

PRESSERUNDEN

LOOKALIKES

> > >

SPITEXT FASTSLÅR ANTAGELSEN:
BANIGALO VAR TYVEN

Innbruddet på Sesam Samfundet var iscenesatt av 

universitetsdirektör Per Ivar Maudal (PIM). Det bekrefter 

en anonym kilde til SpiText-TV.

– Perry ba mej henta non pappirer. Og en sjhisbörger,

forteller PIMs pengeteller Banigalo Tzuh.

Motivasjonen bak innbruddet var å fjerne planene til

nybygget på den såkalte fengselstomta. 

Universitetsdirektören önsker nemlig i 

stedet å flytte Samfundet til Dragvoll, 

og Dragvoll til Samfundet, heter det.

Maudal skal også ha gravd ned en 

diger sjöröverskatt på fengselstomta, 

og denne vil gå tapt ved opprettelse av 

et nybygg.

Banigalo Tzu er svært skuffet over 

at planen gikk i vasken. Han var lovd 

en ny jordbungalow i höyskoleparken for 

jobben. Nå sitter han i stedet kasjotten. 

Men er fortsatt like blid.

Likevel blid: Banigalo Tzuh

>

Muskel    Bunt     Pip       eTone    Volum       Volum 2     Ork      Orkdöl

kDAGENS GÅTE: Spitext trenger gode råd. Hvor skal denne       en stå?
(svar i “skjult” tekst)

spit (frå lågtysk), erting, krenking; spott

- + Krogstad til 1000-indexen: 798
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– Hva er dette her for noe da? snöfter 

sexologen i grilldress og nekter å 

drikke öl. Han vil ha vin.

– Dette er sixpackprat. Her skal vi 

utfolde oss i alkoholens favntak og 

lufte våre innerste tanker.

– Pfft.

Esben Esther Pirelli Benestad og 

Monica Myklebust er ved godt mot og 

drikker öl som menn. De er menn også, 

eller rettere sagt var. Den ene tripper 

rundt i bestemor-forkledning – den andre 

het tidligere Morten. 

– Dildosalget har gått opp, hviner 

Pirelli.

– Men agurksalget har gått ned, 

kommer det surt fra sexolog Tore 

Langfeldt i hjörnet som fremdeles venter 

på vin.

– Jeg har ingen dildo. Og da er jeg 

aseksuell i fölge VG, sier samfundsleder 

Göril Forbord med en trist mine.

– Jeg kan sende deg en, vet du, 

bröler Esther Pirelli tröstende.

– Jeg synes jo at man bör gjöre visse 

ting som er normalt for enkelte perioder 

av livet, erklærer han eller hun videre 

med höy stemme adressert til Samfundets 

leder, og går i samme åndedrag over til 

å fortelle historier. 

– En dag kom det en skjegglös liten 

indianer inn på legekontoret mitt som 

egentlig ville ha en stor og hårete 

kropp...

Tore sexolog himler med öynene og 

folder armene furtet over grilldressen. 

Han har gitt etter for ölpresset og 

heller öl inn i munnviken på skrå i 

kjent sjöröverstil mens han skuler olmt 

på journalistene.

– Hei du. Flytt håret ditt! kauker 

han til den forsmådde fotograf med de 

mange kröller på hodet.

– Og det snakker du om! skriker 

samfundslederen til sexologen hvis hår 

minner om en höysåte. Han tiner opp og 

serverer fölgende nött hentet fra sin 

uransakelige sexologi-verden:

– Det var en gang en homofil jente 

som ville være gutt, men så ville hun 

ikke være gutt likevel og hadde samleie 

med en homofil gutt som sa at det var 

hans aller beste opplevelse noen sinne.

– Hæ?!?

– La oss nå kjenne litt på fölelsene 

våre overfor det samme kjönn...

En trykket stemning brer seg og 

alle konkurrerer om hvem som er best 

til å være tolerante. Noe tyder på at 

denne sixpackpraten går helt feil vei. 

Istedenfor å danse på bordene diskuterer 

vi blottlegging av underbevissthetens 

lumskhet.

Mer öl skyfles over bordet og korkene 

spretter mens historiene om mannen som 

ville bli lesbisk og kona som ville bli 

seg selv, går over i hverandre.

ØVi avrunder med lett journalistisk 

forvirring og gjenlyden av klikklakk-sko 

i korridorene på Samfundet.

Av Sjöhesten, Isbjörnen (tvekjönna 

pga forurensning) og Sauen som egentlig 

var Vær (foto)

  6-pack:Pirelli-piken..?

Studentersamfundet boikotter samane

i ein ny resolusjon.

– Vi stöttar reinen i deira 

fridomskamp, seier leiar Göril 

Forbord.

Samfundet vil stoppe innkjöpet 

av joika-kaker til samane skjerpar 

seg.

Boikotten vil også omfatte taterar, 

sigöynerar og bulgararar. Dette for 

at boikotten skal bli stor nok, 

ifölgje Forbord.

Nei til joika

Ingen har så 

langt meldt seg 

for ledervervet 

til Studenter-

samfundet i 

Trondheim.

Sittende leder 

Göril Forbord 

planlegger nå 

å spörre Gollum 

fra Ringenes 

Herre.

Problemet

er imidlertid 

at Gollum falt 

ned i Dommedags 

djuv i slutten 

av boken «Atter 

en konge». Men 

Forbord tror det 

er mulig å fiske 

han opp derfra.

– Dersom 

Gollum får 

Lederklubba,

eldes han 

saktere, og 

han kan sitte 

i mange år. 

Dermed slipper 

vi strevet med 

å finne en ny 

leder hvert 

bidige år, sier 

Forbord.

Tidligere

leder i 

Studenter-

samfundet

Gråvard

Hamnaberg

er kritisk 

til dette 

pröveprosjektet

og hevder at det 

kan få uheldige 

konsekvenser.

Gollum tar 
klubba

EN SMAL SAK:

<

Pyramidekonspirasjon

Nypubliserte dödehavsruller avslörer 

at pyramideselskapet The 5% Community 

sammen med president Nassers 

pyramidegarde i Kairo planla å knuse

staten Israel og David Ben Gurion, 

med basis i Malcolm Xs´berömte sitat

«We the 5 percent of the community 

can make a difference». Ole Christian 

Bach finansakrobatiserte opprinnelig 

konspirasjonen, men bachet ut i siste 

liten.

98 Vent for flere fantastiske poenger >>>



returadresse
Under Dusken
postboks 6855, Elgeseter
7433 TRONDHEIM

Tirsdag 8. mars
Samfundet: Quiz i Edgar klokka 1900. Excenteraften om 
Tolkien i Klubben klokka 1900. AC Milan vs. Manchester 
United i Daglighallen klokka 1900

Onsdag 9. mars
Samfundet: Ledervalg i Storsalen klokka 1900. Går Under 
Dusken for sin fjerde leder på like mange år? Bayern 
Leverkusen vs. Liverpool i daglighallen klokka 2045
Blæst: Rock & Cocktails i Smia
Trondheim Filmklubb:Tintin og meg klokka 1830 og Hellboy
klokka 2100

Torsdag 10. mars
Samfundet: Bokstavelig talt med Jan Guillou i Storsalen 
klokka 1900. DJ Kassettspiller finner du på Selskapssiden 
klokka 0000. Se Rosenborg grisebanke Malmø FF i 
Daglighallen klokka 2035
Blæst: Konsert med Andraxt
Olavshallen: Konsert med Trondheim Symfoniorkester 
klokka 1930
Et Stunt: Diplomutstilling av arkitektstudenter ved NTNU 

Fet konsert med High Water 
Marks og The Mormones på Blæst 
fredag 11. mars. Enda bedre blir 
det muligens dagen etter når 
Skambankt inntar Klubben

klokka 2000
Trondheim Filmklubb: Crumb klokka 1830 og Ghost World 
klokka 2100
Et Stunt: Diplomutstilling av arkitektstudenter ved NTNU 
klokka 1300

Mandag 14. mars
3B: Hvor er Nina og Stine? Jo, på do og blander seg 
vanndram.
Et Stunt: Diplomutstilling av arkitektstudenter ved NTNU 
klokka 1600

Tirsdag 15. mars
Samfundet: Bijou på Knaus - se Skjønnheten og udyret klokka 
2000. Inter vs. Porto i Daglighallen klokka 2045.
Et Stunt: Diplomutstilling av arkitektstudenter ved NTNU 
klokka 1600
Olavshallen: Forsvarets Musikkorps møter The Brazz Brothers 
klokka 1930
Kammersalen i Olavskvarteret: Kammerkonsert med 
Fredrik Schøyen Sjölin, cello og Knut Erik Jensen, klaver 
klokka 1930

Onsdag 16. mars
Samfundet: Samfundsmøte i Storsalen under headingen 
«Ja, vi elsker - men elsker de oss?» klokka 1900. Charlton 
vs. Tottenham i Daglighallen klokka 2100
Olavshallen: Konsert med The Real Group klokka 2000
Trondheim Filmklubb: Whipped and Abused klokka 1830 
og Too hot to handle klokka 2100
Et Stunt: Diplomutstilling av arkitektstudenter ved NTNU 
klokka 1600
Vår Frue Kirke: Konsert med symfoniorkesteret fra institutt 
for musikk. Solist Øyvind Gimse, cello. Klokka 1900. 

Torsdag 17. mars
Samfundet: Cafe Nordsør: Fredsmekling i terrorens tid - 
Klubben klokka 1800. St. Patricks Day feires i Daglighallen 
klokka 2000. Gammel-Snaustrinda spiller opp mens du 
tømmer ned Guinnes. Brann vs. Vålerenga klokka 2030 i 
Daglighallen
Jazzkjellern: Kirsti Huke vs. Jupiter vs. Kjellerbandet 
klokka 2100

Fredag 18. mars
UFFA: Konsert med Catena Collapse
Jazzkjellern: Fersk Fisk klokka 2200. Årets 
jazzlinjeprosjekt.

Lørdag 19. mars
Slukker virkelig Påskeaften sorgen?

Søndag 20. mars
Trondheim Filmklubb:Trollmannen fra Oz klokka 1830 og 
Matteusevangeliet klokka 2100

Tirsdag 4. april
Under Dusken igjen? Det kan du banne på!

Vi vet at du vet noe, så bare kom med det. Helst på 
kulturkal@underdusken.no
Og helst før torsdag 17.marsUD

klokka 1100

Fredag 11. mars
Samfundet: Gothminister og Tristiania klokka 2200 i 
Storsalen. Monkey see! Monkey do! - DJ i Strossa klokka 
2200. Chicks on the Radio - DJ i Klubben klokka 2200. 
Tuvluv er DJ på Selskapssiden klokka 2200. DJ Olaug finner
du i Bodegaen klokka 2200. The Schmucks spiller på Knaus 
ved midnatt
Blæst: Konsert med High Water Marks og The Mormones
Olavshallen: Festspillene i Trondheim starter
Et Stunt: Diplomutstilling av arkitektstudenter ved NTNU 
klokka 1100

Lørdag 12. mars
Samfundet: Jubileumskonsert med TKS i Storsalen klokka 
1500. Samfundsmøte i Storsalen under headingen «Det 
neste krakket» klokka 1900. DJ Holy Diver i Klubben klokka 
2000. Lazio vs. Inter i Daglighallen klokka 2025. Gong Pow 
er DJ på Selskapssiden klokka 2200. DJ Hallvard finner du 
i Bodegaen klokka 2200. Juling med Skambankt i Klubben 
klokka 2230. Iconoclastic er DJ i Strossa klokka 2230. Alpine 
Those Myriads ! spiller på Knaus klokka 2359.
Et Stunt: Diplomutstilling av arkitektstudenter ved NTNU 

klokka 1200
Kafe Larssen: Konsert med Nocturnal Breed og Trash the 
Graveyard
Vår Frue Kirke: Minikonsert i Vår Frue kirke med 
fløytestudentene fra institutt for musikk klokka 1400

Søndag 13. mars
Samfundet: FA Cup i Daglighallen klokka 1445 og 1700. 
Har du ikke sett Bursdagsfesten ennå? Da har du muligheten 
på Knaus klokka 1900. Etterpå er det Søndagsjazz i Edgar 

av Bodil Revhaug

Kulturkalender
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