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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.

Under Dusken arbeider etter reglene i Vær Varsom-
plakaten for god presseskikk. De som føler seg 
urettmessig rammet av omtale i avisen, oppfordres 
til å kontakte redaksjonen.
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Kraftløs kunnskap
NTNU har ansvar for å få fram 
fakta i spørsmålet om thorium.

Norges oljebrønn kommer før eller senere til å tømmes, 
og oljefondet vil bli spist opp av framtidens pensjonister. 
Kanskje er det dette faktumet som begynner å synke 
inn hos gründere som utroper thorium til Norges nye 
olje. Mye vil ha mer, og stadig flere aner muligheten 
til å fortsatt tjene norske penger på verdens skrik etter 
energi. På Aftenpostens økonomisider i forrige uke, 
kunne vi lese om Klondyke-stemning i Telemark. Norge 
sitter på en stor andel av verdens thoriumforekomster, 
og de som har sikret seg rettighetene kan bli søkkrike. 
Da er det plutselig lett å glemme Tsjernobyl. Lett å ikke 
legge merke til at Aftenposten-artikkelen konsekvent 
unngår å bruke det negativt ladde ordet «atomkraft». 
Men bør media og markedskreftene bestemme hvorvidt 
thorium er «den snille atomkraften» eller ikke?

Det er lett å bli forvirret i thorium-debatten. Atom-
kraft gir billig energi i store mengder, helt uten at det 
produseres CO₂. Dette er drømmeargumenter i en 
verden hvor global oppvarming og utslipp av klima-
gasser blir stadig mer truende problemstillinger. 
Thorium kalles «den snille atomkraften» fordi et thorium-
kraftverk produserer atskillig mindre radioaktivt avfall 
enn uranreaktorene. Gassproduksjonen i Norge har 
blitt forsvart på samme måte. Kraft fra norsk gass produ-
serer mindre CO₂ enn kraft 
utvunnet fra kull i andre land. 
Sånn sett virker det positivt 
hvis norsk thorium kan bidra 
til å gjøre verdens kjernekraft-
produksjon mer bærekraftig. 
Samtidig er Bellona skeptiske 
og advarer om at thorium 
kan gi våpenmateriale, og at det fortsatt er spørsmål 
rundt behandling og oppbevaring av det farlige avfallet. 
Det er vanskelig å vite hvilket argument som bør veie 
tyngst. 

I dette nummeret av Under Dusken kan du lese 
at NTNU mangler kompetanse innenfor atomkraft. 
Energiingeniørene som skal styre Norges energibruk 
i framtiden hører knapt ordet atomkraft gjennom 
fem års utdanning ved NTNU. Dette i en tid da det 
planlegges 250 nye kjernekraftverk i verden, og vårt 
nærmeste naboland produserer femti prosent av sin 

strøm ved hjelp av kjernekraft. Hvordan skal Norge 
kunne promotere seg som energinasjon, når Norges 
eneste tekniske og naturvitenskapelige universitet ikke 
kan bidra med kompetanse på området?

Bjørn Hafskjold har rett i at 
spørsmålet om thoriumkraft 
i Norge er så interessant at 
NTNU uansett bør engasjere 
seg. Som teknisk naturvi-
tenskapelig universitet har 
NTNU et ansvar for å infor-
mere og undervise om viktig 

teknologi og naturvitenskap. Å kalle atomkraft svært 
viktig er ikke å overdrive når det er planlagt kjerne-
kraft i verden tilsvarende 30 ganger norsk kraftforbruk. 
Norge bør sitte på en generell kompetanse innen atom-
kraft uansett om Norge skal satse på det eller ikke. 
Vi kan ikke rettferdiggjøre å ta standpunkt til en av 
verdens viktigste energikilder uten å ha reell teknisk 
kunnskap om den. Forskere ved Sintef og NTNU har 
tidligere uttalt i Under Dusken at de savner fakta og 
substans i gasskraftdebatten. Ikke la det samme skje i 
debatten om thorium. 

BIRGITTE RAMM
Nyhetsjournalist

KOMMENTAR

Vi kan ikke rettferdiggjøre å ta 
standpunkt til en av verdens 
viktigste energikilder uten å ha 
reell teknisk kunnskap om den.

I Adresseavisen i førre månad kunne vi lese 
om Vigdis Fagervik som brukte 76 minutt på å 
busse frå Vikåsen til Heimdal. Når ho tek bilen, 
bruker ho eit kvarter på strekninga.

Artikkelen stadfesta noko dei fleste studentar 
alt veit: Du bør ikkje vere i tidsklemma om du 
skal bruke bussen vinterstid.

Det er ikkje eit studentvennleg tilbod. 
Studentar har ikkje spesielt mykje betre tid 
enn alle andre, og mange av dei er avhengige 
av bussen. Slik vil det vere så lenge HiST er 
spreidd i avdelingar over heile byen, og NTNU 
har ein campus på Dragvoll.

Dei siste fire åra har Trondheim kommune 
hatt ansvar for busstilbodet. Resultata er ikkje 
imponerande: Billettsystemet er gammaldags 
og lite fleksibelt, rutebussane er upålitelege og 
vognene er overfylte.

Meir midlar frå kommunen kan gi eit betre 
tilbod og lågare prisar. Men Team Trafikk har 
ikkje vist seg å vere spesielt dyktige til å omsetje 
pengetilskot til eit betre busstilbod: Det elek-
troniske billettsystemet, som først vart testa ut 
i 2002, er blitt utsett ei rekke gongar; viljen til 
å prøve ut nye og meir miljøvennlege drifts-
former er lita; evna til å tilpasse seg signal frå 
kommunen er manglande.

Få vil bli sjokkert over at eit monopol 
fungerer på denne måten. Kommunen har 
lita moglegheit til å betre busstilbodet, så lenge 
Team Trafikk stadig set seg på bakbeina. 

Etter jul skal fylkeskommunen ta over 
ansvaret for kollektivtrafikken i Trondheim. 
Då skal dei dele ut konsesjonen. Dersom den går 
til Team Trafikk, og fylkeskommunen ikkje kan 
subsidiere selskapet like mykje som kommunen 
har gjort, risikerer Trondheim eit enda dårle-
gare busstilbod enn byen har hatt til no.

Heldigvis vil det bli konkurranse om konse-
sjonen. Gråkallbanen har søkt. Selskapet har 
ikkje same røynsle som Team Trafikk med å 
drive eit kollektivtilbod for heile kommunen. På 
den andre sida verkar Gråkallbanen meir fram-
tidsretta og idérike, og dermed betre skikka til å 
stå for busstilbodet i teknologihovudstaden.

Men, som daglig leiar Erlend Solem i 
Gråkallbanen medgir, det er ikkje noko fram-
steg at Gråkallbanen blir monopolist i staden 
for Team Trafikk. Den beste løysinga for Trond-
heim vil vere om to busselskap må konkurrere 
om marknaden. Spørsmålet er om marknaden 
er stor nok, men den vil truleg vekse om tilbodet 
blir betre.

Opphev 
bussmonopolet

ʻ̒
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DETTE HAR HENDT

Polaråret i gang
Det internasjonale polaråret åpnet 1. mars. Universitetet i 
Bergen (UiB) er ansvarlig for fem prosjekter i løpet av dette 
året, skriver Studvest. 

Blant disse er en undersøkelse av hva som styrer bakte-
rienes evne til å bryte ned organisk materiale i polare 
havområder. 

Forskningsleder Tron Frede Thingstad sier han er glad 
for at polarområdet gir forskere muligheter til å gjennom-
føre prosjekter som ellers ikke ville ha vært mulige å realisere 
økonomisk.

– Det vi driver med er egentlig grunnforskning. Dette 
er små biter i et stort puslespill. Hvert fagområde tar sin bit 
for å være med på å bygge et større bilde som kan gjøre at vi 
bedre forstår klimaendringene vi opplever i dag, sier han.

baguett til besvær
Studentavisen Hugin  kan melde om store prisforskjeller mellom 
hele og halve baguetter hos Samskipnaden i Stavanger (SiS).

«Ingen magesekker er helt like, så godt er det å vite at kantina 
også byr på halve bagetter (sic!). Men, lite er gratis i verden, og 
prosessen det tar for å skjære en hel bagett i to koster deg 5 kroner 
ekstra.» skriver Hugin.

– Å skjære en baguett i to krever mer tid. I tillegg blir det mer fyll i 
halve baguetter, forklarer driftsjef i SiS-kantinene Janne Husebø. 

Studenten Hege June Forus spiser alltid halve baguetter, og synes 
prisforskjellen er tåpelig.

– I dag er jeg bare uheldig. Se på denne baconbiten da, og denne 
halvdelen av baguetten er ikke i nærheten av en halv engang. Nei, 
nå vurderer jeg å ta med min egen mat, sier hun etter et mislykket 
kantinebesøk.

Millionsmell for SvT‑fakultetet
Tallet på publiseringer fra NTNU har 
økt med 6, 8 prosent.  Men Fakultet for 
samfunnsvitenskap og teknologiledelse 
(SVT) har hatt problemer med å følge 
opp det gode året de hadde i 2005, skriver 
Universitetsavisa. Fakultetet har hatt en 
nedgang i antall publiseringer på 26,3 
prosent, noe som vil få vil få betydelige 
økonomiske konsekvenser. Verst står det 
til på Institutt for samfunnsøkonomi, 
som har redusert publiseringen med 54,2 
prosent. NT-fakultetet publiserer over-
legent mest ved NTNU, og hadde en 
økning på 14,1 prosent i 2006. 

Ny konsernstyreleder i SiT

Styret i Samskipnaden i Trondheim 
(SiT) valgte på sin generalforsam-
ling Maria Serafia Fjellstad som ny 
konsernstyreleder. Hun tar over 
stafettpinnen etter Sindre Balas 1.april. 
Styret er SiTs høyeste organ, hvor 
representanter for studentene har 
stemmeflertall. Konsernstyrelederen 
er alltid en student.

saken, og den skadde ligger fremdeles 
på sykehus. (Se også side 41.)

En million i gründerstipend 

Prosjektet StartStøtte vil dele ut to 
stipender på en halv million hver. Etter 
at fjorårets 27 søknader i hovedsak kom 
fra nyskapingsmiljøene ved NTNU, 
håper arrangørene nå på økt represen-
tasjon fra Nord-Trøndelag og Møre 
og Romsdal. Stipendene gis til grün-
derteam som ønsker å skape verdier i 
Midt-Norge og som har ambisjoner om 
å lykkes internasjonalt. Vinnerne blir 
kåret på NTNU 3. mai.

1 av 10 tar doktorgrad på HiST
De siste årene har det vært en merkbar 
økning i antallet som studerer til doktor-
grad ved HiST, melder Høgskoleavisa. 
HiST-rektor Torunn Klemp sier at 
økningen er et uttrykk for en ønsket 
utvikling. Siden 2000 har høgskolen 
økt den økonomiske satsingen på fors-
kning med 10 millioner kroner.

Endelig kom Jonas
7. mars arrangerte Studentersamfundet 
samfundsmøte med utenriksminister 
Jonas Gahr Støre som innleder. Minis-
teren snakket blant annet om viktigheten 
av utenrikspolitikk og om Norges enga-

Kvinnedagen
8. mars var det kvinnedagen, og i tillegg 
til det sedvanlige 8. mars-toget ble dagen 
markert med en rekke arrangementer. 
På Studentersamfundet snakket SV-
politiker Inga Marte Thorkildsen om 
kvinners rolle i dagens Norge, mens et 
foredrag om fødsel og reproduksjons-
teknologi ble arrangert på Dragvoll. 
«Jenter og vold» var temaet på HiST, 
og Kultursenteret Isak satte opp stykket 
«Vaginamonologene»

Mistillitsforslag etter fall‑sak

På samfundsmøte 3. mars ble det rettet 
mistillitsforslag mot Studentersamfun-
dets styre. Mistillitsforslaget ble stilt av 
medlemmene Kari Anne Edvardsen og 
Anders Garmo på bakgrunn av styrets 
behandling av en disiplinærsak, og ble 
behandlet på et samfundsmøte 7. mars. 
Forslaget ble ikke vedtatt. Disiplinær-
saken dreide seg om fall-ulykken i februar 
i år, hvor en student ble hardt skadd 
etter å ha falt 12 meter ned fra et vindu 
på Samfundet. Politiet har nå henlagt 

sjement i Afghanistan og Midtøsten. 
Etter møtet uttalte Støre til Under 
Dusken at møtet var noe av det største 
han hadde opplevd i sin tid som utenriks-
minister.

– Jeg tror aldri jeg har vært i en sal 
med så mye trøkk, sa han.

Heltidsstudentene bor i Trondheim
Over halvparten av studentene i Midt-
Norge har ikke jobb ved siden av 
studiene. De skiller seg dermed fra 
det jobbende flertallet av studenter i 
resten av landet, melder Adressa.no. 
En undersøkelse utført av Synovate 
MMI for Nordea viser at mens sju av 
ti studenter i Oslo har deltidsjobb, er 
over halparten av Trondheims studenter 
fulltidsstuderende. Undersøkelsen viser 
også at Midt-Norges beboere i alders-
gruppen 18 til 29 år har minst å rutte 
med. I gjennomsnitt har denne gruppen 
11 738 kroner igjen å leve for etter skatt 
hver måned, mot vel 3000 kroner mer i 
den samme gruppen i Oslo.

Allergi fra høyere utdanning
En ny dansk undersøkelse viser at antallet 
voksne med allergi er mer enn fordoblet 
på 11 år, skriver VG Nett. 1 av 5 dansker 
lider ifølge undersøkelsen av ulike former 
for allergi. Flere personer med høyere 
utdanning enn med kortere utdanning 
rammes. Allergi er også hyppigere hos 
folk i de høyeste stillingene på en arbeids-
plass enn blant vanlige lønnsmottakere 
og arbeidsløse, viser kartleggingen. Selv 
om det per i dag ikke finnes lignende tall 
for Norge, mener seksjonsoverlege Karin 
Lødrup Carlsen ved Barneklinikken ved 
Ullevål universitetssykehus at Norge og 
Danmark er like i utviklingen av astma- 
og allergisykdom

13. - 26. mars 2007
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baguett til besvær

Student åpner paintballhall
Ola Kvale tok opp lån på 
flere hundre tusen kroner 
for å finansiere tilbudet.

HiST-studenten har lagt ned mange 
timers arbeid for å få klargjort Trond-
heims første paintballhall. Han kan 
fortelle om lite velvilje fra kommunens 
side. 

– Det har vært veldig vanskelig å 
få hjelp av Trondheim kommune. Jeg 
ble fort en kasteball mellom forskjel-
lige saksbehandlere, sier han. 

I løpet av ett halvt år har Kvale 
vært innom nærmere 15 ansatte i 
kommunen. Til slutt ble han henvist 
til personen han først kontaktet.

Vil tilby et alternativ
– Målet mitt er å gi ungdom som 
ikke fenges av mer vanlige fritids-
aktiviteter et rimelig alternativ. Men 
da kommunen  ikke ville bidra med 
økonomisk støtte, måtte jeg selv ta 
opp lån på flere hundre tusen kroner 
for å kunne åpne paintballhallen, sier 
han. 

Ettersom prosessen fram mot 
åpningen av hallen har vært både 
tidkrevende og kostbar, har Kvale 
nå lite midler til å markedsføre 
tilbudet.

– Man kan sitte med verdens beste 
produkt, men uten markedsføring 
hjelper det lite. Det er problemet mitt 
nå. Jeg har en ferdig hall, men har brukt 

TEKST: HENRIK ARNEBERG
henrikar@underdusken.no
FOTO: THOR CHRISTIAN HOBÆK

fRITID

opp alt lånet på å sette i stand hallen 
og kjøpe utstyr, forteller han. 

For å skape blest rundt tilbudet har 
Kvale derfor valgt å gi gratis inngang 
til paintballhallen 14. og 15. mars. 

Spent på reaksjoner
Studenten har erfart at et alternativt 
aktivitetstilbud som dette er populært, 

og jobber med drift av fire andre paint-
ballhaller. Men selv om Kvale mener 
han har et godt produkt, er han nå 
spent på hvordan prosjektet vil utarte 
seg økonomisk. 

– Jeg tror mange studenter vil 
bli glade for et sånt tilbud, og håper 
mange tar seg tid til å benytte seg av 
det, sier han.UD

Jusstudent ved Universitetet i Oslo 
(UiO) Vilde Aas Jakobsen fikk ikke utsatt 
eksamen da lillebroren hennes begikk 
selvmord. Det skriver Universitas.

– Når prodekan Finn Arnesen går ut 
og sier at fakultetet er rundt i kantene 
og fleksibelt, oppfatter jeg det som å bli 
spyttet på. Var ikke det som skjedde i 
mitt tilfelle ille nok til å være rund i 
kantene, spør studenten.

Åtte dager før skoleeksamen ved 
vårsemesteret i 2005 fikk Aas Jakobsen 

Tok ikke hensyn til selvmord
beskjed om at broren hennes hadde tatt 
livet sitt. Til tross for mange forsøk fikk 
studenten ikke utsatt eksamen.

–  Jeg følte at de opplevde det som 
at jeg brukte min brors tragedie for å 
vinne poeng til meg selv, som at «noen 
har funnet på at broren har tatt livet av 
seg for å slippe å ta eksamen».

Finn Arnesen, prodekan for studier 
ved Det juridiske fakultet, vil ikke 
kommentere Aas Jakobsens sak konkret, 
men står ved sine tidligere utsagn.

75 ÅR SIDEN 
Rasjonalisering
1 dag = 24 timar
1 t. = 60 minutt
1 min. = 60 
sekund
1 dag = 86400 
sek.

Dei som skal 
rekne um dagar 
til timar, og 

vidare til minutt og sekund, veit kor 
lang tid det tar. Men på same tid er 
det høgst nødvendig for oss å gjere 
desse reknestykkje alt i eitt. 

Snart skal ein ha m./sek., snart 
km./time og so m./time og so m./dag 
osb. Men på den måten kjem det fram 
eit utal av ulike tal, som igrunnnen 
er dei samme, og so får me ein enno 
større forvirring enn med alt har. 

Men skal det vere rasjonalisering 
ein stad, kan det like godt vere gjen-
nomførd alle stader.

25 ÅR SIDEN 
Kvinner er 
mennesker
Selvinnlysende? 
Dessverre ikke 
alltid. I enkelte 
sammenhenger 
er «kvinner» TING 
med behagelige 
hull og rundinger, 
holdt sammen av 

et stoff som er behagelig å ta i og se på. 
Unnskyld vulgariteten, men akkurat så 
platt og fattig er det. 

(...) Hva er det som er galt med 
dette da? Er det ikke sunt å ha et 
avslappa forhold til seksualitet og 
kunne tilfredsstille alle de behov man 
har? 

10 ÅR SIDEN 
Pizza Hut
Gleden over å 
i det hele tatt 
ha en jobb gjør 
at studentene 
sjelden organi-
serer seg eller 
bråker over 
lønna. Bedrifter 

spekulerer i dette. Under Dusken har 
sett nærmere på arbeidsforholdene på 
Pizza Hut. (...)

– Når dine ansatte jobber opp mot 
15 timer i strek, er ikke det med vilje?

– Jo, men alle bryter arbeidsmil-
jøloven.

– Er det en unnskyldning for at Pizza 
Hut kan gjøre det?

– Nei, men det er jo en frivillig sak 
å jobbe.

 KAMPKLAR: Ola Kvale håper mange studenter vil benytte seg av paintball-tilbudet hans. 



Ja, så må dere huske at det skal 
være ramme rundt annonsene da. 
0,5 tjukk.

       

Hjertesak:

Gjøre SiTs tilbud til 

studentene bedre!

Hjertesak:

Studentene må få vite at 

det er de som bestemmer.

Tone Torgersen (25)

E-post: tonet@stud.ntnu.no 

Studerer: industriell økonomi 

og teknologiledelse

Kommer fra: Kristiansand

Martin Gustavsen (26)

E-post: martigu@stud.ntnu.no 

Studerer: teknisk kybernetikk 

og samfunnsøkonomi

Kommer fra: Kragerø

nye STyrefjeS
Med Hode oG HjerTe?

Skeptisk? Tror du at de nye studentrepresentantene i SiT-styret bare er ute

etter plusspoeng til pynt på CV´n? Spør dem om alt du lurer på, så finner du kanskje

ut at de har både hjertet og hodet på rett plass! Tone og Martin svarer på

e-post fra deg torsdag 15. mars mellom klokka 16 og 18. 

Les svarene og mer om Tone og Martin på sit.no. 

www.sit.no
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Risikerer storstreik i SiT
I neste uke kan du bli 
møtt av stengte kafeer og 
bokhandler på campus.

TEKST: EVA-THERESE GRØTTUM
evatheg@underdusken.no

SAMSKIPNADEN

Fagforeningene har brutt forhandlin-
gene om en ny tariffavtale for mange 
av landets samskipnader. Saken skal 
til meklingsmannen 16. mars, og hvis 
partene ikke blir enige før midnatt 
19. mars, kan Studentsamskipnaden i 
Trondheim (SiT) bli tatt ut i streik.

Forbundssekretær Lise Olsen i Norsk 
Tjenestemannslag (NTL), sier det er 
vanskelig å spå utfallet av meklingen.

– Jeg håper at vi ikke vi må benytte 
oss av streikevåpenet, men hvis det ikke 
skjer noen vesentlige endringer, og vi 
får en videreføring av de rettighetene 
vi faktisk har, er det kanskje den eneste 
løsningen, sier hun.

– Kan svekke samskipnadene
Den store avstanden mellom partene i saken 
skyldes uenighet om arbeidstid og over-
tidsbetaling. Mens NTL ønsker mindre 
overtid og bedre overtidsbetaling, mener 
Handels- og servicenæringens hovedorga-
nisasjon (HSH) at samskipnadenes ansatte 
må forholde seg til arbeidstid og overtids-
betaling som gjelder for sammenlignbare 
bransjer.

– I forhandlingene har arbeidsgiverne 
tilbudt oss dårligere vilkår enn vi har hatt 
tidligere. Samskipnadene har spekulert i å 
melde seg inn i en ny arbeidsgiverforening 
for å svekke de ansattes vilkår og slik tjene 
mer penger. Det er i alle fall vanskelig for 
oss å tolke dette på en annen måte, sier 
Olsen.

Forhandlingsrepresentant Klemet 
Rønning Aaby fra HSH, er uenig:

 – Det er stor avstand mellom de forvent-
ningene NTL har skapt og det som er 
realistisk. Blir deres krav gjennomført, er 
det kun et tidsspørsmål før priser og tilbud 
til studentene ikke kan drives i samskip-
nadens egen regi. Tilbudet må da settes 
ut, og studentene vil ikke få det samme 
spesialsydde tilbudet. Den ekstraordinære 
kompetansen som i dag finnes hos samskip-
nadene, vil også forsvinne, mener han.

På tross av den store avstanden håper 
Aaby de unngår konflikt.

– Vi vil gjøre alt vi kan i samarbeid med 
meklingsmann for at dette skal løse seg, 
sier han. 

Forbereder seg på streik
Konsernsjef Knut Solberg i SiT kan 
fortelle at de nå forbereder seg på 
konflikt i meklingen.

UD RETTER
I artikkelen «Sensureres av ledelsen» 
i UD nr. 4, 2007, er redaktør Arne 
Asphjell i Universitetsavisa sitert på 
at avisa «satt på informasjon angående 
campusutvikling- og idrettsbyggsaken 
som vi ikke gikk ut med.» Dette er en 
feilsitering. Det riktige er at «campus-
saken var en sak der det var vanskelig 
for Universitetsavisa å balansere 
hensynet til ledelsen og hensynet til 
den øvrige universitetsbefolkningen». 
Asphjell tilbakeviser at Universitets-
avisa har sittet på informasjon om 
sakene om campusutvikling og idretts-
bygget som de ikke gikk ut med. 
Under Dusken beklager feilen.

– Det er klart vi forbereder oss på en 
mulig streik, men i så tilfelle vil vi aksep-
tere spillereglene en streik medfører. 
Vi ønsker et godt forhold til ansatte og 
tillitsvalgte også i framtiden, men vil 
gjøre vårt for å opprettholde et så godt 
tilbud til studentene som mulig. 

Han mener det verste som kan skje 

DERfOR KAN DET bLI STREIK

Norsk Tjenestemannslag (NTL) og 
Handels- og servicenæringens 
hovedorganisasjon (HSH) har 
brutt forhandlingene om en ny 
tariffavtale for samskipnadene. 

Studentamskipnaden i 
Trondheim (SiT) er medlem av 
arbeidsgiverforeningen HSH, 
mens mange av de ansatte i 
SiT er medlem av arbeidstaker-
organisasjonen NTL.

Forhandlingene brøt sammen 
fordi NTL mente HSHs tilbud ville 
bety en betydelig forverring av 
arbeidstakernes rettigheter. 

!
NTL ønsker en videreføring 
av de rettighetene som ble 
framforhandlet i samarbeid 
med Studentsamskipnadenes 
arbeidsgiverforening (SSAF). 
Denne foreningen er nå nedlagt, 
og NTL må forhandle om en ny 
tariffavtale med HSH.

Dersom partene ikke kommer til 
enighet når meklingen avsluttes 
mandag 19. mars, kan alle SiT-
ansatte som er medlem av NTL bli 
tatt ut i streik.

Kilder: ntl.no, hsh-org.no

er at alle organiserte medarbeidere i SiT 
blir tatt ut i streik.

– Da vil det bli vanskelig å opprett-
holde mange av våre tilbud, sier han.

Solberg understreker at han håper 
meklingen vil føre til at partene kommer 
til enighet, men at han ikke ønsker å 
kommentere forhandlingene direkte.UD

BEREDT: Konsernsjef Knut Solberg er forberedt på at mange SiT-ansatte kan tas ut i streik (Arkivfoto: Christian Nørstebø).
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Høyres studentforening 
i Trondheim mener buss
tilbudet må bli mer miljø
vennlig.

Formann i Høyres studentforening i 
Trondheim, Stian Fredrik Skalle, mener 
miljøhensyn må stå i fokus for selskapet 
som får konsesjonen for byens buss-
tilbud. Han mener at både bussrutene 
og selve bussene må endres. 

– Det er verken en fordel for miljøet 
eller for bussbrukerne at alle bussene 
i dag må gå igjennom Midtbyen. Hvis 
vi vil at folk skal kjøre mer buss, må vi 
gjøre tilbudet mer tilgjengelig og lønn-
somt, sier han. 

Skalle foreslår også busser som går 
på naturgass. Det kan bli problematisk 
ifølge plan- og markedssjef Jon Olav 

Gråkallbanen utfordrer Team Trafikk
Det kan bli slutt på Team 
Trafikks bussmonopol. Men 
verken kommunen eller 
fylkeskommunen vet når.

Til nå har Trondheim kommune hatt 
ansvaret for busstilbudet i byen, men 
fylkeskommunen tar over dette ansvaret 
fra og med 2008. I tillegg er det første gang 
at flere selskaper, både Team trafikk og 
Gråkallbanen, har søkt om konsesjon for 
å drive kollektivtransport i byen.

Daglig leder Erlend Solem i Gråkall-
banen sier de har fått lite informasjon 
om hva som vil skje framover, og at 
situasjonen deres dermed er fullstendig 
uavklart. 

– Vi søkte om konsesjon på eget initi-
ativ i juni i fjor, og måtte i november 
dokumentere overfor kommunen at 
vi hadde kapasitet til å ta over busstil-
budet. For et par uker siden gjorde vi det 
samme overfor fylkeskommunen, men 
vi har ikke fått noen tilbakemeldinger. 
Det eneste vi vet om hva som skjer fram-
over er at fylkeskommunen skal jobbe 
sammen med kommunen. Vi vet ikke 
noe om hvem vi eventuelt skal jobbe med, 

TEKST: MARTE HAAKONSON OG 
EVA-THERESE GRØTTUM
ud@underdusken.no
FOTO: ASBJØRN FLØ OG MARTE LOHNE

bUSSTILbUD

bUSS I TRONDHEIM

 Ansvaret for kollektivtilbudet 
overføres til fylkeskommunen i 
2008.

Når Team Trafikks søknad om 
konsesjon hos fylkeskommunen nå 
skal behandles, har de for første 
gang en utfordrer i trikkeselskapet 
Gråkallbanen.

I tillegg til konsesjon for å drive 
kollektivtransport vil et selskap 
ha behov for en kjøpsavtale med 
fylkeskommunen for å ha råd til 
å drive tilbudet. Per i dag har 
Team Trafikk en slik avtale med 

!
Trondheim kommune.

Fylkeskommunen vil enten gi 
konsesjonen til et selskap, eller 
dele den mellom flere. Det er også 
en mulighet at flere konkurreneter 
kommer på banen, dersom tilbudet 
settes ut på anbud.

Kommunen har også sett 
på alternative løsninger for 
kollektivtransporten, som å kjøpe 
opp aksjer i Team Trafikk eller drive 
et eget busselskap.

Kilder: Team Trafikk, Trondheim Kommune

forklarer han.
– Jeg synes dette er veldig spesielt. 

I andre byer foregår dette på en mye 
ryddigere måte, her i Trondheim er alt 
uvisst. 

Uklart
 Kommunen har ønsket å beholde 
ansvaret for kollektivtilbudet i byen. 
Derfor har det vært usikkerhet rundt 
hvem som skal ha ansvaret i framtiden, 
men det er nå bestemt at fylkeskom-
munen skal ta over tilbudet.

Tore Langmyhr, sjefsingeniør for 
transportplanlegging i Trondheim 
kommune, skjønner at dette kan ha virket 
kaotisk. Han kan fortelle at fylkeskom-
munen har anmodet kommunen om å 
fornye konsesjonen for Team Trafikk 
med ett år, noe kommunen ennå ikke 
har avgjort. 

– Fylkeskommunen har havnet i en 
forhandlingssituasjon som vil ta tid, og 
i framtiden er det ikke klart hva som 
blir rammene rundt busstilbudet. Team 
Trafikk er ikke nødvendigvis eneste alter-
nativ for en ny langsiktig avtale. Dette er 
et politisk spørsmål som det er opp til 
fylkeskommunen å avgjøre, sier han.

Han vektlegger at det ikke nødven-
digvis er konsesjonen, men offentlig 
støtte til drift, som i praksis avgjør hvilket 
selskap som vil drifte kollektivtilbudet 
i byen.

– Det blir spennende å se hvilke krav 
fylkeskommunen velger å stille. Kanskje 
velger de en avtale som gir mindre økono-
misk støtte enn kommunen har gjort, slik 

at takstene øker eller tilbudet blir dårli-
gere, sier han.

Fylkeskommunen har foreløpig få 
opplysninger om hvordan saken vil 
utvikle seg.

– Det stemmer nok at mye kan 
oppfattes som uklart. Vi får ansvaret 
for kollektivtransporten i Trondheim 
fra 1. januar neste år. Så langt kan jeg 
egentlig ikke si så mye om hva som skjer 
videre, annet enn at det vil bli en politisk 
prosess, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag 
Ola Huke.

Han legger til at han synes det posi-
tivt at flere enn Team Trafikk nå har søkt 
om konsesjon.

Problemfylt samarbeid
Kommunalråd Jens Ivar Tronshart er 
også glad for konkurranse om konse-
sjonen, og kan fortelle om et problematisk 
forhold til Team Trafikk i kommunen.

– Det har vært store problemer med å 
få til en ny avtale med selskapet, spesielt 
når det gjelder hvordan billettsystemet 
skal fungere. Trondheim bystyre vedtok 
nylig å innføre et todelt billettsystem, men 
det har vært vanskelig å komme til enighet 
med Team Trafikk om dette, sier han.

Et todelt billettsystem fungerer ved at 
billetten blir billigere når den kjøpes på 
forhånd, og dyrere på bussen. 

Team Trafikk forteller at de foreløpig 
ikke har tatt stilling til vedtaket, men sier 
de er åpne for samarbeid. De er imid-
lertid skeptiske til kostnadene systemet 
vil medføre.

– Et slikt system krever en stor inves-
tering og vi må finne en løsning sammen 
med fylkeskommunen, sier Jon Olav 
Sætertrø, plan- og markedssjef i Team 
Trafikk. 

Frykter ikke Gråkallbanen 
Team Trafikk frykter foreløpig ikke at 
de vil miste konsesjonen.

– Vi må forholde oss til reglementet, 
og håper på en ny langsiktig avtale 
med fylkeskommunen. Så lenge vi har 
fornøyde kunder burde det gå i orden, 
tror Tor Anders Gulbrandsen, salgssjef 
i Team Trafikk.UD

Diskuter saken på
www.underdusken.no

13. - 26. mars 2007

Krever økt miljøhensyn
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Gråkallbanen utfordrer Team Trafikk

MILJØBEVISST: Stian Fredrik Skalle, 
formann i Høyres Studentforening i 
Trondheim.

Krever økt miljøhensyn Billettdebatt
Team Trafikk vil begynne med elektroniske busskort, 
mens Gråkallbanen vil gi deg bussbilletten på sms.

I Under Dusken i fjor, kunne man lese 
om Team Trafikks planer om å innføre 
et elektronisk kortsystem høsten 2007. 
Dette har ennå ikke kommet i gang, 
men plan- og markedssjef Jon Olav 
Sætertrø i Team Trafikk lover at 
systemet er på vei.

 – Det skal innføres elektroniske 
kort i 2008. Dette vil bidra til å få 
ned enkeltsalget av billetter. Disse vil 
erstatte klippekort og månedskort, og 
det vil også bli mulig å kjøpe måneds-
kort fra dato til dato, ikke bare hele 
måneder, sier han. 

Dersom Gråkallbanen får konsesjon 
for å drive byens busstilbud, ønsker de 
heller å benytte seg av sms-billetter.

 – Jeg tror et billettsystem på sms 
ville fungere svært godt. Kunden 
får utdelt bussbilletten på sms med 
en kontrollkode bestående av tall 
og bokstaver, og displayet vises til 
bussjåføren. Det er både lettvint og 
kostnadsfritt, forklarer daglig leder 
Erlend Solem for Gråkallbanen.

Dette systemet er prøvd ut i Finland, 
og dersom det blir innført i Trondheim 
blir byen først ut i Norge. Gråkallbanen 
tester for tiden systemet på trikken 
med finansiering fra Trondheim 
kommune. Hvis sms-systemet viser seg 
å være vellykket, er det derfor mulig at 
det innføres uavhengig av hvem som 
får konsesjon.UD

1) Hva synes du om busstilbudet i Trondheim?
2) Hva mener du om forslaget om et todelt billettsystem?

1) Jeg synes det er helt greit, bussen 
tar meg dit jeg skal.
2) Det er ok, men jeg har uansett 
månedskort.

1) Det tar for mye tid, men ellers er 
jeg fornøyd. Bussene skulle hatt egne 
kollektivfelt. 
2) Det er et godt forslag for da vil det 
gå fortere.

1) Det er bedre enn i Oslo fordi det er 
rimeligere.
2) Det synes jeg er ganske greit.

1) Jeg er ikke veldig fornøyd fordi 
bussen er alltid for sen. Det er et 
spesielt problem for meg siden jeg 
bor usentralt. bortsett fra det er jeg 
fornøyd.
2) Det høres bra ut.

fEM PÅ bUSSEN?

1) Jeg bor nært byen og synes det 
fungerer greit.
2) Det hadde gått mye raskere.

Maria Nervik (21) 
Juss

Kristin Johannessen 
(21) Juss

Kjersti Albrechtsen 
(gikk lærerstudiet)

Trien Cong (24) 
Ergoterapi

Jon Nordland (24) 
Psykologi

Sætertrø i Team Trafikk.
– Vi har allerede fem naturgassbusser 

og er åpne for å øke antallet, men det blir 
opp til oppdragsgiver.  Våre økonomiske 
midler er begrenset. Skal vi bruke mer 
penger på naturgassmotorer, må vi kutte 
ned på noe annet, for eksempel antall 
bussruter. Det som først og fremst er 
miljøvennlig er å ha et godt busstilbud, 
mener han. 

Sætertrø poengterer at det er liten 
forskjell mellom diesel og gass, og derfor 
ulønnsomt å bruke mye penger på dette. 
Han er mer positiv til såkalte hybrid-
busser som vil bli tilgjengelig i løpet av få 
år. Slike busser vil lagre bremseenergien 
elektrisk og gå over til å bruke diesel når 
de kommer opp i normal hastighet. 

Daglig leder i Gråkallbanen, Erlend 
Solem, har mer tro på at batteribusser 
er den beste løsningen for busser i 

sentrumsområdet. De skal nå sette i 
gang et forsøksprosjekt for å teste ut 
dette.UD

 VIL KJØRE BUSS: Trikkeselskapet Gråkallbanen har søkt om konsesjon for å drive 
busstilbudet i Trondheim.
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UTDANNINgS‑ 
STATISTIKK

SSBs utdanningsstatikk er 
innhentet 1. oktober 2006, og viser 
at antall registrerte studenter ved 
høgskoler og universiteter da var 
på totalt 211 600. 

Tall fra undersøkelsen viser videre 
at det for disse institusjonene var 
en reduksjon fra 2005 til 2006 på 
drøyt 1300 studenter. 1000 av disse 
var menn. 

Av de omlag 124 000 studentene 
ved ikke-vitenskapelige høgskoler, 
var 37 prosent menn og 63 prosent 
kvinner.

NTNU har totalt 19 873 studenter. 
Av disse er 10 329 menn og 9544 
kvinner.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

!

− Benekter virkeligheten
NTNU har en rekrutterings
strategi som ikke 
samsvarer med realitetene, 
mener professor. 

Omtrent 60 prosent av landets stude-
rende er nå kvinner, men på NTNU er 
det fremdeles flest menn. Den skjeve 
kjønnsfordelingen er spesielt tydelig 
i de tekniske fagene. Professor Knut 
Holtan Sørensen ved Institutt for tverr-
faglige kulturstudier ved NTNU mener 
universitet har en jobb å gjøre når det 
gjelder rekruttering, både av kvinner 
og menn.

– De som jobber med dette i dag, 
liker i alt for stor grad å drømme om 
at NTNU konkurrerer med gode uten-
landske universiteter som Massachusetts 
Institute Of Technology (MIT), Harvard 
og Stanford. I virkeligheten konkurrerer 

TEKST: HENRIK ARNEBERG
henrikar@underdusken.no

LIKESTILLINg

NTNU primært med Universitetet i 
Oslo, og høgskolene i Nord- og Sør-
Trøndelag. For et universitet som har 
store internasjonale ambisjoner, er det 
fristende å benekte virkeligheten, og vi 
har en informasjonsavdeling og studie-
avdeling som har spesialisert seg på det, 
mener han. 

Sørensen tror flinke studenter blir 
frastøtt av slike dumheter, og siden det 
er flere skoleflinke kvinner enn menn, 
bidrar dette igjen til å opprettholde en 
skjev og mangelfull rekruttering. 

Likestillingsrådgiver Svandís Bene-
diktsdóttir ved NTNU tror den mannlige 
overvekten av studenter skyldes univer-
sitetets hovedprofil innen teknologi og 
naturfag.

– Det finnes fortsatt jenter som 
forbinder teknologi og matematikk med 
maskulinitet, noe de ikke ønsker å identi-
fisere seg med. Slik sett er dette kulturelt 
betinget. Det positive er at vi sist høst 
hadde rekord i jenteandelen til teknologi-
studier, den var på 30 prosent. Det må 
bety at vi er på riktig vei, sier hun. 

Lite gjennomtenkt markedsføring
Sørensen sier at selv om NTNU har gjen-
nomført en del tiltak for å rekruttere flere 
kvinner til de teknologiske utdannings-
programmene, spesielt ved Institutt for 
datateknikk og informasjonsvitenskap, 
tror han likevel at NTNU har forsømt 
seg. Han mener man ikke har vært 
tilstrekkelig oppmerksomme på skjulte 
budskap i mye av rekrutteringsmateri-
alet. Han trekker fram to av NTNUs 
rekrutteringsfilmer som eksempel.

– Det er typisk nok en gutt som 
kommer ridende på en hest til Real-
fagbygget for å søke lykken, og i den 
andre reklamefilmen er det en ung 
mann som driver demonutdrivelse på 
en ung kvinne. Mye av språkbruken i 
rekrutteringssammenheng er ikke gjen-
nomtenkt. Kanskje burde NTNU i større 
grad brukt kvoteringsordninger. Det er 
en svært effektiv måte å kommunisere at 
man mener alvor når man sier at man 
ønsker flere kvinner, eller menn, til et 
gitt studium, sier han. 

– Hvordan tror du rekruttering av 
kvinnelige studenter til NTNU vil utvikle 
seg?

– Det er ikke lett å spå. Men det kan 
virke som om medisin og juss er mer 
lønnsomme studier enn sivilingeniør, og 

da bør vi kanskje ikke være så overrasket 
over at de flinkeste kvinnene velger slike 
utdanninger. Sammenliknet med unge 
menn er nok kvinner mer kyniske og 
instrumentelle i sine valg, og i så måte 
er ikke sivilingeniørstudiet så attraktivt 
som mange skulle ønske. Men det er det 
lite NTNU kan gjøre noe med, forklarer 
Sørensen. 

Menn faller fra
Tall hentet fra Statistisk sentralbyrå 
(SSB) viser at omtrent 1200 flere kvin-
nelige studenter tok høyere utdanning 
i 2006 enn året tidligere. Hos de mann-
lige studentene har det derimot vært 

en andelsvis reduksjon på rundt 1300 
studenter i den samme perioden. 
Forsker Nils Martin Stølen i SSB mener 
man allerede i grunnskolen kan se 
tendenser til at jenter gjør det bedre 
enn gutter. Han sier dette likevel ikke 
nødvendigvis avspeiler deres realfaglige 
prestasjoner.

– Selv om jenter i økende grad hevder 
seg i grunnskolen, er ikke forholdet fullt 
så gunstig for jentenes del i matematikk. 
Ettersom flere av studiene ved NTNU 
krever omfattende realfagskompetanse, 
er det hovedårsaken til at jenteandelen 
ved disse studiene fortsatt henger noe 
etter, mener han.UD

MANNSBASTION: Fremdeles er 70 prosent av teknologistudentene ved Gløshaugen er menn. 
Illustrasjonsfoto: Espen Høe (Arkiv)
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ENERgI

VIL VURDERE ATOMKRAFT: Masterstudent Stian Martinsen savner en målrettet norsk energisatsing. Han mener atomkraft er et alternativ i 
tillegg til fornybar energi.

Savner NTNU i thoriumdebatten
Atomkraft vurderes på 
nytt i Norge, men landets 
eneste teknisknaturviten
skapelige universitet har 
ingen ekspertise på feltet.

– Nordmenn har ikke oppfattet hvor 
kompleks energiproblematikken er. 
NTNU burde ha kompetanse på alle 
felt, inkludert kjernekraft – uavhengig 
av hva Norge velger å satste på, mener 
Jørgen Løvseth.

Han er nylig pensjonert, men jobbet 
tidligere som førsteamanuensis ved 
Institutt for fysikk ved NTNU.

– NTNUs kompetanse i dag er svært 
dårlig når det gjelder reaktorfysikk, 
mener han.

Norges forskningsråd skal sette ned 
et ekspertutvalg for å vurdere ulike sider 
ved satsing på thorium-energi. Kompe-
tanse innen reaktorfysikk henter de ikke 
fra NTNU, til tross for at universitetet 
har kompetanse på lavere nivå innen 
fysikk.

Løvseth får støtte fra seniorforsker 
Sverre Hval ved Instittutt for energi-
teknikk på Kjeller, som også mener at 
NTNU bør engasjere seg.

– Hvis Norge ikke skal bygge flere 
vannkraftverk, er vi nødt til å se på andre 
muligheter. Det ser ut som om stadig 
flere blir tilhengere av kjernekraft.

Manglende forskningsvilje
NTNU-student Stian Martinsen er i ferd 
med å avslutte sin mastergrad i teknisk 
fysikk. Han mener Norge bør vurdere 
å satse på atomkraft.

– Jeg kan ikke se at kull- og gasskraft 
har en framtid. Vi må derfor tenke på 
atomkraft i tillegg til fornybar energi, 
sier han.

Han savner en målrettet norsk energi-
satsing.

– Nordmenn er skeptiske til å vurdere 
en thorium-satsing, men har ingen 
problemer med å bruke femten milli-
arder på et OL, illustrerer Martinsen.

Han synes thorium-teknologien har 
mange positive sider, som er verdt å under-

søke. Martinsen er likevel ikke enig i at 
denne kompetansen nødvendigvis må 
finnes ved NTNU.

– Det eksisterer allerede ganske 
kompetente miljøer i Norge, blant annet 
på Kjeller, og da er det kanskje naturlig at 
NTNU satser på andre ting, sier han.

Bred kompetanse
Dekan Bjørn Hafskjold ved Fakultet 
for naturvitenskap og teknologi mener 

NTNU allerede har bred nok kompe-
tanse til å støtte en utredning som den 
Norges forskningsråd nå skal foreta. Han 
trekker fram at også internasjonale og 
samfunnsmessige forhold, som politiske 
holdninger til thorium, spiller en viktig 
rolle i denne saken. Dette er NTNU som 
breddeuniversitet godt rustet til å takle, 
mener han.

– NTNU har meget god kompetanse 
innenfor både tekniske, industrielle og 

samfunnsmessige spørsmål. Temaet er 
imidlertid så komplekst at vi ikke kan 
dekke alt, sier han.

Hafskjold poengterer at det finnes 
spisskompetanse andre steder i Norge, 
i tillegg til utlandet, som ekspertutvalget 
må benytte seg av.

Sammenligner med olje
En eventuell satsing på thorium-kraft 
i Norge må bestemmes av myndig-

13. - 26. mars 2007
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Savner NTNU i thoriumdebatten

Utopisk thorium

fAKTA OM THORIUM

15,7 prosent av verdens elektrisitet 
kommer i dag fra atomkraft. 
Selv om det finnes ulike typer 
forsøksreaktorer med thorium, er 
verdens atomreaktorer i all hovedsak 
basert på uran.

Thorium er et radioaktiv grunnstoff. 
Det er ikke fissilt i seg selv, noe 
som tilsier at det ikke kan brukes 
i atomkraftverk. I en kjernefysisk 
prosess absorberer thorium-232 
derfor nøytroner og danner uran 233, 
som kan brukes. 

En av årsakene til at det ikke har 
blitt satset på thorium-kraftverk, er 
kostnadene forbundet med å gjøre 
materialet klart til forbrenning. 
Årsaken er at når thorium-232 danner 
uran-233, så dannes det i tillegg 
uran-232, som ikke kan brukes i 

!
reaksjonen, og som er vanskelig å 
skille ut.

Det finnes omtrent tre ganger så mye 
thorium som uran i verden. På lang 
sikt tror man thorium vil ta over for 
uran, men dette er lite sannsynlig 
inntil uranlagrene er tømt.

Norges forskningsråd har nedsatt et 
ekspertutvalg for utredning av en 
eventuell thorium-satsing i Norge. 
Poenget med utredningen er å 
etablere et godt faktagrunnlag både 
for muligheter og risiko ved bruk av 
thorium i energiproduksjon.

Olje- og energidepartementet legger 
vekt på at utredningen skal være 
balansert og basert på et faglig 
grunnlag. Utredningen ferdigstilles 
innen utgangen av 2007.

Kilder: Norges Forskningsråd, 
Wikipedia, IEA

En eventuell satsing på 
kjernekraft med thorium 
som brensel er presentert 
for enkelt, mener senior
forsker Sverre Hval.

I Under Dusken i november i fjor, argu-
menterte professor Egil Lillestøl ved 
Universitetet i Bergen for at thorium-
kraftverk er bedre enn tradisjonelle 
uran-kraftverk. Han uttalte at thorium 
drives av en ekstern akselerator, som 
kan slås av hvis den løper løpsk, og har 
mindre farlig avfallsmengde. Mulig-
hetene for å lage atomvåpen i prosesser 
basert på thorium er også nesten ikke-
eksisterende, mente Lillestøl. 

– Forenkling
Seniorforsker Sverre Hval er kritisk til 
en del av fordelene som trekkes fram, og 
mener de blir presentert for enkelt.

– Norge er i en slags thorium-rus, 
mener han, og henviser til mulighetene 
for å lage atomvåpen er langt fra ikke-
eksisterende.

– Når man driver en thorium-
reaktor, dannes isotopen U233, som er 
utmerket til bombebruk. Det dannes 
også en annen isotop, U232, som er 
meget radioaktiv. Hvis man skal lage 
bomber av dette, utsetter man seg for en 
del radioaktivitet, men det er det enkelte 

land som ikke bryr seg om.
Hval sier at bomber som lages på 

bakgrunn av tradisjonelle reaktorer 
er kompliserte, mens bomber laget av 
avfallet etter thorium-reaktorer er enkle 
å lage i forhold.

Han er også skeptisk til tidsrammen 
på åtte til ti år for å bygge et kraftverk, 
som har blitt presentert av blant andre 
Lillestøl.

– Dette er meget optimistisk. Finnene 
skal bygge et kraftverk nå. Den bygge-
prosessen tar seks til sju år, og da bruker 
de en teknologi som allerede eksisterer, 
sier han.

Mindre fare for nedsmelting
Mye av frykten for atomkraft er knyttet 
til nedsmeltinger. Hval poengterer at den 
type reaktor som førte til Tsjernobyl-
ulykken i 1986 er avleggs og ulovlig 
i dag. Selv om problemer kan oppstå 
både i tradisjonelle uran-reaktorer og i 
thorium-reaktorer, ser Hval noen gode 
egenskaper hos thorium-reaktorer.

– Den eneste nedsmeltingen som har 
skjedd i Vesten var ved anlegget på Three 
Mile Island i USA i 1979. Nedsmeltingen 
skjedde fordi reaktoren mistet kjølingen. 
Slike tilfeller kan inntreffe med alle 
atomkraftverk, men thorium-reak-
torer har en fordel, nemlig at  reaktoren 
ligger i en brønn med 10 000 tonn bly. 
Hvis kjølingen ryker, blir varmen derfor 
absorbert i blyet, forklarer Hval.UD

hetene. Hafskjold mener likevel NTNU 
bør engasjere seg.

– Dersom en industriell utbygging 
blir aktuelt, deltar NTNU gjerne. Jeg 
synes spørsmålet om thorium-kraft 
i Norge er så interessant at NTNU 
uansett bør engasjere seg mer.

Han sammenligner en eventuell 
satsing med oljeutviklingen på sytti-
tallet.

– Da viste det seg at den grunn-

leggende kompetansen som fantes fra 
tradisjonelle ingeniørfag kunne rettes 
mot oljeutbygging. I dag finnes det 
mye kompetanse, for eksempel innen 
materialteknologi, som kan utvikles 
mot thorium-kraft.

Hafskjold vil ikke mene noe 
om hvorvidt Norge bør satse på 
thorium.

– Poenget er vel å finne ut nettopp 
det, sier han.UD
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Arkitektenes hus forfaller

Teknisk avdeling ved NTNU 
kaller huset en byggmessig 
katastrofe. Arkitektstuden
tene frykter for Skibolis 
framtid.

– En mulighet er at huset stenges. Et 
annet scenario er at Skiboli gis bort 
til et annet fakultet som har råd til 
å drive det, eller at vi må dele huset 
med en annen linjeforening, sier Ole 
Henrik Hiorth. 

Som leder for Linjeforeningen 
for arkitektstudier (ALF) er Hiorth 
bekymret for Skiboli sin framtid 
dersom huset ikke blir pusset opp. 

Frykter overtakelse fra annet fakultet
Teknisk direktør ved Teknisk avde-
ling ved NTNU, Kjell Næsje, er uenig 

TEKST: KNUT STEINFELD
steinfel@underdusken.no
FOTO: STÅLE LIND STORVIK

SKIbOLI

i at Skiboli er verneverdig. Selv om 
Teknisk avdeling har hatt driftsan-
svaret for huset, mener han ikke det 
finnes grunn til å være etterpåklok når 
det gjelder vedlikehold av bygget.

– Hvis noe skulle vært gjort anner-
ledes, skulle det vært at huset aldri ble 
satt opp. Vi er nødt til å prioritere 
andre hus, der det er daglig aktivitet. 
Skiboli er en byggmessig katastrofe, 
sier Næsje. 

Likevel skal Teknisk avdeling bidra 
til oppussingen av huset. De skal repa-
rere ytre skader, selv om lite konkret 
er bestemt om hva som skal gjøres.

Huset, som ble bygget av studen-
tene for snart tretti år siden, har i 
lengre tid forfalt. Taket lekker, og skap 
og dører henger ikke på plass.

– Etter år med manglende vedli-
kehold, har vi studenter kommet til 
et punkt der vi ønsker å gjøre noe, 
sier Ørjan Nyheim, tillitsvalgtrepre-
sentant for AB-fakultetet. 

Hans medrepresentant, Henning 
Hagen Kolås, kan bekrefte at det har 
vært interesse for huset fra andre 

fakultet som har penger til oppus-
sing. Hvis et annet fakultet overtar 
driften, er han redd arkitektstuden-
tene vil miste muligheten til å sette 
sitt preg på huset. De er en liten 
studentgruppe, og risikerer dermed 
å bli overkjørt av en større linjefore-
ning, mener han. 

Trenger ekstern støtte
– Etter det første møtet vårt ble det 
iverksatt en plan for hvordan huset 
skal restaureres. Vi har fordelt oss 
i grupper og satser på å komme 
i gang snart, men uten penger er 
det begrenset hva som kan gjøres. 
Derfor er vi avhengige av sponsorer 
utenfor NTNU, sier Henning Hagen 
Kolås. 

Mens Teknisk avdeling skal ta 
seg av de ytre skadene, vil dugnads-
gruppen, bestående av studenter, 
gjøre indre forbedringer. Både 
Hagen Kolås og linjeforeningsleder 
Hiorth håper at dugnadsgruppen, 
som i dag teller rundt tjue studenter, 
vil øke i størrelse straks det blir 

konkret dugnadsarbeid å gjøre.
– Av indre oppjusteringer, 

ønsker vi å oppgradere kjøkkenom-
rådet. Lyssettingen og akustikken 
må ordnes for at huset skal ha en 
videre bruksfunksjon. Ved siden av 
å være et lokale for sosiale arran-
gementer, vil vi ha muligheter for 
forelesninger og workshoper, sier 
Hagen Kolås. 

Ettersom arkitektstudentene ofte 
har store prosjektarbeid, poengterer 
Hiorth viktigheten med et flerbruks-
bygg.

Arkitektstudentene kan frem-
deles bruke huset til sosiale 
arrangementer, men det er usik-
kert hvor lenge. Arkitektstudiet har 
ikke lokaler i kjellerne på Moholt, 
så Skiboli er arkitektstudentenes 
eneste sosiale samlingspunkt.

– Mange vil kanskje si at huset 
ikke er verdt å satse på, men jeg er 
uenig. Det er identitetsskapende for 
oss arkitekter, samt at det er den 
eneste sosiale arenaen vi har, sier 
Ørjan Nyheim.UD

SKIbOLI

Høsten 1980 ble huset bygget 
som samarbeidsprosjekt mellom 
Trondheim ingeniørhøgskole, 
Brundalen og Heimdal 
videregående skoler. Huset ble 
bygget av elever og studenter ved 
de nevnte skolene.

Navnet «Skiboli» kommer av 
at huset ble bygget som en 
smal skivebolig, hvor husets to 
langvegger dannet et indre atrium. 
Ved solvarme holdes temperaturen 
i huset behagelig. Når solen 
skinner inn gjennom de store 
glassflatene på bygget magasineres 
varmen ned i «lageret», der den 
sakte men sikkert avgir varme over 
døgnets kaldere timer. Det samme 
systemet sørger for avkjøling når 
det er veldig varmt.

Kilder: E-prosjektet: bolig mellom 
skiver og Ørjan Nyheim

!

VIL REDDE SKIBOLI: Fakultetstillitsrepresentant Henning Hagen Kolås og linjeforeningsleder Ole Henrik Hiorth vil samle arkitektstudentene 
i et dugnadsprosjekt for å redde tilholdsstedet Skiboli (i bakgrunnen). 
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Nei til niqabnekt
Studentpolitikerne i Trond
heim stiller seg avvisende 
til et eventuelt niqab
forbud ved NTNU og HiST.

I forrige nummer av Under Dusken 
kunne du lese at kunnskapsminister 
Øystein Djupedal har uttrykt støtte 
til forslag om forbud mot ansiktsslør 
(niqab) på norske høgskoler og univer-
siteter. Nora Ford er kritisk til et slikt 

Brudd i pensjonsforhandlingene
Det er usikkert om krav 
om pensjonspoeng til 
studenter er årsaken.

Landets studentorganisasjoner, Norsk 
Studentunion (NSU) og Studentenes 
Landsforbund (StL), er begge klare på 
at de ønsker at høyere utdanning skal 
belønnes med pensjonspoeng. I denne 
saken arbeider de sammen, forteller 
leder Katrine Elida Aaland hos StL.

– Blant annet har vi og NSU gått 
ut med et konkret forslag som inne-
bærer at studenter får de samme 
pensjonsvilkårene som er foreslått for 
vernepliktige, sier hun.

Velferdsansvarlig Per Anders 
Langerød hos NSU forteller at forhand-
lingene mellom regjeringspartiene og 
opposisjonen midlertidig brøt sammen 
22. februar i år.

– Opposisjonen hevder at uenighet 
om pensjonspoeng for studier er en 
av grunnene til bruddet. Regjeringen 
hevder derimot at bruddet kom på grunn 
av uenighet om premissene for forhand-
ligene. Men Stortingets presidentskap 
har satt frist til 20. mars, så innen da 
har vi et endelig utfall, sier han.

– Høyre prioriterer feil
Ifølge opposisjonen, er stridens kjerne at 
Høyre under forhandlingene med Regje-
ringen tok til orde for å øke den øvre 
grensen for hva som skal være pensjons-
poenggivende inntekt. Unge Høyre 

TEKST: ANDERS PARK FRAMSTAD
framstad@underdusken.no

PENSJONSPOENg

begrunner ønsket om økning med at 
det gjerne er en sammenheng mellom 
høyere utdanning og høy inntekt.

– Ønsker dere helst å sette opp taket 
for pensjonspoenggivende inntekt eller at 
studentene skal få pensjonspoeng?

– Det er to sider av samme sak. Det 
viktigste for oss er at det skal lønne seg å 
studere, sier 2. nestleder Henrik Asheim 
i Unge Høyre.

Nestleder i AUF, Eskil Pedersen, er 
ikke enig. Han mener at Unge Høyre 
er for raske når de konkluderer med at 
høyere utdanning automatisk fører til 
høyere inntekt.

– Det er ikke alltid noen sammen-
heng mellom utdanning og inntekt, bare 
se på sykepleierne. Vi er skeptiske til 
at Høyre velger å prioritere å øke taket 

på pensjonsgivende inntekt istedenfor 
å sikre at det blir gitt pensjonspoeng for 
studier, sier Pedersen.

– Tok munnen for full
Asheim har tidligere hevdet at AUF løy 
overfor studentene, under en demon-
strasjon utenfor Stortinget i Oslo.

– Eskil Pedersen holdt en appell der 
han sa at de skulle få Arbeiderpartiet til å 
snu i denne saken, noe de ikke klarte. Jeg 
skjønner at det er lett å ta i litt når man 
snakker foran flere hundre studenter. 
Men det er rart at de ikke innrømmer 
at de tok munnen for full.

Samtidig kommer han med enda et 
sleivspark.

– Jeg synes det er rart at AUF bruker 
mer tid på å kritisere Unge Høyre enn på 

å jobbe opp mot Arbeiderpartiet.
Nestleder Eskil Pedersen i AUF er 

ikke overraskende uenig med Asheim, og 
nekter for at AUF har vært bråkjekke.

– Vi har bare sagt det vi har ment. 
Dette er en sak vi har jobbet hardt med 
lenge. Vi har hatt møter med Arbeider-
partiet og regjeringen, og har ikke tatt 
munnen for full i denne saken.UD

forbud. Hun er leder av Studentparla-
mentet, studentenes høyeste organ ved 
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST).

– Det smaker ikke bra med et forbud 
basert på religion og kultur. Det vil virke 
ekskluderende. Om man kommer med et 
slikt forbud er man på ville veier i norsk 
utdanning, som skal være tilgjengelig for 
alle, uansett bakgrunn, sier hun.

Emnet er ikke diskutert i Student-
parlamentet, men Ford mener dette er 
en allmenn oppfatning.

– De vi har snakket med på andre 
høgskoler mener dette er helt fjernt, 
sier hun.

Ford er uenig i Djupedals argument 

om at ansiktsslør vanskeliggjør kommu-
nikasjon mellom lærer og elev.

– Vi ser at e-læring og fjernundervis-
ning fungerer helt fint, selv om student 
og foreleser ikke ser hverandre, sier 
studentparlamentslederen.

Irrelevant for de fleste
– Vårt ønske er at NTNU ikke skal bruke 
tid på dette, sier leder i Studenttinget, 
Martin Sværen.

For to uker siden gikk han ut i 
Adresseavisen og stilte seg kritisk til niqab-
debatten. Han mente det ikke er opp til 
NTNU å regulere studentenes klesdrakt. 
Sværen er dessuten i tvil om problemstil-

DETTE ER SAKEN

I regjeringens forslag til ny 
alderspensjon er det ikke tatt 
høyde for pensjonsopptjening for 
studenter. Dette har høstet kritikk 
blant annet fra Akademikerne, 
Unio, Norsk Studentunion og 
Studentenes Landsforbund.

NSU og STL har lagt fram et forslag 
som innebærer at studenter skal få 
samme pensjonsrettigheter som er 
foreslått for vernepliktige.

Forslaget har fått støtte fra 
Unge Høyre, AUF, KrFU, SU og 
Senterungdommen.

Det har vært forhandlinger 
mellom regjeringspartiene og 
opposisjonspartiene Krf, Høyre og 
Venstre. Grunnen til debatten er at 
man fra begge sider ønsker et bredt 
vedtak alle kan stå bak, slik at det 
ikke endres i takt med skiftende 
regjeringer.

22. februar brøt forhandlingene 
sammen. Stortingets presidentskap 
har satt frist til 20. mars.

!

lingen er relevant ved NTNU.
– Jeg har ikke sett noen i det hele tatt 

som har brukt niqab. Men jeg vil ikke 
spekulere i antall studenter som går med 
det, sier han.

Styret ved NTNU står fortsatt på 
stedet hvil vedrørende kunnskapsmi-
nisterens oppfordring, og rektor Torunn 
Klemp ved HiST bekrefter at heller ikke 
høgskolen har tatt noe standpunkt.

– Vi merker at det er en debatt, 
men akkurat nå er ikke dette en aktuell 
problemstilling. Vi har ikke fått noen 
meldinger om dette fra våre faglige avde-
linger, så vi har ikke tatt opp denne saken 
i ledelsen, sier hun.UD

PENSJONSKRAV: Studenter demonstrerer for pensjonspoeng foran Stortinget (Foto: Richard 
Eriksen, Universitas).

13. - 26. mars 2007
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LIvSSTIL

Velger bort økovarer
Nordmenn har klokkertro 
på at norsk mat er både 
sunn og trygg. Ekspertene 
er ikke like sikre.

– Norske forbrukere har stor tillit til 
at norsk landbruk er både trygt og 
naturlig. Derfor velger de i liten grad 
økologisk mat, sier doktorstipendiat 
Oddveig Storstad ved NTNU.

Doktoravhandlingen hennes om 
nordmenns forbruk av økologisk mat 
slår fast at nordmenn er lite interes-
sert i økologiske produkter.

Avhandlingen viser at bare 6 
prosent av den norske befolkningen 
er bevisste øko-forbrukere. Denne 
gruppen har høy utdannelse og 
tilhører et miljø hvor øko-tenkning 
gir status. De fleste øko-forbrukere 
er også under tretti år.

– Forbrukerne mener norsk mat er 
omtrent like «ekte» og «opprinnelig» 
som økologisk mat. Dermed oppfattes 
gevinsten ved økologisk dyrket mat 
som begrenset, sier Storstad. 

Kvantitet framfor kvalitet
Tidligere professor II i ernærings-
medisin ved Høgskolen i Harstad, Dag 
Viljen Poleszynski (nå fagredaktør i 
Mat&Helse) mener nordmenn under-
vurderer de gode egenskapene til 
økologiske produkter.

– Den norske befolkningen føres 
bak lyset dersom de tror at konvensjo-
nelt dyrkede matvarer er tilstrekkelig 
næringsrike, sier han.

Han mener jorden utarmes for livs-
nødvendige mikrostoffer på grunn av 
moderne landbruksmetoder.

– Et alminnelig eple kan inne-
holde 80 prosent mindre c-vitaminer 
i dag enn for femti år siden. «Fored-
lingen» av planter, som gjerne har økt 
innholdet av vann og stivelse, har ved 
siden av utarmingen av jorden, tappet 
frukt, korn og grønnsaker for både 
mineraler, vitaminer og fettsyrer.

Ernæringsfysiolog og førstea-

manuensis Gerd Holmboe-Ottesen 
ved Universitetet i Oslo påpeker at 
økologisk mat inneholder mer anti-
oksidanter enn vanlig dyrket mat.

– Antioksidantene er en del av 
plantenes immunsystem. En økolo-
gisk dyrket plante må bygge opp et 
mye sterkere immunforsvar, fordi den 
ikke skjermes av plantevernmidler. 
Antioksidanter har vist seg å være 
forebyggende mot for eksempel kreft 
og hjerte- og karsykdommer, forteller 
Holmboe-Ottesen.

Trygg og sunn norsk mat
Statskonsulent Even Bratberg ved 
Universitetet for miljø- og bioviten-
skap på Ås mener derimot ikke at 
det finnes forskningsresultater som 
beviser at vanlig dyrkede planter er 
mindre næringsrike enn økologiske 
planter.

– I dag kan man så mye om mikro-
næringsstoffer at man vet hva man 
skal tilsette kunstgjødselen. I Norge 
brukes det så lite plantevernmidler at 
det ikke utgjør noen fare, sier Brat-
berg.

Han er imidlertid ikke motstander 
av økologiske produkter.

– Selv om vi ikke har tall som 
beviser at økologisk mat er bedre og 
sunnere enn konvensjonelt dyrket 
mat, er økologisk produksjon en 
viktig motvekt til alminnelig jord-
bruk.

Bratberg mener imidlertid at 
norske forbrukere kan være trygge 
når de velger norskproduserte land-
bruksvarer.

– Problemene knyttet til bruk av 
skadelige plantevernmidler er veldig 
mye større lenger sør i Europa og i 
USA. Tenk på for eksempel jordbær. 
Noen utenlandske jordbærsorter er 
gigantiske, og kan ligge i kjøleskapet 
i en uke. De er ikke spesielt gode 
på smak. Norske jordbær er søtere 
og sunnere, men må spises ganske 
kjapt for ikke å bli dårlige. Genmo-
difiserte planter er i mange tilfeller 
modifisert nettopp for å tåle økt 
bruk av kjemiske ugressmiddel. På 
verdensbasis kan økologiske varer 
bli en svært viktig motvekt til denne 
utviklingen.UD

KRITERIER fOR 
øKOLOgISK MAT

Mat fra økologisk jord- og hagebruk 
er framstilt ved bruk av naturlig 
(organisk) gjødsel, uten bruk av 
plantevernmidler.

Økologisk kjøtt, melk og egg 
kommer fra dyr som har mulighet 
til å bevege seg fritt, også utenom 
beitesesong. De får økologisk fôr, 
og kalver får die moren minst tre 
dager etter fødselen.

Økologiske produkter er 
framstilt uten bruk av kunstige 
aroma- og fargestoffer, og med 
strenge restriksjoner på bruk av 
konserveringsmidler. 

All bruk av GMO (genmodifiserte 
organismer) er forbudt.

Godkjente økologiske produkter er 
merket med Debios Ø-merke.

Kilde: Matportalen
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MOT STRØMMEN: Økologiske produkter kan bli en motvekt til genmodifisert mat, mener statskonsulent Even Bratberg ved Universitetet for 
miljø- og biovitenskap på Ås.
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Styrker engelsk elite
De offentlige universi
tetene i England sliter med 
finansieringen. Tony Blairs 
nødhjelp gjør de rikeste 
rikere.

I februar lanserte den engelske stats-
ministeren en plan for finansiering av 
landets universiteter. Planen går ut på 
at universitetene får ett pund fra staten 
for hvert andre pund de samler inn i 
alumnipenger.

Kritikerne mener tiltaket vil skape 
enda større forskjeller mellom de rike og 
fattige utdanningsinstitusjonene.

– Håndplukking av deler fra det 
amerikanske systemet er ikke veien å 
gå. Det landet desperat trenger er en 
klar forpliktelse til høyere utdanning 
gjennom statlig investering, sier gene-
ralsekretær Sally Hunt i universitets- og 

høgskoleforbundet i Storbritannia til 
avisen The Guardian.

– Kvalitetsmessige forskjeller
Professor i samfunnsøkonomi Kjell G. 
Salvanes ved Norges Handelshøyskole 
mener Blairs finansieringsplan kan få 
negative konsekvenser.

– Dette kan føre til enda større 
forskjeller i kvalitet hos universitetene, 
og det kan bli vanskelig for middel-
mådige studenter å benytte seg av det 
beste fagutvalget, sier han.

 Salvanes kan fortelle om en stadig 
ekspanderende universitetssektor i 
England. Problemet i Storbritannia er at 
studenttallet øker, mens universitetenes 
inntekter ikke har økt tilsvarende.

– På nittitallet var det en reell nedgang 
på 40 prosent i finansieringen per 
student. Universitetene mener de får 
for dårlig kvalitet på tilbudene sine og 
etterlyser derfor tiltak som kan bedre 
situasjonen, sier han.

Fjernt fra norsk tradisjon
Internasjonalt ansvarlig Olav Øye i 
Studentenes Landsforbud mener finan-

siering av høyere utdanning generelt sett 
er et statlig ansvar. Han har liten tro på 
tiltak som det Blair foreslår.

– Slike tiltak kan i verste fall føre 
til at vi får store, utilsiktede forskjeller 
mellom institusjonene. Og det eksisterer 
forskjeller allerede i dag. Staten bør ikke 
bruke slike ordninger til å fraskrive seg 
et ansvar for jevngod kvalitet på univer-
sitetene, mener han. 

Utenriksminister Jonas Gahr Støre 
mener også det er politikernes ansvar 
å sikre like muligheter for utdanning 
til alle.

– Det er viktig å sørge for lik rett til 
utdanning, men vår ambisjon er at alle 
også skal ha rett til høy kvalitet, ikke 
lik utdanning på et middelmådig nivå, 
sier han.

– Du og Tony Blair er partikolleger. 
Ligger et slikt forslag langt fra det norske 
arbeiderpartiets partiprogram?

– Det er vanskelig å kommentere 
siden jeg ikke har sett forslaget. Landene 
har ulik historie og ikke minst ulik 
utdanningsstruktur, så man kan ikke 
sammenligne på den måten, svarer 
Støre.

Han tror derfor ikke forslag som 
Blair skisserer kunne fått gjennomslag 
i Norge.

– Det blir i dag donert penger fra 
private aktører også til norske univer-
siteter, men å sette i gang en slik avtale 
mellom stat og utdanningsinstitusjoner 
ligger fjernt fra norsk tradisjon, fort-
setter han.

Utenriksministeren er skeptisk til 
utviklingen man ser i andre land hvor 
størrelsen på lommeboken avgjør 
hvilken utdanning du får. 

– Det finnes mange motivasjons-
ordninger som kan få professorer og 
studenter til å strekke seg lenger. Det 
behøver ikke være slik at man går til 
enkleste beveggrunn som er «Hvor får 
jeg mest penger?», sier han.

Misfornøyde studenter
Norske Trine Tapper studerer ved 
Anglo-European Chiropractic College 
i Bournemouth. Hun forteller at hun 
opplever kvalitative forskjeller blant de 
offentlige universitetene allerede i dag. 

– Elitestudentene går på de beste 
universitetene, mens middelmådige 
studenter går på de mindre kjente 
skolene, forteller hun.

Hun har diskutert Blairs forslag med 
medstudenter, og forteller at mange 
er redde for at forslaget vil gjøre det 
vanskeligere å komme inn på de gode 
universitetene.

– Tror dere at et slikt forslag vil føre 
til enda større forskjeller?

– Definitivt, sier hun.
Et tidligere tiltak fra regjeringen Blair 

har vært å øke studieavgiften. Tapper 
forteller at også dette har lagt begrens-
ninger på studentenes muligheter.

– Summen av lånet de britiske studen-
tene får er behovsprøvd etter foreldrenes 
kapital. Gjennomsnittssummen ligger 

England har hatt en stor vekst 
i utdanningssektoren, og 
mange universiteter sliter med 
finansieringen.

Englands statsminister Tony 
Blair har lagt fram en plan 
for finansiering av landets 
utdanningsinstitusjoner. For hvert 
andre pund et universitet samler 
inn i alumnipenger, vil staten 
støtte universitetet med ett pund. 

Forslaget bygger på 
erfaring fra USA, hvor 
utdanningsinstitusjonene samler 
inn store summer fra tidligere 
studenter. Regjeringen sier at 
formålet med tilbudet er å skape 
en kultur for å støtte høyere 
utdanning gjennom veldedighet.

ENgLAND

Alle universitetene i landet 
kan delta i ordningen, men det 
forventes at eliteinstitusjonene vil 
tjene mest på tiltaket.

Initiativet blir sett på som et nytt 
steg i regjeringens reform av 
høyere utdanning, etter innføring 
av studieavgift og mål om å få 50 
prosent av alle mellom 18 og 30 år 
inn i høyere utdanning innen 2010. 

Kilde: The Guardian

!

England

Irland

Stor britannia
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på 3000 pund for et år. Dette skal dekke 
skolepenger, som alene ligger på omtrent 
3000 pund. I tillegg skal summen holde 
til levebrød. Det sier seg selv at det uten 
jobb eller økonomisk støtte fra familie er 
umulig å studere, forteller hun.

- Tvinges til å ta intiativ
Professor Kjell G. Salvanes forklarer at 
manglende finansiell sikkerhet rundt 
høyere utdanning gjør at universite-
tene tvinges til å ta egne initiativer. 

– London School of Economics 
rekrutterer for eksempel studenter fra 
utlandet for å sikre seg mer penger. 

Studenter fra land utenfor EU må betale 
tredobbelt så mye i studentavgift som 
briter og studenter fra EU-land må. Da 
utestenger man fort engelske studenter, 
forteller Salvanes.

Han mener at alle tiltak for å bedre 
universitetenes finansielle situasjon, både 
økte skatter, statlig støttet donasjons-
virksomhet og forhøyede studieavgifter 
har både negative og positive sider.

 – Ta økt skatt for eksempel. I England 
får man både god jobb og god lønn med 
en bachelorgrad. Da er man sikret en 
måte å tilbakebetale det man har inves-
tert i en utdanning. Skal felleskapet i 

Storbritannia betale for noe mange av 
dem ikke får direkte nytte av, eller skal 
de som nyter goden også betale for den, 
spør professoren.

– Sånn er livet
Professoren tror likevel disse forskjellene 
i kvalitet hos universitetene er vanske-
lige å unngå. Han viser til at det å øke 
studieavgiften kan medføre at kun de 
rikeste får mulighet til å studere ved de 
beste universitetene.

– Er ikke forskjellene et slikt tiltak kan 
medføre bekymringsverdig nok til ikke å 
gjennomføre planen?

– Sånn er livet. I Norge må man også 
kjempe om plassene ved de beste utdan-
ningsinstitusjonene. Ta ingeniørlinjene 
ved NTNU eller Handelshøyskolen, de 
er også vanskelige å komme inn på, sier 
Salvanes.

Han ser Blairs forslag som en 
mulighet universitetene har for å bli 
virkelig gode. 

– Se på USA, universitetskvaliteten 
på elitenivå der er i en divisjon for seg 
selv, mener han.

– Når staten ikke er villige til å betale 
for at universitetene kan utvikle sitt 
potensial, må andre gjøre det.UD

HERMER ETTER USA: Tony Blair vil finansiere en stadig ekspanderende utdanningssektor etter modell fra USA. Konsekvensen kan bli ekskluderende eliteinstitusjoner. (Foto: Scanpix)
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fAIRTRADE

Rettferdige Trondh eim?
I løpet av året håper Bjørn 
Tore Heyerdahl at Norge 
har ti byer som kan påbe
rope seg å være Fairtrade
merket. Han håper at 
Trondheim er en av dem.

Hva er rettferdig kaffe?
Ved kjøp av vanlig kaffe er det uklart 
hva slags kår bonden som produserer 
lever under. Derfor fungerer vi som et 
kontrollorgan for sosiale kår. Bananer 
med Fairtrade-merket kan på den 
måten sammenlignes med produkter 
med miljøsvanen. Vi kontrollerer altså 
at det ikke forekommer barnearbeid på 
plantasjene, at de lever under anstendige 
forhold og at de får en anstendig sum å 
leve for. Derfor er produktene våre noe 
dyrere, da bøndene som produserer disse 
produktene blir ordentlig behandlet. De 
store forskjellene er det likevel ikke. En 
vanlig banan i butikken koster gjerne 
rundt 14 eller 15 kroner per kilo, mens 
en banan med Fairtrade-merket koster 
omtrent 19 kroner per kilo. 

Hva er man med på å forandre ved å 
kjøpe en rettferdig banan?
Ved å kjøpe Fairtrade-produkter bidrar 
man til å legge føringer for en verdens-
handel som kommer alle parter til gode. 

Det vil bli en vinn-vinn-situasjon både 
for kunden og for produsenten. Kjøp av 
Fairtrade-produkter er ikke bistand.

Hva er en Fairtrade-by?
En Fairtrade-by er en utnevnelse som 
betegner en by som jobber aktivt med 
å formidle kjennskapet til Fairtrade-
produkter. For å oppnå en slik status må 
man møte visse kriterier. Det må dannes 
en lokal styringsgruppe som har ansvaret 
for å drive arbeidet framover. Kommu-
nestyret eller bystyret må gjøre et vedtak 
om å støtte Fairtrade, og servere Fair-
trade-merket kaffe og te til sine ansatte 
på møter. Det må også være et utvalg 
av Fairtrade-merkede produkter tilgjen-
gelig for forbrukerne. Produktene må 
benyttes i et visst antall lokale bedrifter, 
skoler, kirker eller lignende. Det må 
drives et aktivt informasjonsarbeid i 
kommunen. Konseptet stammer fra 

Storbritannia, hvor Garstand i 2000 
ble den første Fairtrade-byen i verden. 
I dag finnes det omkring 150 slike byer 
og kommuner, og konseptet har spredt 
seg til mange land. 

Er prosjektet utbredt i Norge?
I 2006 ble det opprettet en plan for å få til 
noe tilsvarende her i Norge, som det de 
har fått til i Storbritannia. Grunnet gode 
kontakter startet vi forsøk på å få Lier, 
Fredrikstad og Sauda til å tilfredsstille 
kravene som stilles til Fairtrade-by. Etter 
dette begynte snøballen å rulle. Mange 
andre steder har på egen hånd tatt initi-
ativ til å oppnå status som Fairtrade-by. 
Rundt tjue byer, Trondheim inkludert, 
jobber for å få status som Fairtrade-by. 
Selv om situasjonen er slik at Sauda per 
i dag er Norges eneste Fairtrade-by, så 
håper vi å ha ti norske byer som bærer 
dette stempelet ved slutten av året. 

Hvorfor valgte du denne kombina-
sjonen?
Jeg gikk på en folkehøyskole med 
journalistikk, og hadde praksis i Sunn-
mørsposten. Etter dette fortsatte jeg å 
jobbe i diverse medier, men ønsket meg 
formell kompetanse. Samtidig ville jeg 
ha litt bredere faggrunnlag, og fylte på 
med nordisk og statsvitenskap. Dess-
uten er journalistikk et veldig kreativt 
yrke, som aldri er kjedelig.

Var du en flittig student?
Studietiden min baserte seg på skip-
pertak. Jeg jobbet stort sett under 
hele studietiden, spesielt da jeg var 
i Volda. Jeg var blant dem som hadde 
med personsøker på fest, og var det 
utrykning på en sak så fikk bare pensum 
seile sin egen sjø.

Hva er ditt beste studieminne?
Jeg har mange gode minner, men det 
beste må være da vi satte opp revy. 
Jeg var med og startet Volda student-
teater, og der satte vi opp Musefellen 
av Agatha Christie. Vi hadde et utrolig 
bra samhold i Volda, og teateret var 
toppen av det hele.

Og det verste?
Jeg gikk opp til eksamen dagen etter 
at kjæresten min slo opp med meg. 
Det gikk skikkelig dårlig, men jeg sto 
med et nødskrik. Jeg tror til og med 
sensor skjønte hva som hadde skjedd. 
Heldigvis kan jeg le av det i dag.

Har du et råd til dagens studenter?
Nyt friheten dere har, den kommer aldri 
igjen. Ikke vær redd for å eksperimen-
tere med fagkombinasjoner, og ikke sitt 
med nesa i pensum hele tiden. Det er 
nok sjanser til det senere. Jeg synes det 
er viktigere å være en kreativ og sosial 
person enn å ha gode resultater.

Av Sivert Frøseth Rossing

AUDHILD gREgORIUSDOTTER 
ROTEvATN

JOURNALIST
STUDERTE RADIOJOURNALISTIKK VED 
HØGSKULEN I VOLDA OG STATSVITEN-
SKAP OG NORDISK I OSLO.

MIN STUDIETID

Prosjektansvarlig i Max Havelaar 
Norge, og koordinator for fairtradeby-
prosjektet.

bJøRN TORE 
HEYERDAHL

13. - 26. mars 2007
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Rettferdige Trondh eim?

Er det realistisk at store byer vil klare 
å gjennomføre de kravene som dere 
stiller?
Selv om Sauda er den eneste norske Fair-
trade-byen, regner vi med at det skal 
være mulig for større byer å oppnå 
status som Fairtrade-by. De to byene 
og kommunene som ligger best an til å 
oppnå status som Fairtrade-by, er i dag 
Stavanger og Asker. 

Ligger Trondheim an til å få status som 
Fairtrade-by?
Etter møtet som ble arrangert av Café 
Nordsør onsdag 7. mars, ble jeg overbe-
vist om at Trondheim vil klare å innfri 
de kravene vi stiller – hvis de selv vil. 
Det virker som det er et godt og bredt 

engasjement i byen.

Hvor stort er omfanget av Fairtrade-
produkter?
I Norge er omfanget av Fairtrade-
produkter ennå ikke så stort som det 
potensialet tilsier. Siden konseptet med 
Fairtrade-byer er såpass nytt er det frem-
deles mye å oppnå. Vi har likevel en 
betydelig markedsandel. 1,2 prosent 
av kaffe og 1,5 prosent av bananer som 
selges i Norge er merket Fairtrade. På 
andre varer er markedsandelen mindre. 
I land der Fairtrade-konseptet er mer 
etablert er markedsandelene mye høyere. 
I Storbritannia er tjue prosent av kaffen 
som blir solgt merket Fairtrade, og i 
Sveits er én av to bananer som blir solgt 

godkjent som rettferdig. En av årsakene 
til suksessen konseptet har oppnådd i 
Storbritannia, er at de har fått med seg 
flere av de store kjedene, som Marks 
& Spencer.

Hva slags mennesker er det som er mest 
bevisst når de kjøper mat?
Det viser seg at det gjerne er unge 
utdannede kvinner som kjøper Fair-
trade-produkter.

Har det økende negative fokuset på 
matgigantene, som for eksempel NRK 
Brennpunkts dokumentar om Bamas 
«bend-it»-bananer, innvirkning på 
deres salg?
Nei, det burde være slik, men slik er det 

ikke. Det virker som om folk gir opp 
troen på rettferdig handel når de ser slike 
programmer.

Kan man føle seg trygg på at produk-
tene som kjøpes av dere kommer fra 
sosialt akseptable forhold?
Vi fører en solid kontroll over de 
plantasjene som vi samarbeider med. 
Minimum én gang i året har vi kontroll 
på plantasjene. Å påta oss en slik rolle 
vi gjør, krever stor sosial ansvarlighet. 
Derfor er det viktig for matgrossister 
som Bama å ha en uavhengig tredje-
part som kontrollerer. Kravet til en 
uavhengig tredjepart inngår i den 
internasjonale standardorganisasjo-
nens krav til kontrollorganer.UD
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ISFiT er ikke et friminutt
I et innlegg i Under Dusken 27. februar 
spør Marit Eikeland og Ingri D. Jølbo om 
ISFiT er en festival der bare studenter 
fra økonomisk rike land kan delta på lik 
linje, mens studenter fra fattigere land 
holdes utenfor.

Svaret er nei. Nettopp for å unngå å 
bli en «riksmannsfestival» delte ISFiT 
2007 ut nesten en halv million kroner 
i reisestøtte, slik at også de som var fra 
fattigere land skulle ha mulighet til å 
delta. Samtidig innbærer bruken av 
reisestøtte akkurat det som Eikeland og 
Jølbo kritiserer oss for, nemlig at økono-
miske forskjeller blir synlige også under 
ISFiT. Festivalen blir ikke et «friminutt 
fra den evige påminnelsen om hvem 
som har penger og hvem som holdes 
utenfor». Men er det dette ISFiT primært 
skal være? Nei, målet med ISFiT er tvert 
imot at deltakerne skal bli bevisste på de 
store utfordringene verden står overfor, 
og diskutere hvordan vi kan gjøre noe 
med dem. Dette blir vanskelig dersom vi 
forsøker å «gjemme bort» alle forskjeller 
i ti dager.

Samtidig ønsker vi selvsagt at alle 
deltakere skal få den samme opple-
velsen, og vi vil tilbakevise påstanden 
om at mange «blir utestengt fra det 
gode selskap». I forhold til konsert-
priser, som nevnes som eksempel på 
en eksluderende faktor, er det viktig 
å huske på at ISFiT ikke bare er for 
deltakerne. Kulturprogrammet er den 
viktigste kontaktflaten vi har mot andre 
studenter og byen for øvrig. Å lage et 
variert program for flere målgrupper er 

dessverre kostbart, og noen av utgiftene 
må nødvendigvis tjenes inn via billett-
salg. Skulle alle deltakerne kommet 
gratis inn på alt ville vi ikke hatt råd til 
til det rike programmet vi har, dermed 
ville vi i stedet ha utelukket andre fra 
festivalen. Videre har deltakerne fått en 
Storsalskonsert, flere Knaus- og Klub-
benkonserter, tre seremonier, musikal, 
danseshow og samtlige kunstutstillinger 
gratis, i tillegg til sterkt redusert pris på 
øvrige arrangementer, så de har på ingen 
måte vært utestengt.

Ordningen med såkalte «ISFiT-
penger» gikk vi bort fra fordi det med 
480 deltakere uansett er begrenset hvor 
mye penger hver enkelt kan få. I 2005 
holdt summen til en baguett og to-tre 
halvlitere, eller til én konsert. Vår vurde-
ring var at dette er for lite til å faktisk 
utjvene noen økonomiske forskjeller 
mellom deltakerne. I stedet valgte vi 
å bruke pengene på et «chillout-rom» 
på Samfundet, som var åpent de fleste 
dagene under festivalen. Der kunne alle 
deltakere få gratis vafler og frukt, spille 
spill og drikke kaffe. I tillegg fikk vi en 
avtale om medlemspris for deltakerne 
i alle kafeer og barer på Samfundet. 
Til sammen mener vi at dette gir et 
langt bedre tilbud til deltakere som har 
begrenset med penger.

Jeg kunne nevnt flere eksempler på 
slike tiltak, poenget er at vi gjør vårt 
ytterste for at alle deltakere skal føle seg 
inkludert. Å viske ut alle økonomiske 
skillelinjer er umulig, og det er heller 
ikke ISFiT sin oppgave. Vårt mål er å gi 
en opplevelse som inspirerer deltakerne 
til å jobbe for at utviklingen i verden kan 
gå i retning av mer rettferdig fordeling 
av godene.

SKILLELINJER: Å viske ut økonomiske forskjeller er umulig, og heller ikke ISFiTs oppgave, 
mener forfatteren. (Foto: Magnus B. Willumsen)

Skrivesperre Under Dusken? Utgave 4 
har 6 sider med saker som omhandler 
media/mediepersonligheter. Har 
medievitenskap på Dragvoll overtatt 
hele redaksjonen?

Mener du noe om studenthverdagen? 
Send inn en sms, og bli hørt av 30 000 
studenter.

Under Dusken tar gjerne imot leserbrev. 
For å gi rom for alle, begrenses lengden på et innlegg 
til 3000 tegn. Korte kommentarer og replikker 
begrenses til 1800 tegn.
Vi forbeholder oss retten til å redigere og forkorte 
innlegg. Vi gjør oppmerksom på at innlegg også vil 
være tilgjengelige på UDs hjemmesider.
Innlegg og kronikk kan sendes til:
meninger@underdusken.no

Frist: Torsdag 22. mars

SMS‑TJENESTE Vi krever en anstendig six-packprat 
i neste nr av spit posten! Ordentlig 
fyll, ikke bare spaltefyll! -angry mob

I think it would be a great idea to 
publish «transit» i english. -the 
SPINE

Skriv  <Til Dusken>  <Din melding>  
og send til 2002

Tjenesten koster 1 krone.
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MENINgER

Ingjerd Lindeland og Axel Sandaas
Studentrepresentanter ved 
Redaksjonsrådet for UA 2007

NTNU

Inaktivt redaksjonsråd

I forrige Under Dusken var 
presseetikken til Universitets-
avisa (UA) oppe til diskusjon, 
spesielt problemene avisen 
hadde i forhold til å opptre som 
kritisk presse i motsetning til 
å være en ren «puddelavis». Et 
moment som artikkelen ikke tok 
opp var at da styret, kollegiet på 
den tiden, vedtok retningslinjer 
for avisen (K-sak 139/2000), ble 
det også bestemt at man skulle 
ha et redaksjonsråd. Hva er så 
et slikt redaksjonsråd? I samme 
vedtak kan vi lese følgende: 
«Rådets oppgave er først og 
fremst å bistå redaksjonen i 
saker som angår den redak-
sjonelle linje. Dette arbeidet 
er rådgivende og omfatter 

ikke styrefunksjon». Hva gjør 
så dette rådet i dag? Følger de 
opp noen av de problemene 
som rir UA? Gir de råd? Nei. 
De siste årene har rådet vært 
inaktiv, selv om man jevnlig har 
oppnevnt nye medlemmer. Når 
avisen ikke kan benytte seg av 
et slikt referanserorgan er det 
heller ikke rart at den kommer 
i problemer når den skal 
forholde seg til de ulike inter-
essene her ved NTNU. Vi som 
studenter er dessuten ikke bare 
opptatt av skvisen UA opplever 
i forhold til ledelsen, men også 
mer generell presseskikk, som 
for eksempel går på hva avisen 
publiserer av artikler og bildese-
rier. Det at UA ikke benytter seg 
av den ressursen som Redak-
sjonsrådet har potensial til å 
være, vitner om dårlig styring, 
og et manglende ønske om 
innspill og konstruktiv kritikk 
fra leserne. 

Kultur og 
politikk og sånn
13.-26.mars

Klubben kl 19.00
excenteraften:  Genteknologi og menneskeverd

13
tirsdag

14
onsdag

Storsalen kl 18.00
Samfundsmøte: Ledervalg

Biblioteket kl 18.00
div. arrangement: Styrekaffe

17
lørdag

Storsalen kl 19.00
Samfundsmøte: FrP-koden -Hemmelighetene bak Fremskrittspartiets suksess

18
søndag

Storsalen kl 20.00
kino: Big fish

20
tirsdag

Sangerhallen kl 19.00
café nordsør: Microfinance – One solution fits all?

21
onsdag

Storsalen kl 18.00
Samfundsmøte: Kjør debatt!

22
torsdag

Biblioteket kl 20.00
Bijou: Bergenstoget plyndret i natt 
Storsalen kl 18.00
festmøte: Sound of music! 

24
lørdag

Storsalen kl 20.00
happening: Indisk Film- og Matfestival 2007

25  
søndag

Storsalen kl 20.00
happening: Indisk Film- og Matfestival 2007

26  
mandag

Studentersamfundet i Trondhjem 
er et fantastisk sted. Historien, 
stemninga og det dynamiske 
samspillet på huset er for mange 
hovedårsaken til et enestående 
studieopphold i Trondheim. 

Men Samfundet har plass til 
mange flere. De siste årene har 
det til tider vært glissent i Storsalen 
under samfundsmøtene. Norges 
frieste talerstol er riktignok fort-
satt åpen og inkluderende, men 
hva hjelper det hvis folk ikke 
bruker den? 

Samfundsmøtenes publikum 
er et kritisk publikum. Folk går 
i protest hvis møtene ikke er 
gode nok. Jeg vil at Storsalen 
skal være det naturlige tilholds-
stedet en lørdag kveld. Men for å 

nå det målet må Samfundet legge 
til rette for det studentene vil ha 
når ukas tørre forelesningsrekke 
er slutt, og det er lørdagskveld og 
ungdomstid: Intelligent under-
holdning. Det skal være vorspiel 
i Storsalen hver lørdag. Og når 
vorspielet er slutt skal folk være litt 
smartere. Og gjerne litt fullere. 

Økonomisk sett er det rollen 
Samfundet har som utested 
som er viktigst. Med stadig flere 
konsertscener, arrangement og 
feststeder i byen er det en utfor-
dring for Samfundet å holde på 
sine brukere. Denne utfordringen 
må Samfundet ta på alvor. Men 
Studentersamfundet mangler en 
klar profil. Hva skal Samfundet 
være? Hvilken retning skal huset 
ta? 

Med sin fantastiske arki-
tektur har Samfundet muligheter 
andre aktører bare kan drømme 
om. Dette må huset utnytte. 
Samfundet må ha en klar profil 

på alle sine lokaler. Samfundet skal 
kunne tilby noe til enhver smak – 
alle skal finne «sitt» sted innenfor 
de røde, runde veggene. 

Jeg stiller til valg som leder 
av Studentersamfundet 07/08. 
Som leder vil jeg invitere alle 
medlemmer til å være med 
på profilutviklinga. Jeg tror at 
allmøter med idémyldringer, 
workshops og plenumsdebatter 
vil være første steg mot et bedre 
Studentersamfund. Profilering 
og markedsføring krever at vi 
trekker i samme retning, og det 
tar tid. Hvis vi ikke fokuserer på 
dette vil Samfundet for alvor sakke 
akterut. Dette må vi forhindre. Jeg 
vil derfor også være pådriver for 
at det blir satt ned en profilgruppe 
som ikke skifter fra år til år. 

Onsdag 14. mars er det leder-
valg i Storsalen. Jeg vet hvilken 
retning jeg vil Samfundet skal gå 
i. Møt opp og finn ut om du er 
enig med meg! 

Rundt og rødt potensial

Eline Buvarp Aardal
Kandidat til vervet som 
samfundetleder. 

SAMfUNDET
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Send inn kronikkforslag til 
meninger@underdusken.no

KRONIKK

Vi må bare ikke lure oss 
inn i en forestilling om at 
mobiltelefonen automatisk 
gjør hverdagen lettere i 
form av frigjort tid, mener 
kronikkforfatteren. 

Før i tiden snakket vi om å være knyttet til 
hverandre. Nå til dags møter det trådløse 
samfunnet meg overalt hvor jeg ferdes. 
På bussen, i butikken og hjemme – alle 
menneskene synes å være et annet sted, 
der de ringer sine nærmeste pårørende 
for å rapportere siste nytt om middagen. 
Noen setter meg rett og slett ut når de 
tilsynelatende sitter og prater med seg 
selv om kylling, kalkun og personlige 
anliggender som de nok innerst inne ikke 
vil at jeg skal høre. Samtalen er blitt stilt 
til vår felles forlystelse, og folk bretter 
seg ut som midtsider i kulørt presse. Selv 
prøver jeg å unngå det. Hvorfor sitter 
jeg da igjen med det inntrykket at det 
er jeg som sliter?

Vendepunktet for denne utviklingen, 
slik jeg husker det, inntraff en gang sent 
på nittitallet med Nokia 3210. Innen jeg 
begynte på videregående, hadde de aller 
fleste vennene mine kuttet tråden og blitt 
«mobile». Statistisk sentralbyrå kunne 
fortelle at hundre prosent av den øvrige 
befolkningen i min aldersgruppe var det 
samme. Det var da jeg innså at slaget var 
tapt og skaffet meg mobiltelefon.

I frykt for å fremstå vel skeptisk 
innstilt til teknologien: selvfølgelig er 
heller ikke jeg blind for mobilens nytte-
verdi. I påskefjellet, i koordineringen av 
det travle familielivet og forut for møter 
med venner på folkerike steder, gjør den 
livet klart lettere for bæreren. Samtidig 
mener jeg at den stadig har stjålet nye, 
tendensiøse markeder, og som en kile 
blitt slått inn i sfærer som i utgangs-
punktet burde vært fredet. Fra å være 
et beskjedent hjelpemiddel i nittiårene, 
har mobiltelefonen i det nye årtusenet 
vokst oss over hodet og inn i privatlivets 
minste avkroker. Enkelte hevder de får 
angst av å ikke være tilgjengelige tjue-
fire-sju, og er åpne for innkommende 

samtaler til alle døgnets tider. For gene-
rasjonen før dagens unge voksne var det 
fjernsynet som lokket til latskap – i dag 
er det ringetoner og MMS som er den 
største oppmerksomhetstyven.

For er det ikke nettopp sånn? At hånd-
kleet bare blir våtere, jo mer vi tørker? 
At vi blir mer passive jo mer aktivt vi 
benytter oss av de trådløse mulighetene? 
Tanken om å kutte kablene som holder 
oss bundet til hver vår «dings» er god, 
men ikke desto mindre et selvbedrag. 
Tidligere lukket mor døren til gangen 
når en viktig samtale stod på trappene, 
og kom tilbake til stuen når røret var 
lagt på. Med mobilen kan hun nå ta 
samtalen i nærheten av familien, men 
lukker ikke døren sin noe mindre for 
det. Tvert imot rekker hun flere samtaler 
på kortere tid. Kanskje er i tillegg de 
øvrige familiemedlemmene opptatt med 
sine egne bærbare enheter. Det er da vi 
må innføre begrepene kvantitet kontra 
kvalitet i tidsbruken.

Det trådløse nettet, uansett hvor 
bredt det en vakker dag blir, er heller 
ikke særlig egnet for følelser. Vi har vel 
alle hørt uttrykket «å slå opp på tele-
fonen», som sier noe om hvor mye 
vanskeligere sosiale snubletråder som 
for eksempel kroppspråk gjør kommu-
nikasjonen. Riktignok kan du slenge på 
et par smilefjes for å understreke situ-
asjonens alvor «Sorry jeg slår opp :-(», 
men passiaren blir unektelig litt flatere 
på denne måten «J slr op m dg først lol :-
D». Trolig er det enkle – som det snakkes 

så varmt om i reklamen – forbeholdt 
andre typer dagligvarer.

Hvis med andre ord tilstedeværelsen 
er det første offeret for det trådløse 
samfunn, er avtalen og respekten for 
andres tid det andre. Vi skal ikke så 
langt tilbake før «Ok, da møtes vi på 
kiosken fredag klokka fire» var en over-
bevisende del av det norske talespråket. 
Jeg har imidlertid ikke hørt det på lenge. 
En avtale er ikke lenger en avtale, men 
har status «kanskje» inntil timer før, og 
kan dermed enkelt brytes på kort varsel. 
Mulighetene er så mange og så attrak-
tive at vi må holde dem alle åpne til siste 
sekund for ikke å gå glipp av noe spen-
nende. Den felles forståelsen om at «det 
må da være noen ute» taper til fordel for 
en kvikk og bombesikker ringerunde. 
Er du, som potensiell deltager i moroa, 
ikke tilgjengelig akkurat i dette kritiske 
øyeblikket, er du ute og må vente til neste 
omgang. Langsiktige planer eksisterer i 
liten grad, du må ta en sjanse når du fyller 
ut almanakken, og håpe de andre ikke 
finner på noe gøy samtidig som du må 
jobbe. Det blir et sosialt liv fra hånd til 
munn, og den eneste nøkkelen til suksess 
er tilgjengeligheten.

Personlig har jeg halvveis gitt opp 
løpet. Jeg klarer rett og slett ikke å 
konkurrere med de råeste teksterne og 
mine døgnåpne venner. Skulle jeg tatt 
igjen forspranget jeg mistet ved å komme 
litt sent i gang på mobilfronten, måtte 
jeg antagelig praktisert en åpningstid 
jeg ikke har svettekjertler store nok til 

å takle. Jeg har nemlig i det daglige liv 
stort sett bare behov og kapasitet nok 
til å være på ett sted av gangen, og blir 
ganske stresset når mobilen ved en gitt 
anledning «koker».

Mitt bokstavelig talt stille opprør har 
åpenbart sin pris. Jeg har jo statistikken 
mot meg: Å i praksis være null prosent av 
hundre blir ikke alltid møtt med forstå-
else. Noe av det mest absurde jeg har 
opplevd er å ha blitt invitert hjem til 
en kamerat som bor i tredje etasje i et 
hus uten ringeklokke. Å være sammen 
med venner er vanligvis noe jeg ikke 
trenger mobil til, så med småstein mot 
ruta som eneste kommunikasjonskanal 
inn til min kamerat, prøvde jeg å påkalle 
interessen. Det endte med at jeg måtte 
traske slukøret hjem.

Det trådløse samfunn er naturligvis 
kommet for å bli. Vi må bare ikke lure 
oss inn i en forestilling om at det auto-
matisk gjør hverdagen lettere i form av 
frigjort tid. Å sosialisere handler om å 
være til stede, og det er verken du eller 
jeg når vi fokuserer på en eller annen 
teknisk duppeditt. Jeg mener vi må 
kaste tilgjengeligheten ut fra der den 
ikke hører hjemme, og gjenopplive den 
gode, gamle avtalen i dens sted. 

Prøv å ligge litt foran neste gang – 
og kjenn hvor avslappende det faktisk 
kan være!

KRONIKK
Student - og stort sett, men ikke alltid, 
tilgjengelig på mobil

TORGEIR BRYGE ØDEGÅRDEN

MOBILTELEFON: Noen ganger kan det imidlertid lønne seg å se den du snakker med, mener forfatteren. (Foto: Marte Lohne)

Uten en tråd
13. - 26. mars 2007
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repOrtAsJe  [Rosenborgskandalen]

I sørenden av Bymarka ligger Rønningen gård. Det tidli-
gere småbruket har blitt et populært serveringssted 
for friluftsfolk som ønsker et varmt og rolig avbrekk 

fra vinterkulda.
Ved trappa opp til inngangsdøra ligger stabler av ski, 

sekker, støvler og staver spredt utover. Fra kjøkkenet siver 
eimen av nybakte boller, fra peisen en lun varme som siger 
ut til bordene der de besøkende sitter ved vinduene og ser 
ut mot fjellene i det fjerne.

 Mellom gjestene går Eva Hestnes stille og samler kopper 
og tallerkener. Så tar hun seg en pause ved et av vinduene 
der ingen sitter. Med haken lent mot håndflata kikker hun 
inn i telyset midt på bordet.

For ti år siden sluttet hun i jobben som sekretær ved labo-
ratoriene på Rosenborg. Da hadde hun brukt det siste halve 
året på å stelle den syke mannen sin, Arnold Hestnes. 

– Først trodde legene det var lungebetennelse, men 
så ringte de fra sykehuset og sa at jeg bare måtte komme 
og hente mannen min, for han var full av kreft, forteller 
hun.

Under sykdomsperioden brukte hun 24 timer i døgnet 
til å pleie sin ektefelle. De eneste som hadde kontakt med 
ham under sykdomsperioden var Eva og barna deres.

– Han veide ikke mer enn 36 kilo ukene før han døde. 
Jeg bar ham på armene mine som et barn, og siden kreften 
hadde spredd seg til lungene, kunne han ikke snakke. 

Arnold Hestnes ble 49 år gammel. Da han døde, 16. juni 
1997, hadde han fem ulike kreftformer i kroppen.

eN Lukt Av LIvsfAre. Arnold Hestnes studerte bota-
nikk på laboratoriene ved Rosenborg i perioden 1970-77, 
så jobbet han som vitenskaplig assistent fram til 1980. Eva 
jobbet der i samme periode.

– Arnold satt ofte og jobbet utover kveldene. Det var 
mange studenter der, og noen ganger gikk de ikke hjem før 
klokka ett på natta. I flere av rommene var det en intens, 
sterk lukt. Vi skjønte tidlig at forholdene der ikke var som 
de skulle, sier hun.

Derfor sendte de ansatte, deriblant Arnold Hestnes, et 
brev til ledelsen allerede i 1978. Der fortalte de at stan-
darden på laboratoriene var for dårlig, at rutinene ved 
behandling av farlige stoffer ikke var gode nok og om 
dårlige avtrekkskap.

Årene gikk, og ingenting ble gjort.
– Det første Arnold sa til meg da han fikk kreftdiag-

nosen, var at «dette har en sammenheng med Rosenborg», 
forteller Eva Hestnes.

Da Arnold Hestnes døde, var han den tredje som døde 
av en aggressiv kreftsykdom etter å ha arbeidet på Rosen-
borg. I tillegg hadde flere andre fått kreft.

bAk fOrtrukNe gArDINer. Rett etter mannen hennes 
døde, innkalte NTNU de etterlatte til et hemmelig møte på 
Hotel Bakeriet i Trondheim.

Ti år med hemmelighold
 TEKST: JONAS PAULSEN OG BJØRN GRIMSMO    FOTO: STÅLE LIND STORVIK

Ingen vet ennå omfanget av 
kreftskandalen på Rosenborg. 
Kjøpt taushet har sin pris.

– Vi fikk beskjed om at vi ikke skulle si dette til noen. 
Det var veldig viktig at ingen fikk vite om møtet, forteller 
Eva Hestnes.

26. januar 1998 møtte tre etterlatte opp utenfor det vesle 
hotellet bak Olavskvartalet i Brattørgata. I all hemmelighet 
ble de geleidet inn på hotellet hvor de møtte to represen-
tanter fra NTNU. På møterommet ble gardinene trukket for, 
og de etterlatte plassert ved et bord.

– Det var et hemmelighetskremmeri ut av en annen 

verden. Under møtene ble vi fortalt at det var viktig at vi 
pårørende måtte «møtes på halvveien» med NTNU. Univer-
sitetet hadde klare fordeler av å holde dette hemmelig. De 
hadde jo en fasade å ta vare på. Det skulle ikke være noen 
riper i lakken, forteller Hestnes.

Siden samholdet ved Rosenborg var så godt, følte Eva 
Hestnes at det ble riktig at man fant en løsning både NTNU 
og de etterlatte var tilfredse med. Men i ettertid ser hun 
at dette var galt.

LIVSFARLIGE LABORATORIER:    Bygningene på Rosenborg er nå revet. De store grå bygningene nærmest i bildet viser hvor                              laboratorievirksomheten foregikk. Bildet er fra 1975.  (Foto: Mentz Indergaard/NTNU  Info)
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ʻ̒ Hvis noen kommer til å hysje ned denne 
saken nå, så skal jeg bare rope høyere.
Eva Hestnes, etterlattTi år med hemmelighold

Dette HAr skJeDD!

Norges lærerhøgskole i Trondheim 
(NLHT) åpner en ny adjunktutdanning 
i nye bygninger på Rosenborg. En 
stor del av bygningene er viet til 
realfagsundervisning, med laboratorier 
for både biologi og kjemi.

Hovedfagundervisningen starter, og 
laboratorieaktiviteten ved NLHT øker. 
Mye av aktiviteten foregår i ombygde 
undervisningsrom.

Rosenborg-laboratoriene blir en del av 
NTNU.

En rapport fra Arbeidsmedisinsk 
avdeling (AMA) ved Regionsykehuset 
i Trondheim beskriver fire tilfeller 
av hematologisk kreft som kan 
være relatert til virksomheten ved 
Rosenborglaboratoriene.

AMA legger fram en helseundersøkelse 
av 43 ansatte og studenter ved 
laboratoriene, men finner ingen 
helseskader i denne gruppen.

Kreftregisteret og AMA foreslår et 
nasjonalt prosjekt for å undersøke 
krefthyppighet i laboratorier ved 
de fire universitetene og Norsk 
landbrukshøgskole. NTNU vil, på grunn 
av metodiske svakheter, ikke støtte 
prosjektet.

 [Rosenborgskandalen] repOrtAsJe

1960

1970 t

1996

1997

1998

1999

– Det er ikke universitetet, advokater eller institutt-
ledere som har lidd i denne saken. Det er oss pårørende, 
sukker hun.

På møtene ble de etterlatte anbefalt å gå til forlik 
med staten. Advokaten deres gikk derfor inn i forliks-
forhandlinger med Regjeringsadvokaten, som bistår 
Kunnskapsdepartementet i slike saker.

Seks forlik ble inngått i hemmelighet. Dette gjaldt fire 
forlik med etterlatte etter personer som døde, og to  med 

med skadelidde. To saker ligger til behandling i depar-
tementet.

– Det var først gjennom media jeg fikk vite om de andre 
erstatningene. I ettertid vet jeg at andre også fikk beskjed 
om at man ikke skulle snakke om forlikene. Ikke på noe 
punkt ble vi kontaktet av NTNU med informasjon om dette, 
sier Hestnes oppgitt.

DeN ANDre sIDeN Av bOrDet. Det var daværende 

LIVSFARLIGE LABORATORIER:    Bygningene på Rosenborg er nå revet. De store grå bygningene nærmest i bildet viser hvor                              laboratorievirksomheten foregikk. Bildet er fra 1975.  (Foto: Mentz Indergaard/NTNU  Info)
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repOrtAsJe  [Rosenborgskandalen]

personaldirektør Knut Veium ved NTNU som inviterte til 
møtene på Hotell Home Bakeriet i 1997-98. På det første 
møtet deltok også daværende bedriftssykepleier ved HMS-
seksjonen, Anne-Beth Holte. Hun ser på møtene som rene 
informasjonsmøter.

– Vi oppfattet det som et ønske fra de etterlatte at møtene 
skulle foregå uten offentlighetens oppmerksomhet. De etter-
latte ble invitert til møtene per brev. På møtene kunne de 
pårørende få svar på spørsmål og få generell informasjon om 
hva som skulle skje videre. Grunnen til at vi holdt møtene på 
hotellet var at det var «nøytral grunn», på en måte.

Hun kjenner seg ikke igjen i karakteristikken av møtene 
som hemmelighetskremmeri. Men innrømmer at hun har 
forståelse for at de etterlatte reagerte som de gjorde. Hvorfor 
hun har denne forståelsen, ønsker hun ikke å kommen-
tere, men overlater det til granskingsutvalget som nå er 
opprettet.

– Var NTNU interessert i å få saken unnagjort i 1997?
– Ja, i etterpåklokskapens navn kan en kan sette spørs-

målstegn ved hvor nøye konsekvensene av dette ble vurdert 
den gang.

Hun kjenner ikke til at NTNU-representantene var i 

kontakt med advokaten til de etterlatte, og at NTNU hadde 
noe med forliksforhandlingene å gjøre.

kONtAktLøs trAgeDIe. Tilbake på Rønningen gård 
trekker Eva Hestnes på skuldrene. Hun har hørt dette 
mange ganger før, men forstår ikke hvorfor det blir fram-
lagt slik.

– Vi etterlatte har hørt i ettertid at saken skal hysjes ned 
av hensyn til oss, men det er feil. De spurte oss aldri om 
dette. Vi var sårbare i den første tida og tenkte ikke på at 
det var viktig at saka kom ut i lyset, men dette innser vi jo 

«NøyTRAL GRuNN»: Her, på Hotel Bakeriet i Brattørgata, var de etterlatte i møte med representanter for NTNU.  

FORSøK på INITIATIV: Bjørn Hilt foreslo i 1999 et større prosjekt for å studere kreftfare 
ved norske laboratorier, men det ble aldri noe av. (Foto: Marte Lohne)

på RøNNINGEN GåRD: Eva Hestnes sluttet i jobben på Rosenborg og ble med i Trondheim 
Turistforening etter at mannen hennes døde av kreft.
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i ettertid. Hvis noen kommer til å hysje ned denne saken 
nå, så skal jeg bare rope høyere. Ingenting skal være skjult, 
fastslår Hestnes.

– Den største feila NTNU uansett gjorde, var at de aldri 
kontaktet oss i etterkant. Etter møtene var unnagjort, har 
vi aldri hørt noe mer. Det er en tragedie. 

Det sier Anne-Beth Holte seg delvis enig i:
– Vi registrerte at de pårørende følte seg lite ivaretatt av 

NTNU. Ledelsen kunne vært mer imøtekommende, i stedet 
for å si seg ferdig med saken så fort som de gjorde. Kanskje 
er det derfor de etterlatte føler som de gjør, sier hun.

DeN gLemte mANNeN. En annen som hadde sitt virke 
på Rosenborg var Ivar Størseth. Der jobbet han fra 1988 
til 1994. Da han i 1997 fikk beskjed om at han hadde kreft, 
befant han seg på Svalbard.

– Jeg hadde et blodbilde som kunne tatt livet av meg på 
få dager. Jeg og familien reiste til fastlandet i all hast og 
kjøpte faktisk et hus usett. Etter at jeg ble stabilisert, fikk 
jeg vite at jeg hadde bare noen få år igjen, forklarer han.

Det eneste som kunne redde Størseth var en beinmargs-
transplantasjon. Derfor stilte broren hans opp som donor. 
Det reddet livet hans. I dag er Størseth helt frisk.

– Egentlig er jeg ikke bitter. Etter at jeg ble frisk, 
har jeg ikke hatt noen sykdomstegn. Jeg ble steril etter 
behandlingen, men få år før jeg ble syk, fikk jeg en sønn. 
Kreftdiagnosen kom på min sønns treårsdag.

Til tross for at Størseth fikk kreftdiagnosen på samme tid 
som de første dødsofrene i Rosenborg-saka, ventet NTNU 
flere år med å ta kontakt. 

– Jeg fikk først greie på at det hadde blitt betalt ut erstat-
ninger i 2004. Da tok jeg kontakt med Bjørn Hilt. Der fikk 
jeg beskjed om at jeg var glemt ved en feiltakelse. 

Bjørn Hilt er overlege ved Arbeidsmedisinsk Avdeling 
(AMA) på St. Olavs Hospital. På grunn av taushetsplikta 
kan han ikke uttale seg om personsaker.

fIkk Ikke uNDersøke. Krefttilfellene som ble avdekket 
ved Rosenborg-laboratoriene i 1997 resulterte i at AMA og 
Kreftregisteret i 1999 foreslo et nasjonalt prosjekt for å 
undersøke krefthyppigheten hos laboratoriepersonale hos 
de fire universitetene og Norges landbrukshøgskole. I det 
foreslåtte prosjektet ønsket de å gå nærmere inn på hva 
folk egentlig hadde vært utsatt for, og kanskje også si mer 
om eventuelle årsaker.

– Forslaget ble av NTNU nærmest behandlet som en 
søknad, nesten som om dette var noe vi ville selge. Jeg 
ble nok litt skuffet over at det ikke ble noe av den gangen. 
Det forelå et behov for mer kunnskap om mulige sammen-
henger. Det er kunnskap som vi kanskje kunne ha hatt nå, 
sier Bjørn Hilt.

Forslaget ble gjentatt i 2000. Året etter svarte NTNU at 
de var positive, men at universitetene ikke hadde penger 
til dette. De ville heller vente på resultatene fra en euro-
peisk undersøkelse av International Agency for Research 
of Cancer (IARC).

– Vi har ventet på de svarene i snart ti år. Når de kommer 
vil de være litt «gammelt nytt», sier overlege Hilt. 

urettferDIge mILLIONer. Ivar Størseth tok også kontakt 
med advokaten til Eva Hestnes. Og i 2004 fikk han utbetalt 
en erstatning på 1,3 millioner kroner. Ett år senere fikk han 
registrert sin sykdom som yrkesskade. Med en slik registre-
ring plikter NTNU å følge opp forholdet.

– I utgangspunktet var jeg tilfreds med erstatninga 
på 1,3 millioner, men så viste det seg jo at andre hadde 
fått betydelig mer. En mann som hadde samme sykdoms-
situasjon og behandling som meg, fikk 13 millioner. Mine 
erstatninger dreide seg kun om tapt arbeidsfortjeneste, men 

det er mange andre økonomiske tap som jeg også kunne 
få erstatning for. Dette tok ikke advokaten min med i sine 
forhandlinger, sier Størseth.

I håp om å komme til bunns i årsakene til de store forskjel-
lene i erstatningssummene, skiftet derfor Ivar Størseth og 
Eva Hestnes advokat. Sammen meldte de sine forhold til 
Regjeringsadvokaten og ba om en ny gjennomgang av 
forlikssakene. Der ligger sakene fremdeles.

– Det eneste vi kan håpe på er at alle behandles likt i 
denne saken, sier Eva Hestnes.

Hun får støtte av Størseth. Begge venter også i spenning 
på at granskingsutvalget oppnevnt av Justisdepartementet 
skal legge fram sin rapport. Det skal skje før 1. juli i år.

– Jeg forventer at utvalget konkluderer med at staten 
må ta ansvar i saken. NTNU valgte feil strategi fra begyn-
nelsen. De ville bli fort ferdig med saka i 1997, men så dukket 
det opp nye tilfeller. Hele saken har blitt håndtert uprofe-
sjonelt, med lite kvalitetssikring i alle faser av prosessen, 
sukker Ivar Størseth, og legger til:

– Hadde man vært åpen fra begynnelsen, ville også 
alle partene visst om hverandre. NTNU visste allerede på  
syttitallet av at forholdene var uholdbare. Hvorfor stengte 
man ikke laboratoriene da? En slik ansvarsfraskrivelse med 
studentenes og ansattes liv hadde blitt slått hardere ned 
på for eksempel i USA.

Mangel på åpenhet er også noe Eva Hestnes vil til livs. 
– Det som gjør meg mest opprørt er at liv kunne vært 

spart dersom man var åpen om saken fra begynnelsen av. 
Min mann kunne aldri vært reddet, for det hadde gått for 
langt, men flere har mistet livet mye senere enn dette, 
sier hun.

AvsLørt Av AkersgAtA. Den 4. desember i fjor skrev 
VG om Eva Hestnes, og andre etterlatte i Rosenborgsaken. 
Oppslagene førte til at Ine Marie Eriksen (H) ba kunnskaps-
minister Øystein Djupedal (SV) gjøre rede for saken.

Dette resulterte i at Djupedal nedsatte et medisinsk 
granskingsutvalg som hadde ansvar for å kartlegge den 
medisinske sida av saka. Dessuten ble et uavhengig 
utvalg opprettet, som skulle granske statens håndtering 
av saka.

– At VG var årsaka til at saka endelig ble tatt opp igjen, ser 
jeg på som en dobbel tragedie. Rosenborg-saka er blitt arki-
vert fra den ene ledelsen til den andre, sier Eva Hestnes.

I 2007 leverte Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) en 
rapport om kreftforekomster av 7189 personer som hadde 
hatt sitt virke ved Rosenborg etter 1976. Rapporten avdekket 
syv flere krefttilfeller enn dem som var kjent fra før, og at 
visse miljøer ved NTNU hadde en klar økning i forekom-
sten av hematologisk kreft. Universitetet vil nå kartlegge 
arbeidsmiljøforholdene ytterligere.

fLyttet tIL skOgs. Mannen til Eva Hestnes ble derimot 
ikke med i STAMI-rapporten. Siden rapporten kun tok for 
seg dem som hadde sitt virke ved Rosenborg etter 1976, ble 
mange av de berørte utelukket fra statistikkmaterialet.

– I tillegg til mannen min, kjenner jeg til to andre som 
ikke ble med i rapporten. Hele rapporten var et hastverks-
arbeid. De hadde et tidspress på seg, for NTNU har jo visst om 
mulighetene for å undersøke dette lenge, sier Hestnes.

Hun skuer tankefullt ut gjennom vinduet. Etter at hun 
forlot laboratoriet, har hun viet sin tid til Turistforeninga. De 
to siste årene har hun vært vertskap på Rønningen gård. 

Hun reiser seg og går bak disken. En turgåer har etter-
lyst glutenfrie kringler. Langt fra sentrum og skandaler, på 
et stille, nedlagt småbruk går livet videre.

– Etter at jeg mistet mannen min, sa jeg opp min faste 
jobb og begynte å gjøre ting som jeg hadde lyst til å gjøre 
i stedet. Så nå driver vi det her.UD

Kunnskapsdepartementet inngår forlik 
med tre etterlatte, med utgangspunkt i 
sannsynlig årsaksammenheng.

Kreftregisteret og AMA gjentar sitt 
forslag om undersøkelse, men blir møtt 
med at det er for ressurskrevende til å 
kunne gjennomføres.
Bygningene som huser Rosenborg-
laboratoriene rives.

Tre nye forlik inngås mellom staten og 
etterlatte og skadelidende.

4. desember har VG et oppslag om 
erstatninger som hadde blitt utbetalt 
i hemmelighet. Fire dager senere 
utnevner Kunnskapsdepartementet 
en medisinsk ekspertgruppe, som 
skal gi departementet råd om videre 
oppfølging av saka. Den 22. desember 
utnevner regjeringa et uavhengig 
granskningsutvalg som skal vurdere det 
offentliges håndtering av saka. Utvalget 
skal avgi rapport til Justisdepartementet 
innen 1. juni 2007.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 
leverer en rapport der de har samlet 
statistikk om kreftforekomster hos 7189 
personer som hadde vært ved Rosenborg 
etter 1976. Rapporten avdekker en klart 
økt forekomst av krefttilfeller, først og 
fremst etter virksomhet på kjemiske 
laboratorier der det kan ha vært bruk av 
kreftframkallende stoffer.

Som en direkte konsekvens av STAMI-
rapporten vil NTNU foreta ytterligere 
kartlegging av arbeidsmiljøforholdene, 
særlig i perioden 1985-89, hvor det kan 
tyde på at det var en opphopning av 
krefttilfeller.

Kilder: NTB, VG, STAMI, AMA, 
Kunnskapsdepartementet, 

Justisdepartementet

1999
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Stødig 
sannhetsjeger

 TEKST: MARIA CECILIA NOVAS   FOTO: PÅL SANDNESpOrtrettet

kArI sørbø!
Født i Bergen i 1955.

Utdannet ved Universitetet i Bergen og Høgskolen 
i Volda.

Jobbet i NRK Radio siden 1979.

Programleder og reporter i P1s aktualitetsprogram 
Her og Nå fra 1987. 

Kåret til Årets programleder under Prix Radio i 
2004.

Rica Hell Hotell, februar 2006: Kari Sørbø er ute og 
tar seg en røyk. Hun er ikke spesielt begeistret for 
underholdningsinnslaget på årets journalistkonfe-

ranse. Sputnik er ok, men at Sven O. Høiby skal delta som 
moromann på den årlige festmiddagen er rett og slett dårlig 
smak, tenker hun. 

– De har ropt deg opp på scenen! 
 Kari har så vidt kommet halvveis i sigaretten idet en 

oppskjørta kollega kommer for å fortelle henne at de to 
mediekleggene vil ha henne opp på scenen for å dele ut 
den velkjente Sputnik-trusa. I salen sitter 300 feststemte 
pressefolk. Nå venter de på henne. 

Dette vil jeg ikke, tenker Kari. Inne i lokalet stiller hun 
seg avventende opp inntil veggen. De andre gjestene ser 
uforstående på hverandre.

– Jeg går ikke opp på scenen før Sven O. går ned. 
 Hun nekter å være en del av Se og Hør-medienes utnyt-

ting av folk som ikke vet sitt eget beste.

– HADDe Jeg vIsst at dere skulle ta bilde av meg, skulle 
jeg dratt til frisøren først! Dere har vel bestilt frisørtime 
til meg?

Øynene smiler bak de firkanta, litt strenge brillene.
Kari kommer rett fra jobb på NRK Tyholt. Der har hun 

som programleder i aktualitetsprogrammet Her og Nå holdt 
politikere og andre kranglefanter i ørene de siste 20 åra. 

– Jeg går aldri i studio for å sette noen på plass. Men 

Den eneste som kan vippe Kari Sørbø av pinnen er George Clooney.

min største prestasjon, er at jeg to av ti ganger får Carl I. 
Hagen til å slutte å snakke. For han gjør jo aldri det. Han 
er helt ram på det der, gir blanke blaffen, og akkurat det 
synes jeg er respektløst. Men han har skjønt at dess mer 
han snakker, jo færre spørsmål får han fra meg.

Hun lar seg ikke plukke på nesa, Kari Sørbø, verken av 
Carl I. Hagen eller Jan Johansen. Saka skal avdekkes, makt-
misbruk skal avsløres, og ansvar skal fordeles: Lytterne 
har krav på svar. 

Selv om debattene Kari leder kan være gloheite, og mye 
kan gå galt under en direktesending, er hun aldri nervøs. 
Men én ting kan få Kari til å skjelve:

– George Clooney og Sean Connery. Sean Connery er for 
så vidt litt for gammel for meg. Dæven, hvis George Clooney 
hadde kommet inn i studio på Tyholt, da ...

Replikken ender i støyende latter, før hun kremter og 
retter seg opp i den dyprøde sofaen på Bare Blåbær. 

Sint blir hun heller aldri. Hun blir engasjert. Hun er 
ustoppelig når hun først har begynt å snakke om lange 
sykehuskøer og overarbeida sykepleiere. Det begynner med 
en pekefinger som taktfast hamrer i bordkanten, deretter 
smeller hele hånda nedi:

– Jeg vil faen ikke dø av underernæring på et syke-
hjem!

INkOmpeteNte LÆrere har Kari heller aldri hatt 
sansen for. 

– Var du en mønsterstudent? 
– Nei. Jeg var nok heller en opposisjonell student. Jeg 

satte spørsmålstegn ved den teorien lærerne serverte oss. 
Problemet med lærere er at de ofte bare snur bunken med ark 
år etter år, uten å forholde seg til den virkelige verden. 

For Kari var likevel det beste med studietida å lese, og 
å drikke billig øl. At studenter i dag må ta seg jobb for å 
tjene penger til livets opphold synes hun er trist. 

– Det er selvfølgelig fint med arbeidserfaring, men at 
studenter må jobbe kun for å tjene penger, det er ille. 
Livet som student er en fin tid. Alvoret kommer tidsnok, 
forsikrer hun.

Studenters treningsvaner stiller hun seg også kritisk 
til. 

– Jeg ser dem i fantomdraktene sine, med dødsangst i 
blikket. Folk som går tur derimot, ser glade ut. Hvorfor går 

 [Kari Sørbø]
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Det er kanskje ikke mange som vet at Kari ble foreslått som 
eksternt styremedlem ved NTNU i 2001. 

– Hva hadde du hatt å bidra med i styret?
– Jeg har bra kontakt med verden utenfor, noe jeg 

synes ledelsen ved NTNU er for slappe med. Ta for eksempel 
Irak-krigen; det var ille å se NTNU-ledelsens manglende 
engasjement. Da rektor ikke var klar over at det skulle foregå 
en demonstrasjon mot krigen på Torget, tenkte jeg bare: 
«Hvor har han vært? Leser han ikke avisene?»

Hun synes at universitetets ledelse har gjennomgått 
en negativ utvikling på dette området. 

– Jeg savner universitetets deltagelse i den offentlige 

debatten. I gamle dager var denne institusjonen en kraft 
som dro i gang samfunnsdebatten. Nå har universitetets 
ledelse blitt mer et lukket teknokrati.

kArI er fOrNøyD når hun får snakke om verden og jour-
nalistikk, men å snakke om privatlivet sitt, det liker hun 
ikke. Derfor sier hun av og til ting som ikke er sant. 

– Når jeg er på lufta er jeg ikke meg selv, jeg spiller 
meg selv. 

En gang jugde hun på seg seks barn i en debatt om 
barnebidrag. Da det en annen gang glapp ut av henne på 
lufta at hun har hund, tenkte hun «faen, det skulle jeg ikke 
sagt!». For hun ville aldri sagt at hun hadde seks barn hvis 
hun virkelig hadde det. 

Det er altså ikke bare kjekke menn som kan rokke ved 
Karis selvsikre framferd. Den erfarne journalisten har 
åpenbart et problematisk forhold til å sette seg selv i 
søkelyset. 

– Hvordan oppfatter du deg selv?
Hun ler kort. Et øyeblikk blir det stille, og så begynner 

hun nølende:
– Nei ... det får bli opp til andre å avgjøre. Jeg prøver 

ʻ̒ Jeg skulle ønske noen bare 
kunne komme og si: Nå 
begynner vi på nytt dere!

ikke studentene heller mer tur? Det er jeg bekymra for. At 
studenter jogger for mye. 

DeN krAftIge vINDeN som har tatt Trondheim denne 
dagen, roter til Karis rødlige hår der hun sitter og poserer 
for fotografen på bryggekanten. Det er likevel ingenting 
for en dame som er vokst opp på vestlandskysten og bodd 
flere år i Finnmark. Av og til lengter hun nordover til den 
ville naturen. 

– Trøndere kan være litt irriterende. 
Hun får et spøkefullt blikk.
– Det er den synginga. Første gang jeg tok bussen i 

Trondheim, lurte jeg på om det var en kineser som snakket 
i høyttaleren. 

Hun gjør et ivrig forsøk på å imitere typiske trønder-
lyder, og latteren følger etter.

– Men folk kan jo ikke hjelpe for det. 
Men om trønderdialekten er plagsom, så er det ingen-

ting i forhold til selvsentrerte østlendinger. 
– En østlending tror han er verdens navle. Og det er de 

jo ikke. Hva produserer de da? De lever jo bare av å klippe 
håret på hverandre!

Kari tar en slurk av kakaoen sin, og får et tankefullt 
drag over ansiktet. 

– Det er så mye jævelskap i verden. Jeg er bekymra for 
at vi er blitt for glade i oss selv, og at vi bryr oss for lite 
om verden. Nå som vi får servert all elendigheta rett inn i 
stua, er det så lett å bli likegyldig. 

– Er du glad for å slippe å leve om 100 år?
– Nei da, det kunne jo hende det skjedde noe fantastisk. 

Jeg er ikke religiøs, men jeg skulle ønske noen bare kunne 
komme og si: «Nå begynner vi på nytt, dere!». 

Den saklige Kari er fort på plass igjen: 
– Men det er jo bare tull og tøys. Beklager, men jeg er 

ganske pessimistisk til framtida. Ungdommen har nok å 
gjøre, ja!

Hun synes likevel initiativ som ISFiT kan gi litt håp. 
– På denne måten skapes det en dialog som virkelig 

kan få betydning for verden.

stuDeNteNes eNgAsJemeNt er godkjent, men hun 
mener det står verre til med ledelsen ved universitetene. 

jo å gjøre jobben min, da, forsøker hun. 
Ordene marsjerer ikke like bestemt ut av munnen 

hennes som når hun snakker om uærlige politikere og 
slappe ledere. 

– Men hvordan ønsker du å bli oppfattet?
– Jeg ønsker å bli oppfatta som saklig, kunnskapsrik, 

og litt morsom. 
Hun tar en kort tenkepause. Så gliser hun bredt og 

avslutter:
– Og veldig pen! 
Hun henter seg raskt inn igjen, og legger til: 
– Jeg har ingenting imot å bli oppfattet som en puse-

katt, for å si det sånn. Men det må i så fall være en saklig 
pusekatt. 

Det begyNNer Å skumre. Kari sitter innhyllet i et 
oransje lys fra varmelampa på terrassen utenfor kafeen. 
Hun tenner sin tredje Prince mild og lener seg tilbake i 
stolen.

– Har du tenkt å bli i Her og Nå for alltid? 
– Det er klart det hadde vært gøy å prøve noe annet, 

men jeg trives veldig godt i Her og Nå. Det fine med et aktu-
alitetsprogram som dette er at man aldri vet hva dagen 
bringer før sola går ned. 11. september, for eksempel, 
da ble den ene bygningen truffet etter den andre uten at 
noen ventet det. 

– Tror du det kommer en dag da du ikke er engasjert 
lenger? 

– Jeg har møtt få journalister som har sluttet å enga-
sjere seg, selv om de slutter i yrket. Er du journalist, så 
er du journalist. Men det er klart jeg kommer til å slutte i 
jobben min en dag. Da kjøper jeg et hus i Toscana og lar 
verden seile forbi. 

Mobiltelefonen ringer. Det er sønnen hennes. Han skal 
hente henne på andre siden av veien om noen få minutter. 
Hun reiser seg raskt, før hun tar sitt siste trekk og stumper 
røyken i askebegeret. Så takker hun for seg og strener ut 
i kvelden.

En liten halvtime senere, tikker det inn en melding: 
«Beklager at eg måtte dra. Ein ting eg gjerne vil ha m 
r at sjuke- og hjelpepleiarar og lærarar bør få mykje 
meir i løn!»UD

 [Kari Sørbø]
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 [Matmor søkes]

 TEKST: TALE MOLDESTAD  FOTO: STÅLE LIND STORVIK

Maling. Rasping. Rastegaisa strekker på seg fra kurven 
sin i hjørnet. De våkne øynene farer over den lille 
brakken, og faller på Nævvan som har tatt plass 

i vinduskarmen. Hun speider årvåkent nedover dalen. 
Utålmodig blikk. En hes knurring fyller plutselig rommet, 
etterfulgt av et gjennomborende fres. Prins er i dårlig humør 
igjen, og jager hissig Grevlingen bort fra matfatet. Lucullus 
hoster og snufser fra buret sitt. Allergien som har plaget 
ham en stund, er ekstra ille i dag. Uro preger beboerne. 
Stemmer høres plutselig fra kjøkkenet nedenunder. Noe 
er i emning. De har fått besøk. 

steDet er grANÅseN, en 20 minutters kjøretur fra 
Trondheim sentrum. Fritt beliggende bakenfor berg, blåne 
og Byåsen, og hjem for en stor mengde grantrær, elger, 
fuglekvitter – og katter. Institusjonsassosiasjoner skapes 
raskt i takt med den isolerte beliggenheten og antall hoder 
per kvadratmeter – men her slutter også sammenlikningen. 
For de seksti mjauende innsatte på Høgheim, er katteher-
berget redningen fra et vanskelig liv. 

– Det er mange historier, forteller daglig leder Vibeke 
Saksegård. Mange er tragiske. 

 Kattene på Høgheim har forskjellig opphav. Noen har 
blitt overlatt til seg selv av sine eiere og har vandret ute i 
en årrekke, andre blir brakt til Foreningen for omplasse-
ring av dyr (FOD) fordi eier ikke har mulighet til å ta vare 
på Mons mer.

– Vi har fått tips om kattunger som har blitt plassert på 
motorveien for å bli overkjørt, og kattunger som er funnet 
i glasscontainere. Det er utrolig hvilke metoder folk kan 
se seg nødt til å bruke for å bli kvitt uønskede kjæledyr, 
forteller hun. 

Andre ganger har hun blitt kontaktet av folk som ønsker 
seg hele kattekull.

– Da aner jeg ugler i mosen. Kattunger er populært 
slangefôr, det.

Det er enkelt å skaffe seg katt. Like enkelt som å bli lei av 
en som krevde mer enn antatt på forhånd. En pus er ingen 
dukke. Pus vil bli hørt. Pus vil bli respektert. 

NeDe pÅ kJøkkeNet har Beate Rokseth ankommet.
Hun har lenge ønsket seg katt, men synes det er vanskelig 

å velge ut en spesiell. Vibeke Saksegård koker kaffe og 
gir råd.

– Folk er kresne når de velger seg katt, sier hun. 
Mons er ikke bare Mons. I hvert fall ikke hvis han er 

svart og korthåret.

Et kattehjem
Et behagelig rotete kjøkken. Grønne, 
skråstilte øyne iakttar at tunfisk helles 
i dype skåler. Det er vinterdag, og 
ventedag.

SøT MuSIKK:  Beate Rokseth falt pladask for Nævvan (Foto: Asbjørn Hammervik Flø).
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– De har dårligst odds. Mange mener mørke katter ser 
sure ut. Blide, lekne katter er det folk vil ha, forteller Vibeke 
og setter seg. 

Fres. Feil stol.
– Det er Rabina. Hun er den narkomane katten vår.
Katten gjør et fornærmet byks opp på kjøleskapet. Hun 

er en av kattene på Høgheim som er offer for mennes-
kelig forsømmelse. En maidag for et par år siden ringte en 
fortvilet mor til Høgheim og fortalte at de måtte komme og ta 
katten fra hennes narkomane sønn. Rabina var vanskjøttet, 
og hadde konsumert litt av hvert av forbudte stoffer. Nå 
tilhører Rabina en gruppe av beboerne på Høgheim som 
sannsynligvis aldri vil bli omplassert.

– Det er synd, for vi har mange unike personligheter 
her, sukker Vibeke. 

øreNe spIsses. Lyden av et par støvletter nærmer seg 
brakkedøra. Rastegaisa slikker seg på halen. Det er nå det 
gjelder. Her er det sjarmfaktoren som avgjør.

– Det kan bli litt sånn «ta meg, ta meg!». Mange av 
kattene har liksom resignert litt, og er veldig klare for å 
komme seg vekk, forteller Vibeke.

Hun legger til at kattene som oftest er like aktive 
i utvelgelsesprosessen som menneskene. De vet 

hvem de vil ha. 
– Det er litt som å finne kjærligheten. Du merker det når 

du har funnet den rette – og når den har funnet deg. 
Vibeke proklamerer. Hun er Kirsten Giftekniv, nå. Beate 

koser og lytter til Vibekes historier. Om brokete Raste-
gaisa som ble funnet kraftig underernært i en liten hytte 
med tretti andre firbeinte, om den haleløse Grevlingen 
som mistet sin bakdels stolthet i slosskamp med sin ville 
slektning og navnebror, om pjuskete Nævvan som matmor 
rett og slett gikk lei av. 

Et hissig hosteanfall avbryter Rastegaisas høylydte 
maling. Blikk veksles, og vris raskt i fugleperspektiv. Aller-
giske Lucullus snufser, og den menneskelige høysnuen 
får de tilstedeværende til å trekke på smilebåndet. Han 
har vært innekatt for lenge, og er avhengig av utemulig-
heter for å bli kvitt allergien sin. Lucullus løftes opp. Da 
våkner den staselige Chris fra sjenansen sin, og vil være 
med i konkurransen om oppmerksomheten. Hoder gnis mot 
buksekanter, og en kameralinse får haler til å strutte. Det 
er mange om beinet. Bokstavelig talt. 

beAtes stemme bLIr myk. Latteren blir plutselig 
sittende løst. Tegnene er ikke til å ta feil av. Besøket er 
forelsket. 

– Hu her e jo dritfin. Sjå kor pjuskat og søt hu e! 
Beate Rokseth har fått sløret blikk. Det hviler 

på Nævvan.
– Her har vi match, ja. Love at first sight. 
Vibeke smiler fornøyd. De andre kattene lusker skuffet 

bort. Beate drar 250 kroner opp fra veska. Nævvan maler. Nå 
venter helsesjekk og tre dager i bur, før den nye matmoren 
Beate kan hente hjem sitt nye familiemedlem. Et nytt liv, 
og nye muligheter for Nævvan. 

tre DAger seNere, i mer sentrale deler av Byåsen. Katte-
jammer høres fra et hus i skogkanten. Sekunder senere 
følger et dempet «Nei, Nævvan!». Innenfor sitter Beate 
Rokseth tilbakelent i godstolen. På fanget ligger Nævvan 
og fekter og sloss for å få tak i Beates hånd. Den pjuskete 
katten fra Bastianbrakken på Høgheim er nesten ikke til 
å kjenne igjen. Pelsen skinner, og hun klarer knapt å sitte 
i ro i iver etter å leke med sin nye bestevenn. 

– Det har gått over all forventning, ja. Nævvan har blitt 
utrolig kosete og tillitsfull, smiler Beate. 

Hun innrømmer at kattevalget var vanskelig, men er 
ikke i tvil om at hun tok riktig avgjørelse til slutt. 

– Det var som Vibeke sa. Du bare vet det, når det 
føles rett.UD

 [Matmor søkes]

GIR RåD:  Vibeke Saksegård hjelper besøkende med å velge katt.Høy SJARMFAKTOR:  Rastegaisa skrur på sjarmen for å 
bli dagens utvalgte.
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Å lage gull av gråstein

– Din forrådende tråd-Judas! Hva har jeg noen-
sinne gjort deg? Svar meg! Svar meg før jeg 
tilter fullstendig!

Klokken passerer halv ni, og jeg vet at Manchester 
Uniteds menn i dette øyeblikk snører lissene i minuttene 
før Lille skal knuses hjemme på Old Trafford. Jeg ser for 
meg Giggs som maner om lagånd og samhold, Ronaldo som 
retter på sveisen og Wayne Rooney – testosteronklumpen 
– som helt sikkert fjerner de siste av helgens kjøttrester 
fra knottene. Selv sitter jeg på Bakklandet og forbanner 
meg over en symaskin.

LA Oss spOLe tILbAke tre tImer. Sammen med seks 
kunnskapshungrige damer sitter jeg ved et bord fullt av 
symaskiner inne i paradiset til Svanhild Dvergsdal og Ingunn 
Myrstad. Sukker, butikken som til daglig rommer fantastiske 
kreasjoner fra designkollektivet deres, har for anledningen 
blitt omgjort til en systue. 

– Hvis dere ser her litt, sier Ingunn.
Hun tar fram en bok, og blar fram til et bilde av en 

mann som poserer i en helsetrøye dandert med fargerike 
tøyblomster.

– Her er et klassisk eksempel på «å legge til». Ved å 
ta et kjedelig plagg og komponere noe farge og formrikt 
med det som basis, lager man noe helt nytt. Det er kjempe-
enkelt, men likevel så utrolig effektivt.

Boken hun har i hendene er en bildeserie av gamle klær 

Har du hørt om han som tok med seg symaskina på redesignkurs og endte 
opp med å sy skjegget fast i postkassa?

som er redesignet for Fretex av diverse norske kleskunst-
nere, deriblant de to trondheimsdamene som i dag holder 
kurs i sitt fag. Ingunn legger fra seg boken og oppfor-
drer alle til å ta en titt i den for å få ideer og inspirasjon 
underveis. 

mItt prOsJekt. På invitasjonen til kurset sto det at man 
måtte ta med seg et plagg eller flere som man ønsket å 
jobbe med, en bærepose med tekstiler, gamle stoffrester 
og ellers knapper eller danderingsgreier etter ønske og 
behov. Jeg har med meg et par lyse olabukser som har fått 
i overkant hard medfart på glattisen, og derfor trenger en 
opprustning i skrittregionen, en pose med gamle skjorter 
og noen gamle gardiner. I tillegg stod det at man burde 
ha litt sømkunnskap. På akkurat det punktet skorter det 
kanskje litt, men jeg har da vært gjennom grunnskolens 
håndarbeidstyranni – om enn med et ferdig resultat bare 
en mor kan elske.

– Da er det bare å sette i gang, sier Svanhild.
Sette i gang med hva? Jeg forstår fort at alle de andre 

nærmest har lagd skisser av de kommende mesterverkene 
sine på forhånd, og at jeg ikke har forberedt meg godt nok. 
Lynraskt bestemmer jeg meg for å rive masse hull overalt i 
buksen, og så redesigne inn tøylapper i forskjellige farger. 
Det må jo være en idiotsikker plan.

– Hva finner du ut, spør Ingunn.
Jeg forteller henne om visjonen min. Sporenstreks 

henter hun en tøysaks, klipper et lite hull på låret og river 
det opp til et digert kjøttsår i dongerien.

– Det er så deilig å bare rive det fra hverandre. Høre 
lyden av tekstil som splittes og kjenne at det gir etter i 
nevene, sier hun i et svært entusiastisk tonefall.

Selv er jeg av en litt annen oppfatning. Jeg vet at 
jeansene for bare fire måneder siden kostet meg over tusen-
lappen. Det å se henne maltraktere dem ytterligere, og 
i så bisarre dimensjoner, får det til å gå kaldt nedover 
ryggen på meg.

sAtANs HJeLper (symAskINeN). Den mentale 
prøvelsen ved å rive hull i buksene, skal vise seg å være 
ytterst liten sammenlignet med det å holde aggresjonen 
i sjakk når symaskinen bestemmer seg for å spille på et 
lag helt for seg selv. I et sammensurium av undertråd, 
sikksakk, pedaler og enda mer tråd, blir jeg etter hvert 
sittende relativt motløs mens damene rundt meg kniser, 
prater, kniser, komplimenterer hverandre, kniser, drikker 
kaffe og syr i et fantastisk tempo. 

– Går det bra, sier damen til høyre for meg.
Hun heter Catalina og syr sammen en grønn høyhalset 

genser og et skjørt til en vanvittig tøff sak. Catalina ser på 
meg med trøstende øyne. Som om jeg skulle vært et barn 
som har falt av sykkelen, ligger med ansiktet begravd i 
søle, har fått skrubbsår på knærne og trenger noen til å 
tørke vekk de små tårene. 

 TEKST: ALEKSANDER JOHANSEN        FOTO: ERLEND DAHLHAUG PAXAL

 [Redesign på Sukker]

MOTLøS:  Symaskiner har en egen vilje og visjon. Dessverre 
viser  det seg gang på gang å være stikk i strid med 
brukerens intensjoner.
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– Det blir jo ikke så verst det der, sier hun.
Jeg har på et vis greid å få tråd både foran og bak det 

rosa tøystykket med bilde av Bambi på, som jeg har sydd 
inn i spagathullet på buksa mi.

ALLe De fLINke DAmeNe. Jeg tar meg en pause i syingen 
og ser litt på hva de andre kursdeltagerene har fått til. En 
av dem har fjernet stroppene på en topp og lagd en stram 
tubesak i en ferskenlignende farge. En annen har sydd en 
bukse om til et knelangt skjørt. Svanhild og Ingunns mange 
råd og tips blir mottatt med overveldende begeistring.

– Åh, det hadde jeg aldri tenkt på, sier Bente, som 
tydeligvis har fått en ledetråd som har ført til fasiten på 
designgåten.

Jeg ser meg også litt rundt i selve butikken hvor de to 
kursholderne og et knippe andre designere har sine små 
kunstverker hengende til salgs. Et skattekammer er det 
blitt av alle disse kreasjonene som har fått sett dagens lys 
fordi uvitende tullinger har kastet dem, og fordi søkende 
og kreative mennesker ser monn i å bruke dem på nytt.

– Du må huske å få med at vi skal ha nytt kurs over påske, 
og at det er ledige plasser, sier Svanhild. Folk som har inter-
esse av design og second hand kan få mange bra tips.

sIste stIkk. Jeg har fått festet alle nåler og tøystykker. 
Det er bare syingen som gjenstår før jeg kan ikle meg den 
første modellen av min vintagekolleksjon. Skjønt, det er 
ikke så enkelt å holde fokuset når tråden har en tendens til 
å hoppe ut av nåla med intervaller på omlag fire sekunder. 
Det gjør meg helt vanvittig forbannet. Jeg trer i for tusende 
gang; legger overtråd og undertråd sirlig i sine utgangspo-
sisjoner og trykker på gassen. Igjen går det rakt til skogs. 
Nå greier jeg ikke lenger beherske meg.UD

SKJEBNEN:  Siden mitt redesignprosjekt kom som et resultat av en runde på speilholka velger jeg å tro at det var skjebnen som 
førte meg og Bambi sammen.

VILLE HESTEKREFTER: Å skulle temme en symaskin er en jobb jeg ikke unner noen. Her får jeg imidlertid eksperthjelp av Svanhild 
som har år med trening. 

pøLSEFINGRE: Brått forstår jeg hvorfor Levis setter vekk produksjonen til U-land og små barnefingre.
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Vokseangst
Tiden som går kommer ikke tilbake.  TEKST: BIRGITTE RAMM  ILLuSTRASJON: NICLAS DAMERELL

Det er lenge siden jeg hadde voksesmerter, men det 
gjør fortsatt litt vondt å bli eldre. Forundret ser jeg 
rundt meg når et lite barn på bussen peker og sier 

«Du dame», før jeg oppdager at det faktisk er meg han 
snakker til. Tiden sniker seg innpå meg, og det er umulig å 
komme unna. Plutselig er jeg verken snørrunge eller fjortis. 
Ikke en gang tenåring. Det er lenge siden jeg var akkurat 
gammel nok til å kjøpe øl og være ute så lenge jeg ville. 
Å base i snøen er ikke morsomt i mer enn ti minutter, og 
jeg er redd for å falle på isen. Bursdager er ikke lenger et 
skritt nærmere å komme inn på utesteder, men noe som 
gjerne kan forbigås i stillhet. 

Jeg fÅr ANgst. Angst for ansvar, overtidsjobbing, 
morgenkaffe, bleier, tre ukers fellesferie og golden retri-
ever. Tv-reklamene snakker om rynkekrem og 
urinlekkasjer. Eldre  menn 
i dress lener seg over 
konjakkglasset og 
sier i fortrolig 
tone «Ta vare 
på studie-
t i d e n 

jenta mi, den får du ikke tilbake», etterfulgt av en brum-
mende humring. Storesøsknene mine snakker om sofaer, 
billån og bryllupsinvitasjoner. Og en stemme fra innerst i 
hjernen skriker til meg om alt det jeg allerede ikke gjør. For 
det er så mye jeg må rekke. Det står skrevet i hjernen med 
rød tusj.Gjør det mens du er ung og fortsatt har sjansen. 
Jeg må danse på bardisken og kline i garderoben. Jeg må 
sovne på nachspiel og være klein i tre dager. Jeg må hoppe 
i fallskjerm. Jeg må gå på den kinesiske mur og ri på lamaer 
i Tibet. Jeg må lære meg arabisk og å spille bassgitar. Må, 
må, må. Gjør det før det er for sent.

kANskJe er Det ALLereDe fOr seNt. Jeg gjør allerede 
skremmende mange voksne ting. Og jeg liker det faktisk. 
Jeg går gjerne en søndagstur i skogen, og liker å drikke 
kaffe etter middag. Det er hyggelig å være hjemme en 

lørdagskveld for å dele en flaske rødvin med kjæresten. 
Og jeg har oppdaget at det ikke er så verst å lage mat og 
strikke. Jeg har blitt kjip. Eller har jeg det?

er Det vIrkeLIg sÅNN at det å være voksen er identisk 
med å være kjip? En mørk søndagskveld på vei hjem ble 
jeg i tvil. Innenfor et opplyst vindu på Bakklandet satt en 
takstmann i sene overtidstimer og slo inn tall på kalku-
latoren. Type standard, grå, femti år gammel mann. Et 
avisutklipp på døren fikk meg til å nysgjerrig stikke hodet 
inn til den vilt fremmede mannen. «Er du den syngende 
takstmannen?» Ansiktet hans lyste opp da jeg spurte om 
å få høre takstmann-sangen. Som tatt ut av Skomakergata 
sang han livlig for meg, og jeg oppdaget til min overras-
kelse at jeg stod foran en utrolig morsom, voksen mann. 

Følelsen av medlidenhet forsvant, og jeg tenkte i 
stedet at kanskje kan voksne egentlig være 

ganske kule. Kanskje lever man også 
etter at man blir tredve? Kanskje 

har jeg faktisk hele 
livet til å være meg 

og gjøre det jeg har 
lyst til?UD

 [Ingen vei tilbake]
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Med brukket ryggrad
Da ungdomshuset i København ble revet var gjerningsmennene kledd som bødler.

Ungdomshuset i Københavns 25 års-jubileum ble 
markert ettertrykkelig. 6. mars pulveriserte maskerte 
menn og anleggsmaskiner med overmalte skilt 
bygningen vi har blitt kjent med som «Ungeren».

 Bygningen, som ble oppført i 1897 som Folkets hus, 
har spilt en viktig rolle i Danmarks kulturelle og poli-
tiske utvikling. Huset er fødested både for Danmarks 
arbeiderbevegelse og landets kvinnesaksforening. 
Blant husets gjester i dets drøye hundreårige levetid 
finner vi navn som Vladimir Lenin, Rosa Luxemburg 
og – mer kontemporært – Nick Cave og Björk. Når 
støvet har lagt seg, står idealister og konservatorer fra 
København bymuseum igjen i ruinene og leter etter 
historiske relikvier.

Salget og rivingen av et årelangt samlingssted 
for venstreradikale og kunstnere – til fordel for en 

høyrevridd kristen menighet – er et slående bilde på 
Danmarks politiske dreining og diskurs de seneste åra. 
At utøverne av den statlig sanksjonerte voldsakten bar 
masker som gir assosiasjoner til bøddelens eller skarp-
retterens, fører dystre farger til bildet som er i ferd med å 
males i den danske hovedstaden. Den danske regjerings 
støtte til invasjonen av Irak, og den senere begeistringa 
over opprettelsen av et rakettskjold, henger ikke direkte 
sammen med manglende inngripen i ødeleggelsen av 
et nasjonalt monument, men det markerer likevel en 
tendens. Anders Fogh Rasmussen og hans koalisjon 
av høyrepartier viser at de ikke har intensjoner om å 
slutte å misbruke begrepet liberalisme. 

Lederen av den kristne menigheten Faderhuset, 
som kjøpte huset i 2001, har uttalt at ungdommene 
må «tørke seg i øynene og komme seg videre», og at 
huset var for uhygienisk til å bevares og restaureres. 
Hun har nektet å redegjøre for hva menighetas planer 
for den historiske tomta er, men man må ikke besitte 
omfattende kunnskaper for å innse at disse neppe vil 
være i tråd med tomtas tradisjon. Menigheten Fader-
huset hadde kanskje formelt og juridisk eierskap til 
«Ungeren», og nå til tomta som rommer dens ruiner, 
men det moralske eierskapet er det ungdommene som 

har. En mangeårig BZ-er – besetter, eller husokkupant 
– uttalte at å bevitne rivinga av ungdomshuset var som 
å se sin egen datter bli voldtatt. 

Demonstrasjonene mot Blitz’ søsterhus i Køben-
havn fikk internasjonale ringvirkninger. Saka som førte 
hundrevis av demonstranter ut i Københavns gater, 
fenget likesinnede fra store deler av Europa, og andre 
verdensdeler. Den danske stats forlengede armer i andre 
verdenshjørner ble angrepet, og fikk sin mest komiske 
manifestasjon da det danske konsulatet i Bergen ble 
okkupert av femti demonstranter som pent spurte om 
å få låne konsulatets printer for å skrive ut sin appell. 
En forespørsel de glade danske konsuler ikke nølte 
med å etterkomme. 

Ikke siden den såkalte karikaturstriden for et drøyt 
år siden har danske forhold fått så mye oppmerksomhet 
i internasjonale medier. Selv om Muhammad-karika-
turene – kanskje unødvendig – forarget en stor del av 
verdens befolkning, hadde det danske samfunnet og dets 
politiske ledelse i striden tilsynelatende en sterk ryggrad 
i forfektelsen av en demokratisk idé. Danske myndig-
heters totale politiske tiltaksløshet og manglende vilje 
til å hindre at Ungdomshuset i København blir lagt i 
grus, viser at denne ryggraden er brukket.

MORTEN SKIPENES SMEDSRUD
Kulturredaktør
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Illustrasjon: Joachim Midjo Andersen
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Opp gjennom årene har mistillits-
forslag vært sjeldne. Forrige gang et 
eksternt forslag mot et sittende styre 
ble vedtatt var i 1971. Daværende 
leder Gunnar Rutle representerte Rød 
Front. Han skapte uenighet da han 
forandret et debattmøte om EEC til 
et møte om «kampen mot EEC», og 
samtidig erklærte at tilhengere av EEC 

TEKST: SIVERT FRØSETH ROSSING
sivertfr@underdusken.no
FOTO: MARTE LOHNE

SAMFUNDET

Sjeldne mistillitsforslag
var uønsket på møtet. Styret ble kastet 
under argumentasjonen at talerstolen 
ikke lenger var landets frieste, men 
ble gjenvalgt ved neste møte. Styret 
har også blitt kastet ved andre anled-
ninger, blant annet i 1921 og i 1928. 
Ved førstnevnte anledning var det 
ingen andre kandidater, så styret ble 
sittende likevel.UD

– Det var godt å se så mye engasjement, 
sier samfundetleder Edina Ringdal.

Hun mener det er viktig at man 
ikke skal være redd for å diskutere 
konflikter.

– Det er mye bedre å behandle et 
mistillitsforslag enn å la problemene 
ligge og boble. Mange har i den siste 
tiden brukt mye tid på å diskutere hva 
Samfundet skal være, og hvordan disi-
plinærsaker skal behandles, forteller 
hun.

– Vi hadde en konstruktiv debatt, 
og det er jeg glad for. Jeg er spesielt 
fornøyd med at debatten holdt seg på 
et saklig nivå.

Tidligere leder av Studentersam-
fundet, Mari Raunsgard, er helt enig.

– Det at så mange møter opp, viser 
at de ikke er likegyldige til organisa-
sjonsdriften. Samfundet er faktisk en 
medlemsorganisasjon hvor medlemmer 
kan engasjere seg utover det å gå på 
konserter. 

Sunn prosess
Bakgrunnen for mistillitsforslaget var 
fallulykken 9. februar. En person var i 
ferd med å fire seg ned fra Forsterker-
komiteens lokaler på Samfundet, da en 
sele røk, og han falt tolv meter rett ned 
i bakken. På samfundsmøtet 3. mars 
ble tre personer idømt utestengelse 
fra Samfundet i tolv måneder, mens 
én fikk tretten måneder. Bakgrunnen 
for utestengelsen var at de hadde utsatt 
seg selv og andre for fare. Forsterker-
komiteen og Videokomiteen mente at 
utestengelse av deres medlemmer ville 
svekke Samfundets daglige drift. Kari-
Anne Edvardsen fra Forsterkerkomiteen 
(FK) og Anders Garmo fra Video-
komiteen (VK) fremmet på samme 
samfundsmøte mistillitsforslag mot 
det sittende styret, med begrunnelsen 
at det «ikke hadde handlet i Samfundets 

– Sunn debatt 
Det var bra med en 
skikkelig debatt rundt 
interne disiplinærsaker, 
mener både personene 
bak mistillitsforslaget og 
Samfundets styre.

BLIR SITTENDE: Samfundetleder Edina Ringdal overlevde mistillitsforslaget med god 
margin. Hun er fornøyd med at problemene ble luftet i en saklig debatt.

beste interesse». Edvardsen presiserte at 
de to la fram forslaget som medlemmer 
av Samfundet, ikke som sjefer for FK 
og VK. 

Voteringen skjedde onsdag 7. 
mars, og forslaget ble ikke vedtatt. 542 
personer stemte mot, 86 stemte for, 
mens 25 stemte avholdende.

– Jeg tror det var bra å ta prosessen, 
uansett hva resultatet ble, sier Kari-
Anne Edvardsen.

Hun håper styret vil bruke de to 
månedene det har igjen til å bygge opp 
igjen tilliten de har mistet blant dem 
som stemte for forslaget.

Utfordrende lederposisjon
Etter ulykken tok styret på seg rollen 
som krisekoordinator. I denne fasen 
hadde de en ledende rolle i støtteap-
paratet, og ble et naturlig kontaktpunkt 
for de involverte i ulykken. Dette skapte 
imidlertid problemer fordi styret er 
Studentersamfundets dømmende 
instans. De måtte derfor avgi dom mot 
personer som de tidligere hadde koor-
dinert støtte for.

– De involverte var takknemlige for 
den støtten vi ga. Jeg forstår at det da er 
vanskelig at det senere var vi som skulle 
idømme dem disiplinærstraff.

Ringdal ønsker derfor en forbedring 
av Samfundets beredskapsplan for krise-
håndtering. I tillegg vil hun ha mer fokus 
på sikkerhet.

– Samfundet må være et trygt sted 
å være.

Jobber for trygghet
Daglig leder Bjørn Granum for Studen-
tersamfundet jobber med å gjøre huset 
tryggere.

– Vi har nettopp hatt en gjennom-
gang av de offentlige områdene når det 
gjelder sikkerhet. Bare i inneværende år 
er det satt av en halv million kroner til 
dette formålet.

Han forteller at også sikkerhetsruti-
nene på de private gjengområdene vil 
bli gjennomgått.

– Forholdene kan helt klart bli bedre. 
Vi vil derfor innskjerpe rutiner også på 
de private områdene.

Granum mener Samfundet er et trygt 
sted å være.

– Alt er selvfølgelig relativt, det 
kan være farlig å krysse gaten også. 
Vi kan bli bedre på Samfundet, men 
hvis det ikke hadde vært trygt, så hadde 
vi stengt.UD
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Gir ingen straff fo r lovbrudd
Ny svartebørslov:

Kultur- og kirkedepar-
tementets lovforslag 
mot svartebørssalg 
er for veikt, mener 
Forbrukerrådet, 
Advokatforeningen og 
Forbrukerombudet.

TEKST: HANNAH GITMARK
gtmark@underdusken.no
FOTO: MARTE LOHNE

SVARTEBØRS

– At politiet kan vise bort noen utenfor 
en konsertarena er det ikke mye futt i. 
Målet må være å bli kvitt den organi-
serte handelen. Det er den som forårsaker 
problemet, mener Jon Andreas Lange i 
Forbrukerrådet. 

Han har jobbet med problema-
tikken rundt svartebørssalg av billetter 
i ni år, og forteller at Forbrukerrådet 
støtter forslaget til Kultur- og kirkede-
partementet (KKD) om et forbud mot 
prispåslag ved videresalg av billetter til 
ulike kultur- og idrettsarrangementer. 
Det endelige resultatet finner han derimot 
langt fra tilfredsstillende. 

– Vi beklager sterkt at lovforslaget 
ikke inneholder konsekvenser overfor 
dem som bryter loven, og har vanske-
ligheter med å se hvordan lovforslaget 
kan fjerne den organiserte svartebørs-
virksomheten, sier han.
Lange etterlyser derfor sanksjonsmulig-
heter overfor dem som bryter forbudet.

– Det mest nærliggende er bøteleg-
ging, men man bør også vurdere sterkere 
straffeutmåling, mener han. Han legger til 
at straffen i hovedsak vil være til skrekk 
og advarsel og ha en preventiv effekt, noe 
han mener det nåværende forslaget er 
blottet for.

Knappe ressurser
Politioverbetjent Arve Nordtvedt i 

Sør-Trøndelag politidistrikt er skeptisk 
til forslaget fra Forbrukerrådet om å true 
med straffeutmåling kun for å statuere 
et eksempel.

– Å innføre en lov som man i utgangs-
punktet ikke har tenkt å håndheve, 
undergraver respekten for lovverket, 
mener han.

Justis- og politidepartementet skriver 

i sin høringsuttalelse at de mener det er 
lite formålstjenlig at politiets ressurser 
skal brukes i saker som svartebørssalg 
av billetter.

– Vi opplever heller ikke dette som et  
reelt problem, sier politibetjent Nordt-
vedt, og forteller at han er skeptisk til 
effekten av forslaget. 

Nordtvedt legger vekt på at politiet, 
grunnet knappe ressurser, må prioritere 
de mest alvorlige sakene. Han under-
streker likevel at problemet stiller seg 
annerledes dersom det tenderer mot 
organisert virksomhet.

Vil vurdere straff
Forslaget har blitt sendt ut til høring. Flere 
deler Forbrukerrådets syn på at man bør 
sikre at loven blir håndhevet overfor dem 
som bryter den. 

 Organisasjonen Frivillighet Norge 
skriver i høringsuttalelsen at loven må 
håndheves på en effektiv måte. Advo-
katforeningen peker på at mangelen av 
sanksjoner i lovforslaget vil føre til avkri-
minalisering av svartebørshandelen. 

Halvard Ingebrigtsen i Kulturdepar-
tementet svarer på tiltale:

– Vi utelukker ikke at vi senere må 
vurdere strengere sanksjonering av even-
tuelle brudd på loven, men vi vil prøve 
ut det nåværende forslaget først, forteller 
han.

Vil forby ulovlig markedsføring
Ingebrigtsen tror de vil få slutt på mye 
av det organiserte andrehåndssalget av 
billetter ved å forby markedsføringen 
svartebørsselgerne er avhengige av. 

– Med et forbud på plass må marked-
føringskanalene, som for eksempel aviser, 
rette seg etter det, og la være å annonsere 
for firmaer som driver andrehåndssalg 
av billetter, forklarer han.

– Vil ikke de som står bak svarte-
børssalg av billetter lett kunne unngå 
lovverket ved for eksempel ikke å nevne 
pris i annonser?

– Ved slike tilfeller vil Forbrukerom-
budet være behjelpelig med å avsløre det, 
sier Ingebrigtsen.

Det er Forbrukerombudet som har 
ansvaret for å passe på at forbudet blir 
respektert. Ingebrigtsen forteller at det 
med forbudet ikke følger økte bevilgninger 
til arbeidet med å opprettholde orden.

– Forbrukerombudet har nok ressurser 
til å gjøre denne jobben, de følger alle-
rede i dag den ulovlige markedsføringen 

tett, hevder han.
Forbrukerombudet skriver i sin 

høringsuttalelse at de støtter lovfor-
slaget, men mener politiet med jevne 
mellomrom også bør gripe inn mot even-
tuelle brudd på forslaget.

Enige om problematikken
Norsk Rockforbund er en av hørings-
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magNuS BRaTTSET DRaBLøS
Kulturjournalist

Skjerp kilde
kritikken

Når journalister blir slappe i kildekri-
tikken, er det all grunn til å rope varsku. 
Pressens oppgave i et demokratisk 
samfunn er først og fremst å formidle 
et balansert og objektivt nyhetsbilde. 
Et minste tegn til at denne oppgaven 
forsømmes bør tas alvorlig.

 Det er delte meninger om årsaken 
til at kildekritikken svekkes. Noen 
mener det er journalistene som har 
blitt mindre kildekritiske enn før, 
andre mener problemet er at de sliter 
med å forholde seg til en mer regis-
sert medievirkelighet. Fakta er at 
pressemeldinger stadig oftere trykkes 
nærmest uendret i aviser, både i skjerm- 
og papirform, og at dette i verste fall 
utgjør et betydelig samfunnsproblem. 
Leseren forventer å få en artikkel der 
alle subjektive meninger og opplys-
ninger redegjøres for, og det må han 
kunne fortsette med.

Flaggbærerne for denne negative 
trenden er nettavisene. Her har etter 
hvert kappstriden om de ferskeste 
nyhetene tatt overhånd, og de verste 
tilfellene vitner om samlebånd-
lignende tilstander, der journalistene 
knapt ofrer pressemeldinger et halvt 
blikk før de slenges ut på nett. Når 
papiravisenes opplagstall nå synker 
proporsjonalt med at antall klikk på 
nettavisene øker, er det på tide at 
nettredaktørene er sitt ansvar bevisst, 
og starter å prioritere kvalitet foran 
kvantitet. 

Med en så stor leserskare som aviser 
på nett er i ferd med å få, kan de ikke 
tillate seg å fire på kravene om objek-
tivitet og kildehenvisninger. Selv om 
absolutt objektivitet er uoppnåelig, bør 
objektivitet likevel være et grunnleg-
gende mål å strekke seg etter for enhver 
journalist. I dag beveger beklageligvis 
pressen seg i stikk motsatt retning.

Det heter seg at det journalis-
tiske ideal er «den nakne journalist». 
Dessverre hjelper det lite med et slikt 
ideal om den nakne journalisten ukri-
tisk lar seg bekle av skredderkyndige 
pr-firmaer. 

skyter med løskrutt
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Børre Billetthai har lenge fått brisket 
seg helt uten bekymringer. Han kunne 
stå utenfor inngangsporten til Quart-
festivalen og selge billetter til blodpris, 
gjerne for det dobbelte av opprinnelig 
pris. Onkel politi går rett forbi, kikker 
kanskje på papp-platen til Børre som 
annonserer teksten «Cheap tickets» 
idet de går forbi. Men Børre får stå i 
fred. Et par timer etter at festivalen 
er i gang, har en ung jente måtte bite 
i det sure eplet, og Børre har tjent seg 
en pen slant. Helt lovlig.

I mange år har norske konsertarran-
gører drevet lobbyvirksomhet for å få 
til et forbud mot svartebørssalget. Eller 
videresalg med profitt, som kanskje er 
et mer passende uttrykk. For svartebørs 
er det først når salget er ulovlig. Nå har 
Trond Giske endelig fått ut fingeren, og 
et lovforslag er ute til høring. Planen er 
selvsagt å forby denne typen salg. 

Problemet er bare det at kultur-
ministeren ikke finner det nødvendig 
å gjøre det straffbart, bare ulovlig. 
Nå er ikke jeg en som pleier å vise til 
USA som et godt eksempel, men der 
borte har de i det minste sanksjons-
muligheter for å ta svartebørshaiene. 
Tas du for slik salg der, kaster de deg i 
buret. Enkelt og greit. Trond Giske gir 
oss bare muligheten til å rettmessig 
kalle det for svartebørs. Det er merkelig 
at de ikke vil gjøre det straffbart, selv 
om både politiet og Forbrukerrådet er 
helt klare på at de ønsker å gjøre hand-
lingen straffbar. 

Hadde det vært opp til meg, skulle 
Kultur- og kirkedepartementet hatt 
trekk i månedslønnen og krav om å 
arbeide inn igjen de timene de har 
brukt på dette lovforslaget. For maken 
til misbruk av mine skattepenger har 
jeg ikke sett siden Jens Stoltenberg 
kjøpte seg Morris Mini som firmabil.

Dersom forslaget til Giske går 
igjennom, kan du banne på at Børre 
Billetthai står der fortsatt, med 
plakaten sin og penger i lommen. 
Eneste forskjellen at nå har han lagt 
til en risiko-avgift på billettene. Vi 
snakker tross alt om lovbrudd her.
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Gir ingen straff fo r lovbrudd
Ny svartebørslov:

instansene som mener svartebørssalg 
av billetter er et betydelig problem. De 
mener denne typen billettsalg skader 
publikums tillit til arrangørene, og irri-
terer seg over at svartebørshaiene skor 
seg på andres harde arbeid.

– Vi har kjempet for en slik lov i mange 
år, forteller informasjonskonsulent Guro 
Midtsund i Norsk Rockforbund. 

Hun understreker at det er det orga-
niserte videresalget av billetter de er ute 
etter å ta – ikke privatpersoner med en 
billett til overs. 

Også Jon Andreas Lange i Forbru-
kerrådet understreker hvor viktig en 
slik lov er.

– Det er bred enighet om at den orga-
niserte svartebørsen skal bort. Det skal 

ikke være et luksusgode å gå på konsert, 
mener han.

Kjent problem
– Svartebørssalg av billetter er et velkjent 
problem, men ikke noe vi sliter med, 
forteller Børre Gundersen i Rosenborg 
Ballklubb (RBK). 

Gundersen tror arrangørene kan 

komme langt ved å iverksette tiltak på 
eget initiativ. Han forteller at ballklubben 
de tre siste sesongene har operert med 
elektronisk adgangskontroll som gjør 
det vanskeligere å overdra billetter til 
andre.

– Flere steder i utlandet er det påkrevd 
at man registreres med personalia når 
man kjøper billetter, opplyser han.UD

SKEPTISK: Politioverbetjent Arve Nordtvedt i Sør-Trøndelag politidistrikt ser ikke svartebørssalg som et stort problem, og er skeptisk til effekten av lovforslaget.
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TEKST: ALEKSANDER JOHANSEN
aleksjo@underdusken.no
FOTO: THOR CHRISTIAN HOBÆK

TEATER

Næss er en av fire unge forfattere, med 
tilknytning til Trondheim, som ble invi-
tert til å skrive for Trøndelag Teaters 
satsing Trondheim Open. Hun er redd 
at teatersjef Otto Homlung skal bruke 
forestillingene til å dempe kritikken mot 
teaterets program.

– Trondheim Open er en ung og bra 
satsing som fort kan bli et alibi for teater-
sjefen i en debatt om hvorvidt teateret bør 
satse bredere, sier Næss.

Teatersjef Otto Homlung ved Trøn-
delag Teater har ingen ting til overs for 
kritikken:

– Jeg mener vi har et bredt og godt 
program slik det er i dag, og ønsker ikke 
å kommentere denne saken videre, sier 
Homlung.

Underholdning og museum
Næss mener Trøndelag Teaters ledelse 
har gjort seg for komfortable med trygge 
oppsettinger og gode besøkstall.

– I dag framstår teatret som en blan-
ding av underholdning og museum. Der 
man i dag registrerer at film og litteratur 

Savner kunstneriske ambisjoner
 – Jeg synes det skal være 
lov å forvente mer enn 
underholdning, sier Tale 
Næss. Forfatteren mener 
Trøndelag Teater er i ferd 
med å bli en kulturell 
dinosaur.

forandrer seg, blir teatret stående igjen som 
en dinosaur. Det er riktignok ikke bare et 
lokalt problem, påpeker hun.

Næss etterlyser idealisme og kunst-
nerisk ambisjon hos en teaterledelse hun 
mener utelukkende prioriterer besøks-
tall.

– Selvfølgelig er det enklere å selge 
en forestilling når en million mennesker 
har lest boken den er basert på, og elsker 
den, enn å selge et stykke av en relativt 
ukjent forfatter. Likevel er det tragisk å 
se at man byr publikum på en så snever 
meny, sier Næss.

Skylder på kulturdepartementet
Willy Walder er medlem av Propell, en 
trondheimsbasert gruppe bestående av 
forfattere som ønsker å skrive for teater-
scenen. Han stiller seg bak kritikken 
av teaterets prioriteringer, men mener 
debatten er av nasjonal karakter.

– Offentlige teatre skal ha et bredt 
repertoar og tilby både underholdning- 
og kunstteater til sitt publikum. Kritikken 
mot teatersjefene er dessuten ikke bare 
et spørsmål om repertoar, men i like stor 
grad et kulturpolitisk spørsmål, sier han, 
og retter dermed en kritikk mot kultur-
ministeren.

Walder mener kulturminister Trond 
Giske, som kaller Trøndelag Teater en 
suksess, må ta affære:

– Når de norske teatrene har et krav om 
20 prosent inntjening, sier det seg selv at 
det presser teatrene til å sette opp forestil-
linger som potensielt drar mye folk. Ved 
for eksempel å skjerme en del av budsjettet 
fra enhver inntjening, kan man kan sette 
opp smalere stykker uten risiko. Da tror jeg 
teatersjefene lettere vil følge etter.UD

Studenter ved Norges kreative fagskole 
(NKF) har nylig startet en nettavis med 
navnet Bazooka. Avisen er et prosjekt i 
regi av skolen for studenter på journalis-
tikk. Nettavisen ble startet i januar, men 
redaksjonen har ikke falt helt på plass.

– Bazooka er ikke godt organisert 
ennå. Vi skal ha vårt første ordentlige 
redaksjonsmøte mandag 11. mars. Da 
skal vi legge retningslinjer og få ting på 
plass, sier ansvarlig redaktør Stine Alek-
sandersen i Bazooka.

På Bazooka.moo.no ligger artikler 

Studenter lager nettavis
klare til lesning under kategorier som 
«Rett fra levra», «Mat og drikke» og 
«Litteratur og kunst».

– Dette er ikke en nyhetsavis, vi vil 
først og fremst formidle kultur og under-
holdning, sier Aleksandersen.

Avisen er forbeholdt studenter på 
journalistikk, men redaktøren er positiv 
til at andre studenter også kan bidra til 
avisen. 

– Forhåpentligvis kan vi på sikt bli en 
studentavis for alle studenter på NKF, 
sier redaktøren.UD

Lite radio, mye program
Fra 15. til 17. mars arrangeres Stud-
entradiofestivalen for andre gang, 
og Studentradion i Trondheim inntar 
Samfundet med et fullpakket program. 
I forbindelse med festivalen arrangerer 
Studentradion en demokonkurranse hvor 
tre vinnere får spille på Knaus lørdag 
kveld. Alle som vil kan delta, og fristen 
for innsending av demo er torsdag 15. 
mars. 

Studentradiofestivalens program 
spenner fra norsk undergrunnshiphop 

representert ved blant annet Herreløse, 
Jaa9 og OnklP, via svenske In Flames til 
norske Shining. Fredag byr dessuten 
Knaus på berlinske GTUK, som spiller 
tysk electrogrind på minikeyboard og 
My First Sony kassettspiller, ikledd 
selvsydde kostymer med ekstreme åtti-
talls-overtoner.

 Studentradion sender direkte fra 
Klubben hver kveld mellom 21.00-22.00 
under hele festivalen.UD

KRITISERER: Tale Næss frykter at Trondheim Open kan bli et trumfkort for 
teatersjefen i en debatt rundt Trøndelag Teaters kommersielle satsing.
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Den 20 år gamle tromsøjenta går andre-
året på Fotofagskolen i Trondheim. Ho 
har ikkje delteke i slike fotokonkurransar 
før, men var nære ved å nå heilt til topps 
i den årlege konkurransen.

– Hadde det fjerde og siste fotogra-
fiet mitt berre fått så mye som «heiderleg 
omtale», hadde eg faktisk blitt «Årets 
fotograf». Det er framleis litt bittert å 
tenke på, men det går nok snart over.

Jaklin var likevel overraska over at 
sølvbiletet nådde så høgt opp som det 
gjorde.

– Eg trudde for å vere heilt ærleg ikkje 
at sølvfotografiet mitt skulle vinne noko 
i det heile.

Skummelt på scenen
Fotofagskolen var godt representert 
blant deltakarane. Representantane frå 
skulen fekk til saman 34 utmerkingar. 
Jaklin var likevel prega av alvoret då ho 
skulle fram for å ta imot prisen

– Det var ganske skummelt å stå på 

TEKST: JOHAN KETIL SKODJE
skodje@underdusken.no
FOTO: MARI VOLD

FOTOGRAFI

Vann med sølvbilete

Kristine Marion Jaklin tok juryen med storm under Landskonkurransen i regi av 
Norges fotografforbund. Heile tre av fotografia ho stilte opp med vann medaljar. 
Til saman var det godt nok til å bli kåra til «beste lærling».

scenen og ta i mot prisane, og eg var nok 
ganske raud i kinna der eg stod og heldt 
den obligatoriske takketalen.

Framtidsplanar
Fotostudenten fortel at det ligg mykje 
arbeid bak suksessen, og at det blir 
mange lange dagar framfor redigerings-
maskinen. Etter kvart ser ho føre seg ein 
jobb som fotografassistent før ho even-
tuelt kan starte sitt eige prosjekt. Mest 
av alt vil ho arbeide med mote.

– Eg siktar meg inn mot ei stilling 
som motefotograf. Men det er nok 

ikkje dei heilt store pengesummane å 
hauste inn som motefotograf, så ein jobb 
innan reklamebransjen er også i høgste 
grad aktuelt. Uansett kjem eg nok til 
å måtte flytte på meg. Kanskje til Oslo 
eller Stockholm

Kva har ein slik pris å seie for deg?
– Det er klart at det tek seg godt ut 

på CV-en, og eg vil nok hauste ein god 
del ekstrapoeng når eg no skal søkje 
sommarjobb heime i Tromsø. Det 
er bra, for det er ikkje så mange som 
tilbyr sommarjobb der for ein fotograf, 
ler ho.UD

marte WuLff

Ga nylig ut plata 
Safety Pins

mIN aNbefaLINg

muSIKK
Hvis du tror du ikke liker Fleetwood 
Mac, så skaff deg Rumours og ta en 
lengre biltur. Fantastisk kjøremusikk. 
Så har du Ryan Adams, som er en av 
mine favorittartister. Heartbreaker er 
klassikeren, og er en fantastisk plate, 
mens Jacksonville City Nights kanskje 
er min favoritt.

BOK
Jeg har lest flere gode bøker det siste 
året, og både Vindens skygge av Carlos 
Ruiz Zafón og Kjærlighetens historie av 
Nicole Krauss kan anbefales. En litt mer 
ukjent bok, som jeg vil oppfordre alle til 
å skaffe seg, er Frys – Vellykket nedfry-
sing av herr Moro. Den satte igang en 
hel del følelser i meg.

FILm
Hvis noen ikke fikk med seg Jim 
Sheridans In America, vil jeg på det 
sterkeste anbefale denne. Andre favo-
rittfilmer er The Hudsucker Proxy, som 
er en sær Cohen-komedie, og Buffalo 
66 hvis man liker Vincent Gallo.

TV-SERIE
Det absolutt beste jeg har sett er 
britiske Shameless. Suveren tragiko-
medie om en ekstremt dysfunksjonell 
familie i Manchester. Jeg har også sett 
en del på Norsk for nybegynnere på NRK, 
og den serien liker jeg enormt godt.

TEaTER
Jeg har ikke være på teater siden Gjen-
gangere før jul. Det spiller de ikke 
lenger, men det likte jeg svært godt.

TEgNESERIE
Har lest Donald siden jeg ble født, og 
gjør det ennå. Klarer ikke å slutte, 
og har heller ikke noe ønske om det. 
Ellers er det lite tegneserielesing på 
meg. Men Rocky er jo også ganske 
morsomt.

KOmIKER
Av de norske synes jeg Trond-Viggo 
Torgersen er den største. Han har alltid 
vært morsom. Sjekk ellers ut standup-
showene til Eddie Izzard, Ricky Gervais 
og Bill Hicks. 

Av Per Magnus Riseng

NÆR: Kristine Marion Jaklin var berre «heiderleg omtale» frå å bli  «Årets fotograf».

  

I Under Dusken nr. 4, 2007 skrev 
vi i artikkelen «PR-byråene setter 
dagsorden» at ISFiT har «sett sine pres-
semeldinger helt eller delvis gjengitt 
på trykk på nettsidene til Dagbladet, 
Adresseavisen og Under Dusken». 

uD retter
Det er ikke grunnlag for å inkludere 
Adresseavisen i denne oppramsingen. 
Vi beklager feilen. Under Dusken 
beklager også at Adresseavisen ikke 
fikk mulighet til å imøtegå påstanden 
i artikkelen.
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– Dette er et kjempeviktig tema, sier 
Pernille Elida Fjoran. 

Sammen med fire medstudenter fra 
Kunstakademiet i Trondheim (KiT) 
arrangerte hun festivalen Feminism 
Now!? i tidsrommet 5. til 8. mars. 
Fokuset var kunst og feminisme, noe 
som ble belyst gjennom utstillinger, 
foredrag og debatt.

– Vi ønsker å finne ut hva som ligger 
i begrepet feminisme i dag, og hvilken 
betydning det har for oss som unge 
kunstnere, forteller Ida Hansson.

Arrangørene har selv stilt seg 
nøytrale til debatten.

– Vi valgte å invitere andre til å 
svare oss, rett og slett for å lære av 
dem. Dette er ikke nødvendigvis en 
feministisk festival, bare et forum for 
debatt. 

Fjoran legger til at hun tror begrepet 
i dag ofte gir negative assosiasjoner. 
Hun ønsker å finne ut om dette er en 
byrde for unge kunstnere, og spør 
seg om det er mulig å være kunstner 
uten nødvendigvis å bli assosiert med 
et bestemt kjønn.

– Det har vært svært høy tempe-
ratur under alle arrangementene. 
Folk har forhåpentligvis stilt seg en 
del spørsmål og tenkt nye tanker i 
løpet av uka. Dersom det er tilfelle, 
er vi fornøyde.

Politisk kunst
Billedkunstner Marit Victoria Wulff 
Andreassen var blant dem som kom 
til Trondheim for å debattere kunst 
og feminisme. Hun mener likestil-

TEKST: HEGE LIND
hegeli@underdusken.no
FOTO: MAGNUS B. WILLUMSEN

KVINNESAK

– Menn oppfattes 
som mer intelligente
Slike oppfatninger vil 
fem kunststudenter 
i Trondheim til livs. 
Oppgaven viste seg å 
være så omfattende at 
studentene endte med å 
arrangere festival.

lingskampen har kommet til kort, og 
tror kunst kan bidra til å sette fokus 
på saken.

– God kunst gir tilskueren nye 
tanker i hodet. På den måten kan kunst 
være politisk. Jeg tar opp tema som 
seksualitet, kjønn, kropp og identitet 
i mitt arbeid. 

 Andreassen er opptatt av at det 
er flere mannlige enn kvinnelige 
profilerte kunstnere, og at dette er 
misvisende i forhold til hvor mange 
som studerer kunst.

– Det er likevel mulig dette er en 
trend som vil endre seg over tid, det er 
først de siste tiårene at kvinner virkelig 
har inntatt kunststudiene.

Finske Heidi Lunabba var en av 
kunststudentene som stilte ut sine 
kunstverk under festivalen. Hun er 
enig i at tematikken er interessant.

– Jeg er feminist selv, og har femi-
nistiske budskap i det jeg lager. Kvinner 
og menn er ikke likestilte i dag. Femi-
nismen har som mål å endre dette. 
Kunst alene kan ikke forandre verden, 

men er et effektivt hjelpemiddel for å 
påvirke mennesker.

Høy temperatur
Onsdag 7. mars var kvinnelige kunst-
nere fra England, Tyskland, Slovenia 
og Norge invitert til debatt om kunst og 
feminisme. Ordstyrer var Agnes Bolsø. 
Et av spørsmålene som ble tatt opp var 
om det eksisterer noe eget «søsterskap» 
blant kvinnelige kunstnere. 

– Jeg opplever at kvinner passer på 
hverandre om det skjer noe urett, men 
vi støtter ikke hverandre ukritisk bare 
fordi vi har samme kjønn, sa Lunabba 
fra salen.

Andre tema som ble debattert, var 
kunsten som virkemiddel i en eventuell 
kjønnskamp, samt hva det innebærer 
å være kvinne og kunstner i dagens 
samfunn. 

– Jeg har kjempet mange slag, og 
strevd for å overleve som kunstner. 
Menn oppfattes fremdeles som mer 
intelligente, både i kunstverdenen og 
i samfunnet for øvrig. De kunstinsti-

tusjonene jeg har vært i kontakt med, 
behandler rett og slett menn bedre. Jeg 
insisterer på å bli akseptert som person, 
ikke oversett som kvinne, konkluderte 
slovenske Duba Sambolec.

Samarbeid med NTNU
Festivalen ble arrangert i samarbeid 
med Senter for kjønnsforskning ved 
NTNU. For førsteamanuensis Agnes 
Bolsø er det naturlig at universitetet 
for tolvte år på rad har et program i 
forbindelse med 8. mars.

– Ingen har noen gang satt spørs-
målstegn ved at NTNU arrangerer 
festival på kvinnedagen. Det er en av 
universitetets oppgaver å kritisk peke 
på ulikheter i samfunnet.

Hun definerer feminisme som alle 
ideer som kritiserer ulikheter og mangel 
på likestilling mellom kjønn.

– Hvilke feministiske problemstil-
linger som er aktuelle, vil være spesifikke 
for den historiske og kulturelle situa-
sjonen kvinner og menn befinner seg i. 
Ingenting opererer i vakuum.UD

SamaRBEID: Femti kunststudenter fra hele Norden sendte inn bidrag til feminismefestivalens utstillinger.
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Midtnorsk manussatsing
Økonomisk støtte er 
gitt sentralt − resten 
er regionalt når Midt-
norsk filmsenter med 
støtte fra Norsk film-
utvikling skal utvikle 
trønderske spillefilmer.

TEKST: JOHAN KETIL SKODJE
skodje@underdusken.no
FOTO: MARTE LOHNE

FILM

Med hjelp fra den etablerte manusfor-
fatteren Edvard Normann Rønning, 
skal fire manusforfattere arbeide fram 
spillefilmideer til å bli manus klare for 
videre utarbeidelse. Trondheimsbaserte 
Gaute Skjold, Mari Lunden Nilsen og 
Sven Østgård utgjør tre fjerdedeler av 
firkløveret som kom gjennom nåløyet 
for å være med i prosjektet. I løpet av 
året skal de fire delta på til sammen fire 
samlinger sammen med Rønning. 

Hun møter hund
– Ideen bak mitt prosjekt har bakgrunn 
i Garnes-mordet på 1800-tallet, kanskje 
den mest kjente kriminalhistorien fra 
Trøndelag. Historien følger etterspillet 
til drapene, en hevnhistorie som etter 
hvert handler mer om tilgivelse, sier 
Sven Østgård.

Han er nettopp ferdig med sin 
kortfilm Dårlig kjemi, og har vært 
manuskonsulent i flere andre kort-
filmproduksjoner. 

Med bakgrunn som medieinge-
niør og fotograf, er Lunden Nilsen i 
innspurten på sin andre dokumentar-
film. Ideen til langfilmprosjektet hun 
deltar i manusprosjektet med, har hun 
hatt i mange år.

– Filmideen min har jeg hatt i 
tankene i seks år nå, og har vært 
mitt lille hjertebarn. Den handler om 
Beate, en kvinne som forgjeves leter 
etter drømmemannen. Hun ender opp 
med å stjele en hund, og etter hvert 
må hun gi litt slipp på kontrollen og 
smake på livet.

Tredjemann Gaute Skjold arbeider 
med en barne- og ungdomsserie. Hans 
historie tar for seg en ung kvinne som 
motvillig vender tilbake til hjembygda. 
For å få penger til å reise bort igjen, 

SKRIVER maNuS: Sven Østgaard, Gaute Skjold og Mari Lunden Nilsen har hver sin historie å fortelle.

setter hun opp en spåbod. Slik skjønner 
hun etter hvert at det skjer mer i bygda 
enn man skulle tro.

Manusworkhops
 – Vi er nå i den lengste og vanskeligste 
delen i utarbeidelsen av manuset. Etter 
at dette prosjektet er ferdig, skal vi ha 
utarbeidet ideen videre til det vi kaller 
et «treatment», sier Gaute Skjold.

På hver samling skal de fire rede-
gjøre for progresjonen i arbeidet sitt, og 
får slik muligheten til å diskutere og gi 
hverandre verdifulle tilbakemeldinger. 
Erfarne Rønning leder samlingene, og 
er hovedsaklig gruppens faglige alibi.

Prosjektet fører til en god motiva-
sjon for å arbeide med manuset, mener 
Østgaard.

– Vi får en deadline å jobbe fram 
mot, som i seg selv er en god motiva-
sjonsfaktor. Forholdet til gruppa gjør at 
vi har forpliktelser. Vi får en stor moti-
vasjon til å arbeide, ikke minst ved at 
det faktisk er noen som bryr seg.

Skjold påpeker at kravet til 
progresjon gjør at manuset ikke blir 
liggende.

– Det må skapes noe nytt og man 
må videreutvikle arbeidet til hver 
samling.

Når året er omme og prosjektet går 
mot slutten, er planen at de fire delta-
kerne skal ha et produkt som ligger 
godt an for videre støtte.

– Det er sånn i filmproduksjon at 
man må gjennom mange etapper. Det 
er på ingen måte garantert at det blir 
noe av prosjektene våre, sier Skjold.

Kompetanseheving
Prosjektet i regi av Midtnorsk filmsenter 
er unikt i midtnorsk sammenheng. 
Trøndelagsregionen har ikke tradi-
sjoner for utvikling av spillefilm, men 
ifølge Østgaard er det midtnorske 
miljøet likevel stort innen filmska-
ping generelt.

– Vi har et filmmiljø i Trondheim 
som lever i beste velgående, og som ikke 
minst er i vekst. Spesielt er det mange 
dokumentarfilmer som blir laget som 
et resultat av midtnorsk filmutvikling. 
Fokuset har imidlertid ikke vært satt på 
spillefilm. Men dette prosjektet handler 
nettopp om det, sier Østgaard.

Prosjektet er ment å løfte 
kompetansen til den trønderske spille-
filmsatsingen. Å skape regionale filmer 
med et nasjonalt nedslagsfelt er målet, 
men det vil nok ta litt tid før man kan 
høste fruktene, mener Østgaard. 

– Man kan ikke starte på toppen, 
man må starte på bunn og arbeide seg 
opp og utvikle kompetanse i alle deler 
av filmutvikling. Når den første spil-
lefilmen med midtnorsk opphav vil 
komme er vanskelig å si, men at den 
er på vei, er helt sikkert.UD

mener du noe om studiehverdagen?

Send «til dusken» + din mening 
til 2002
Tjenesten koster kr. 1,-

tommeltrykk
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Neppe nytt navn
De tre største partiene i 
bystyret er mot forslaget 
om å gjennomføre en 
folkeavstemning om hvor-
vidt byen skal hete Trond-
heim eller Trondhjem. 

TEKST: MORTEN FISKVIK
mortenfi@underdusken.no
FOTO: MARTE LOHNE

NAVNSTRID

Verken Ap, Høyre eller SV støtter 
forslaget fra FrPs Torgny Hagerup og 
Thomas Jacobsson. De tre partiene har 
til sammen solid flertall i bystyret, og 
dermed ser det stygt ut for initiativet 
fra de to FrP-politikerne når bystyret 
skal behandle forslaget i neste møte 
29. mars. 

Gruppeleder for Arbeiderpartiet, 
Aase Sætran, er klokkeklar i sin tale: 

– Nei, vi vil ikke ha noen folkeav-
stemning. Selv sier jeg Trondheim, og 
jeg er av den oppfatning at de aller 
fleste sier det. 

Sætran peker i tillegg på hvilke 
kostnader et eventuelt navneskifte 
ville medføre for kommunen. 

– Arbeiderpartiet ser intet behov 
for å endre navnet på byen, slår hun 
fast.

Ikke uventet
Forslagsstiller Hagerup er ikke 
spesielt overrasket over maktha-
vernes uvilje. 

– Det har gått for lang tid siden vi 
ble tvangsdøpt, og jeg hadde vel ingen 
stor tro på at forslaget ville bli tatt 
godt i mot. Men vi har i det minste 
fått saken fram i lyset, og vekket folks 
engasjement.

Hagerup nevner i samme slengen 
at han kanskje burde satset på studen-
tene og universitetsmiljøet i stedet for 
bystyret. 

– I alle de gode gamle studentvi-
sene er det vel fortsatt Trondhjem 
som brukes!

Hagerup forteller videre at forslaget 
antakelig enten vil bli avvist med en 
gang eller sendt til kommunens kultur-
komité, for så å dukke opp igjen på 
bystyrets møte i april.

Solid flertall mot forslaget
Høyres Frank Jenssen deler gruppeleder 

Trondhjem?
Torgny Hagerups mål er en folkeav-
stemning som kan skje samtidig med 
høstens kommunevalg. «Til tross for at 
det nå er gått over 75 år uttaler mange 
byens navn fremdeles Trondhjem. 
For en innfødt trondhjemmer er det 
ikke naturlig å si Trondheim.» heter 
det i Hagerups forslag som er å finne 
på kommunens hjemmesider. For å 
underbygge argumentasjonen viser 
Hagerup til at både Hans Majestet 
Kong Harald og statsminister Jens 
Stoltenberg sier Trondhjem. 

Mer interessant er det kanskje at 
Hagerup har notert seg hva bystyre-
representantene selv sier. «Gjennom 

de siste 2 år har over 20 prosent av 
bystyrets medlemmer (18 stk) uttalt 
Trondhjem fra bystyrets talerstol, 
(noen riktignok både Trondhjem og 
Trondheim). Dette er i saker hvor det 
har vært naturlig å nevne byens navn. 
Den reelle prosenten i bystyret kan 
derfor være atskillig høyere», står det 
å lese i forslaget. 

Gammel strid
Trønderne har engasjert seg i navne-
saken tidligere også. Byen het først 
Nidaros, men i senmiddelalderen 
tok man i bruk Kaupangen i Trond-
heimen. Under unionen med Danmark 

ble dette forkortet til Trondhjem, noe 
byen het fram til januar 1930. Da ble 
navnet endret tilbake til Nidaros, til 
tross for at en folkeavstemning den 
gang resulterte i 15 000 stemmer 
for Trondhjem mot omtrent 1 500 
for Nidaros. Partene sto så steilt 
mot hverandre at det kom til fysiske 
konfrontasjoner og forfølgelse etter 
dette vedtaket. På grunn av de sterke 
protestene, vedtok Stortinget, for å 
tekkes både samnorsktilhengere og 
patrioter, et kompromissforslag som 
sa at byen skulle hete Trondheim. 6. 
mars 1931 ble dette tatt til følge, og 
siden har byen hatt dette navnet.UD

mOT: SVs Knut Fagerbakke lar seg ikke overbevise av at både kongen og statsministeren angivelig sier Trondhjem.

Aase Sætrans oppfatning. 
– Vi har ikke behandlet dette spørs-

målet på noen måte i partiet, men den 
rådende stemningen er nok at en folke-
avstemning er unødvendig. Byen vår har 
ett navn i skriftspråket og to versjoner i 
dagligtalen, hvor noen sier Trondheim 
og noen sier Trondhjem. Dette kan vi 

leve med, og dermed får nok forslaget 
om folkeavstemning neppe noen støtte 
fra Høyre, sier Jenssen.

Varaordfører Knut Fagerbakke 
kan love at forslaget ikke støttes av SV 
heller. 

– Det er ingen grunn til å ta opp denne 
debatten. Den ble avgjort en gang for 

alle på tredvetallet, tordner Fagerbakke 
over telefonen. 

– Skal vi da også endre til Ranhjem 
og Hjemdal? Nei, det blir ikke bra.

Varaordføreren nekter å tro at 
noen andre enn FrPs ti representanter 
vil stemme for folkeavstemningen ved 
bystyremøtet 29. mars.UD
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KVALITET TIL LAVE PRISER

Vi tar forbehold om
 trykkfeil og utsolgte varer

99,-
u/mva
79,20

WASHBURN 
WESTERNGITAR
D10 Natur/sort. 
Lettspilt Westerngitar. 
Kåret til beste gitar 
under 700$ av Acoustic 
Guitar Magazine 
2 ganger. *www.tabs.no
(V.nr 133628/30)

1.636,-
u/mva

1.308,80

SPILLEGLEDE
-til lavere pris

1.000,-Konk.pris*: 2.636,-
SPAR:

D’ADDARIO EXL120 
3 PK EL-GITARSTRENGER
Med fretpolish og pusseklut.
Gjelder så langt lageret rekker. 
(V.nr 145789)

146,-Veil.pris: 245,-
SPAR:

149,-u/mva
119,20

191,-Veil.pris: 340,-
SPAR:

D’ADDARIO EJ26 3PK
GITARSTRENGER
Med fretpolish og pusseklut.
Gjelder så langt lageret rekker. 
(V.nr 145796)

1.999,-
u/mva

1.599,20

SX AKUSTISK 
WESTERNGITARPAKKE
Modell SX DG 1 KIT
Nydelig, lettspilt gitar med 
forsterker og tilbehør. Pakken 
inneholder gitar, DVD, kabel, 
plekter, string winder, capo, 
reim, stativ og bag. En komplett pakke.
(V.nr 134654)

NYHET!

999,-
u/mva
799,20

996,-
Katalogpris: 1.995,-
SPAR:

CORT WESTERNGITAR
Modell AD850
Meget bra gitar fra en av verdens 
ledende gitarprodusenter! Side og 
rygg i mahogny, gripebrett 
og stol i rosewood. 
(V.nr.143190)

499,-
u/mva
399,20

HOHNER GITAR
Modell HC06
Glimrende nylonstrengsgitar 
fra merkevareleverandøren Hohner, 
for nybegynner og viderekommende. 
Holder bra på stemming, og er lettspilt.
(V.nr 136376)

TRONDHEIM
Ivar Lykkes vei 5, 7092 Tiller

9-21 (9-20)

3 PK

3 PK

Mandag
20:00 - 21:00   Pomade
21:00 - 21:30   Manisk mandag
21:30 - 23:00   Studentradion konsert
23:00 - 01.00   Lydsjokket (R)
01:00 - 02:00   Pomade (R)

Tirsdag
20:00 - 21:00   Pomade
21:00 - 22:00   Katharsis
22:00 - 23:00   På Tirshda
23:00 - 00:00   Musikkportrettet
00:00 - 01:00   Ctrl+Alt+Del (R)
01:00 - 02:00   Pomade (R)

Onsdag
20:00 - 21:00   Pomade
21:00 - 22:00   Aktualitetsmagasinet
22:00 - 23:00   Pick Up
23:00 - 00:00   Pling Panzerplong
00:00 - 01:00   Versus (R)
01:00 - 02:00   Pomade (R)

Torsdag
20:00 - 21:00   Pomade
21:00 - 22:00   Filmofil
22:00 - 23:00   Ctrl+Alt+Del
23:00 - 00:00   Studentradiolista
00:00 - 01:00   Revers (R)
01:00 - 02:00   Pomade (R)

Fredag
20:00 - 21:00   Pomade fredag
21:00 - 22:00   Versus
22:00 - 20:00   Feber (R)
00:00 - 01:00   Pick up (R)
01:00 - 02:00   Pomade fredag (R)

Lørdag
18:00 - 20:00   God morgen Finnland!
20:00 - 20:30   Uillustrert vitenskap
20:30 - 21:30   Ella guru
21:30 - 23:30   Feber
23:30 - 01:00   Studentradion konsert (R)
01:00 - 02:00   Popstase (R)

Søndag
20:00 - 22:00   Lydsjokket
22:00 - 23:00   Popstase
23:00 - 00:00   Revers
00:00 - 01:00   Filmofil (R)
01:00 - 02:00   Studentradiolista (R)

Telefon  73 890860  
E-post: trondheim@fu.no   
www.futrondelag.no

Folkeuniversitetet Trondheim
avholder IELTS-eksamen 

14. april. 
Ta kontakt snarest 

for påmelding!

Trenger du dokumentasjon på 
dine engelsk-kunnskaper?
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Onsdag 14. mars skal Storsalen velge 
Samfundets nye leder. Avtroppende 
leder Edina Ringdal bekrefter at to 
medlemmer har annonsert sitt kandi-
datur. Disse er Eline Buvarp Aardal og 
Øyvind Aass. 

Eline Buvarp Aardal mener Samfundet 
må jobbe mer for å trekke folk. 

– Samfundet må profilere seg mer i 
Trondheim for å nå ut til alle studentene. 
Samfundet er unikt og har enorme mulig-

heter til å skape et sted der alle studenter 
kan finne sin plass, sier hun.

Aardal har vært aktiv på Samfundet 
i to år i  Under Dusken. Hun tror jour-
nalistikken kan være god erfaring for å 
lage bedre samfundsmøter.

– Folk skal kunne komme hit, bli 
litt klokere og le litt. Det handler ikke 
om å kommersialisere samfundsmøtet, 
men lage møter som studenter vil ha. Jeg 
vil invitere innledere med ekstreme og 

totalt motstridende synspunkt, slik at vi 
får den engasjerende debatten tilbake til 
Storsalen, sier Buvarp Aardal.

Samfundsmøtene er også viktig for 
Øyvind Aass.

– Jeg vil først og fremst fokusere på å 
lage gode samfundsmøter som engasjerer 
og provoserer. Møter der man utfordrer 
egne standpunkter og vedtatte sannheter, 
sier Aass.

Han har vært på Samfundet i tre og 

et halvt år, og vært innom Serverings-
gjengen, UKA, TSS og Pirum.

– Jeg vil sørge for at Samfundet 
forsterker sin rolle som en av de mest-
samfunnsengasjerte stemmene til unge 
mennesker i Norge. Jeg vil også jobbe for 
at Samfundet skal utfordre og begeistre den 
jevne studenten i Trondheim, sier Aass.

Alle registrerte medlemmer kan stille 
til valg og har stemmerett, men husk 
medlemskortet.UD 

– Rett før premieren ble vår forestil-
ling omtalt på iransk tv, forteller Berit 
Rusten, en av initiativtakerne bak fore-
stillingen på Teater Visuell. 

Det endte med at en av skuespillerne 
trakk seg fra forestillingen.

– Av frykt for regimet bestemte han 

Ledervalg på Samfundet

TEKST: MARTE BORHAUG
martebo@underdusken.no
FOTO: THOR CHRISTIAN HOBÆK

TEATER

Trakk seg i frykt

Søndag 25. og mandag 26. mars står 
orientalske visuelle og gastronomiske 
opplevelser i fokus på Samfundet. 
Arrangørene Indian Students’ Forum 
og Samfundet kan friste med følgende, 
ifølge Samfundet.no: «Festivalen byr 
på populære Bollywood-filmer, som er 
verdenskjente for sin storslagenhet, 
fantastiske fargebruk, imponerende 
musikk og unike fortellinger fra indisk 
kultur.

 I tillegg vil Lyche servere indisk 
mat begge dager, i form av middag 
og øvrige retter. Dette er et ledd i et 
samarbeid mellom Indian Students’ 
Forum og Samfundets egne kokker.

Inntektene fra festivalen vil gå til 
etablerte veldedighetsorganisasjoner 
i India. Tidligere har Indian Students’ 
Forum støttet organisasjonen Child 
Relief and You.UD

Indisk film- og 
matfestival

seg for å ikke være med. Begge våre 
skuespillere ble redde. Plutselig kom 
de iranske styresmaktene veldig tett på 
forestillingen, sier Rusten.

Alle forestillingene ble likevel gjen-
nomført, og Rusten forteller om støtte 
fra flere iranske publikummere.

– De mener det er positivt at vi gjør 
dette. Jeg har også fått vite at kvinner 
demonstrerte i Teheran 8. mars, og flere 
av disse hadde visstnok sett deler av vår 
forestilling på illegal iransk tv. Det er 
ikke ofte man ser at kunsten kan ha en 
så aktiv rolle, sier Berit Rusten.

Skuespilleren som trakk seg var ikke 
tilgjengelig for kommentar da Under 
Dusken forsøkte å ta kontakt.UD 

Det ble problemer fem 
timer før premieren på 
forestillingen Tahirih 
– kvinnestemmer fra 
Iran. 

BuNDET: Iranske myndigheter skremte 
hovedrolleinnehaveren til stillhet.
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Butikken Håkki selger haugevis av t-
skjorter, og hadde i utgangspunktet et 
uttalt mål om å produsere to nye trykk 
i uka, og ingen t-skjorter skulle produ-
seres i mer enn 50 eksemplarer. Slik 
skulle det ikke gå. De sprengte den 
grensa tidlig, og nå går halve Trondheim 
rundt i Redda Joppe-skjorter. Det kalles 
barne-tv-nostalgi. Litt på samme måten 
som Harald Mæle har fått kultstatus 
hos norsk ungdom etter å ha dubbet 
tegnefilmene om Den vesle bjørnen og 
den vesle tigeren. Noen tør til og med 
å innrømme at de digget «Ta en potet» 
med Jarl Goli fra Portveien 2.

En bølge
Mange av oss får en klump i halsen og 
stjerner i øynene når vi hører tittel-melo-
dien fra den franske tegnefilm-serien 
Shagma, eller Arkadia – reisen til jordens 
indre som den het på norsk. Og vel så 
mange har lært om menneskets historie 
gjennom Det var en gang et menneske, 
som på magisk vis nylig dukket opp i 
en flott dvd-boks. Den har solgt smått 
utrolige 40 000 eksemplarer, ifølge 
distributøren.

NRK har forstått at det finnes et 
marked for dvd-filmer med nostalgi for 
en generasjon som aldri vil bli voksne. 
På deres hjemmesider selger de flere 
forskjellige dvd-er med Tramteateret 
(«Pelle Parafins Bøljeband»), Tre nøtter 
til Askepott og ikke minst Pompel og 
Pilt. Sistnevnte har solgt hele 15 000 
eksemplarer.

– Vi konstaterer at det er en retro-
bølge på gang, forteller direktør Bjørn 
Suhrke i NRK Aktivum. 

NRK Aktivum er den delen av NRK 
som driver kommersielt, og selger 
effekter fra programmer som sendes 
enten på radio eller tv.

Barnslig nostalgi

TEKST: MAGNUS BRATTSET DRABLØS
mdrablos@underdusken.no
ILLuSTRaSJON: NICLAS DAMERELL

BARNE-TV

Husker du Onkel reisende Mac eller rocke-
musikalen Grim og Gru? Sitter du med 
følelsen av at barne-tv strengt tatt var mye 
bedre da du var yngre?

Prosjekter på gang
Silje Tomter i NRK Aktivum har 
merket seg salgsuksessen til Det 
var en gang et menneske.

– Det hadde vært greit med 
litt penger i kassa, fleiper hun, og 
legger til at de er fornøyde med 
salget av egne nostalgi-godbiter.

– Pompel og Pilt har jo solgt 
15 000 eksemplarer på dvd, 
forteller hun.

NRK sitter på et enormt 
arkiv, og planlegger å slippe 
flere dvd-utgaver til nostalgi-
kerne der ute. Likevel ber de 
om forståelse for at ikke alt 
kan gis ut.

 – Det er en del av de 
gamle seriene og filmene vi 
ikke har rettigheter til, som 
for eksempel Andungen 
Kvakk-kvakk og musikalen 
Grim og Gru.

Denne musikalen har lenge 
vært en favoritt blant mange, 
og den ble vist på NRK i jula 
2003 og 2005 etter en under-
skriftskampanje for å få vist 
denne perlen av en musikal 
på riksdekkende fjernsyn.

– Dette er et av program-
mene vi ønsker å få gitt ut. Vi 
sitter i forhandlinger med rettig-
hetshaverne, og håper vi klarer å få 
til en løsning, forteller Tomter.

Av prosjekter som ligger an 
til å få en snarlig løsning, er dvd-
utgivelser av Titten Tei og Bjørnen 
Theodor.

– Vi synes dette er en fin 
mulighet til å hedre nylig avdøde 
Birgit Strøm. Vi håper å få det 
utgitt i løpet av året, sier Silje 
Tomter.

En barndom på nettet
På verdensveven finnes det mange 
private hyllester til barndommens 

skattkamre. Blant de mer gjennomførte 
sidene, finner du Christins mimreside, et 
oppslagsverk i barne-tv. Dessverre er den 
ikke oppdatert siden 2003, da Christin 

Grønnslett, 
dama bak sida, 

sluttet på NTNU.
– Det begynte med 
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at jeg ville lage en hjemme-
side i 1996, og ville skrive om noe som 
det ikke var så mye av på nettet. Til å 
begynne med var det veldig lite å finne 

på nettet, du fant en smurf her og der, 
forteller Grønnslett.

Om det var en reell fascinasjon for 
barne-tv, er hun ikke helt sikker på.

– Det var vel et utslag av en samle-
mani som tok over.

På denne tida drev Christin med 
hovedfagsoppgave i historie om krig, 

og fikk til stadighet kommentarer på 
den merkelige kombinasjonen.

– Det var vel kanskje ikke en helt 
optimal kombinasjon av interesser 
dette med krig og barne-tv. 

Hun vil nødig plukke fram 
noen favoritter, men er klar på at 
det var ting hun likte dårligere enn 

andre.
– Jeg var ikke spesielt glad i 

Redda Joppe. Jeg er generelt lite 
glad i pinlighter forteller hun, 
og legger til at hun er veldig glad 
i bjørnen Collargol.

I 2003 døde harddisken 
hennes, og dermed sluttet 
Christin å jobbe med nettsida. 
Selv om hun ikke lenger driver 
siden aktivt, sitter hun på et 
stort antall serier.

– Jeg har vel rundt 120 giga-
byte med serier liggende, og har 
så vidt begynt å oppdatere sida 
igjen.

Likevel sitter hun ikke og 
kikker på seriene i tide og 
utide.

– Jeg vet ikke helt. Jeg er litt redd 
for å ødelegge den oppfatningen jeg 
hadde av seriene da jeg var yngre. 
Det kan fort bli til at jeg ødelegger 

en illusjon.

– Marrriannnnnæææææ!
På Youtube finner du stort sett alt 
hva du måtte ønske, og mer. At det 
blir stadig enklere å laste opp og 
ned mediafiler har selvsagt nostal-
gikerne bitt seg merke i, og Youtube 
tilbyr bjørnen Collargol, Labbetuss, 
Streken og ikke minst Gullars, den 
lille bergenseren som ikke ville ha 
sjokoladepudding, men pære, og 
som lærte oss om fargene i regn-
buen. «Indigo, Indigo ta meg med 
/ til en regnbue langt av sted. / 
Under en paraply vil vi fly / helt til 
en annen by.» 

Så kan man lure på hvor dette 
kommer til å ende. Er nostalgi-
trenden en universell og evig sirkel, 
slik at Sesam stasjon etter hvert får 
en status på linje med Fragglene og 
Gullars? Eller var barne-tv rett og 
slett bare bedre da vi var små? En 
ting er sikkert: To reparatører er 
bedre enn ingen.UD
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Sterkt møte med 
afrikansk barnesoldat

TEKST: CECILIA NOVAS   novas@underdusken.no   ILLUSTRASJON: VEGARD STOLPNESSÆTER

Salen er langt fra full. Illustratøren og jeg har god plass, 
og sitter lengst fram selv om vi ikke sitter på første benk. 
Vi har så vidt satt oss, da det plutselig starter. På en naken 
scene beveger en kvinne seg i smertefull dans til lyden av 
fuglekvitter. Hun gråter. En blek, tynn mann i blå fotball-
shorts og rosa t-skjorte står helt stiv og stirrer ut i lufta. 
Etter hvert våkner også han til live, smører seg med svart 
skokrem i ansiktet, og vekselvis roper, hvisker og synger i 
mikrofonen før han kaster den mange ganger i gulvet. 

Det kommer litt spredt latter fra publikum i begyn-
nelsen. Den bleke mannens merkelige innfall har unektelig 
noe komisk over seg. Latterutbruddene avtar likevel. For 
temaet er alvorstynget. Nine Finger er basert på Uzudinma 
Iwealas roman Beasts of No Nation hvor krigens grusom-
heter skildres gjennom en afrikansk barnesoldats øyne. 
Krigen har kanskje gjort ham til et udyr, men han hadde 
en gang en mor og en far som elsket ham. Gjennom 
ansiktsuttrykk, stemme, tekst, dans og annen bevegelse 
gjenskaper Fumiyo Ikeda og Benjamin Verdonck barne-
soldatens stemme. 

For dette er strengt tatt ikke dans. Det er så mye 
mer. Den belgiske koreografen Alain Platel er kjent 
for å utydeliggjøre skillene mellom ulike kunst-
former, og Nine Finger er ikke noe unntak. Ikeda er 

den anerkjente danseren, Verdonck er skuespilleren 
og performancekunstneren. I Nine Finger beveger de 

seg begge inn på hverandres 
områder, noe som fletter kunst-
formene og utøverne sammen 
til et helhetlig inntrykk. Det at 
det likevel er to kunstnere, to 
uttrykk, to roller, under-
streker på en vellykket 
måte det tvetydige ved 
barnesoldater. De er 
soldater, men fortsatt 
barn. 

Verdonck og Ikeda 

gir alt. Det er også nødvendig i en forestilling med ytterst 
få effekter og rekvisitter. Scenekunstnerne bruker hele 
rommet, og hele kroppen. Ikeda serverer fantastisk, 
uttrykksfull dans, under full kontroll. De levende ansiktsbe-
vegelsene er minst like viktig som dansen, for det budskapet 
hun formidler til publikum. Hun nærmest mimer en tragisk 
fortelling for oss. Verdoncks framtoning er oppsiktsvek-
kende og imponerende. Hans evne til å illustrere et skadet 
barn gjennom kontrastfull og grenseløs stemme- og kropps-
bruk er overbevisende. Nesten ubehagelig sterkt er det når 
de to kunstnerne står ansikt til ansikt med publikum og 
forteller, gjennom det uforstående barnets naive termer, 
om kommandantens seksuelle overgrep. Kunstnerne har 
publikums fulle oppmerksomhet, og tilskuerne kommer 
nært inn på barnesoldatens kaotiske følelser i en ubarm-
hjertig verden. 

Nine Finger er resultatet av tre store kunstnere som 
kommer sammen og skaper et tankevekkende bilde av 
et barn fordervet av krigens umenneskeligheter.

Nine finger
koreograf: alain platel
avant garden, 2. mars

DaNs
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En koselig kveld på Blæst med nordnorsk countrypop 
av beste merke, og Norges neste vokalist-yndling i 
god form.

Washington - blæst 9. mars

TEKST OG FOTO:  MAGNUS BRATTSET DRABLØS
mdrablos@underdusken.no

kONsert

Washington fra Tromsø gjestet fredag kveld et halv-
fullt Blæst. Bandet, som tidligere het Gorgeous, har 
holdt på siden 1999 og har gitt ut to ep-er og to album. 
Siste album, Astral Sky, var på gaten 5. mars, og kan 
regnes som et trygt kjøp. 

Musikken kan beskrives som en popcountry-versjon 
av Madrugada, og vokalist Rune Simonsen er et vokal-
talent utenom det vanlige. Han har mange av de samme 
kvalitetene som William Hut, og gjør en god innsats 
som frontfigur, med koselig prat mellom låtene.

Som konsertband, er Washington i samme båt som 
Minor Majority, Thomas Dybdahl og andre musikere 
som spiller vakker pop: De er avhengige av et tålmodig 
publikum som utelukkende er der for musikken. For 
sceneshowet er ikke all verden. Opprinnelig besto 
bandet av tre mennesker. På Blæst var de på det meste 
utvidet til seks. De seks på scenen sto for det meste rett 
opp og ned mens de trakterte sine instrumenter. Nå 
skal det sies at de er relativt dyktige på nettopp det.

Konserten på Blæst ble en god blanding av gamle og 

nye låter, noe som ga et inntrykk av at bandet på siste 
plate har hatt en musikalsk utvikling fra tidligere. De 
nye låtene har et mye tydeligere country-preg, mens 
de litt eldre låtene ligger nærmere et pop-Madrugada. 
Spesielt låter som «Astral Sky» og «Trenches» fra nye 
platen er positive høydepunkter i settet, som strakk seg 
over knappe nitti minutter. Konsertens høydepunkt 
kom til slutt i hovedsettet, i form av låten «Vaults», 

I love nordnorsk 
country

den absolutt mest livlige låten på Astral Sky. Gruppen 
er samspilt, og gjennomfører konserten så å si feilfritt. 
Mest imponerende av alt er Simonsens vokal, som er 
like krystallklar på scenen som på plate.

sturle brustad - anarchy in Åmot
gyldendal

TEKST:  MAGNUS BRATTSET DRABLØS
mdrablos@underdusken.no

bOk

«Har'u skaffa rei bass, eller?» vil a'Vigdis vetta da jeg 
treffer'a i første friminuttet. «Nei, tenk, jeg hakke det! 
Er'e no mer'u vil vetta med det samma! svarer jeg og 
kjører ansiktet mitt opp i hennes.

Slik er språket gjennom hele boka. Når jeg tenker 
etter, er handlinga i disse to setningene betegnende for 
resten av boka. Litt Døden på Oslo S, og du trenger et 
par hundre sider for å bli komfortabel med det. 

Vi befinner oss i den knøttlille bygda Åmot i 
Buskerud, og året er 1978. Vi skal følge Hans Petter og 
hans verden i ett år. Det skal vise seg å bli ett innholds-
rikt år for 15-åringen, som går under navnet HP. Etter 
å ha hørt Sex Pistols for første gang, mister han i alle 
sammenhenger uskylden, og går fra å være snill gutt 
og sjakk-entusiast, til å bli tøff i trynet pønk-bassist 
og generelt pøbel i bandet Anarchy in Åmot, sammen 
med n'Perry, n'Bønna og n'DeNiro. 

Debutanten Sturle Brustad satser tungt, og gir oss 
en historie som teller hele 560 sider. Ser man bort fra 
det slitsomme språket (jeg fikk skikkelig avsmak for 
Åmot-dialekta), har han klart å snekre sammen en 
fantasifull historie, som dessverre til slutt bikker over 

Tre-greps roman

i det pinlige i bokas siste del.
Historien starter bra, men etter hvert går det vel 

for i svngene, og når boka passerer 200 sider har den 
realistiske oppvekstromanen glidd over i et urealis-
tisk katastrofescenario. Vår mann HP er en vandrende 
ulykke, verre enn i de aller fleste Ben Stiller-filmer til 
sammen. Alle seksuelle aktiviteter blir fersket, og tror 
du ikke forfatteren lar den stakkars hovedpersonen få 
lov til å sperme seg selv i ansiktet uten å merke det? 
Vi snakker om å bli fersket mens han blir avsugd bak 
Samvirkelaget, tryne i trappa opp mot talerstolen på 
stappfullt folkemøte slik at han denger hodet i kanten, 
og selvsagt driter seg ut foran hele forsamlingen, og å 
drikke et beger fullt av piss i den tro at det er øl. 

Jeg levde dessverre ikke på slutten av syttitallet, og 
har derfor ikke førstehånds erfaring med å starte punk-
band i Åmot. Men det er ikke måte på hvor kjapt dette 
bandet fikk utvikle seg rent ferdighetsmessig, for ikke 
snakke om at de får spille inn plate knappe to måneder 
etter sin debut-konsert.

Ved siden av grundige beskrivelser av låtskri-
ving, bandøvinger og klining, tar boka for seg et mer 
alvorlig tema. Det skal vise seg at n'DeNiro har en 
søster som mishandles seksuelt av deres far, noe som 
stikker kjepper i hjulene for bandet og dets framtid. 
En av bandets låter heter «Ji faan» og teksten tegner 
et stygt bilde av far og datter i en mindre lovlig situ-
asjon. n'DeNiro fungerer som et uromoment i boka, 
og hans skjebne blir til slutt avgjørende for utfallet 
av historia.

Boka har også problemer med å opprettholde et 
gjennomgående tidsperspektiv. Man får inntrykket av 
at tiden og dagene flyr, og blir derfor skuffet hver gang 
man oppdager at man har tatt skammelig feil.

Sturle Brustads Anarchy in Åmot er 560 sider lang, og 
det er også så lang varighet den har. Helt grei under-
holdning så lenge det varer, som ho sa brura. 
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Jeg har en kompis som heter Håkon. Håkon har hatt 
BigBangs skiver i bilen sin helt fra tidenes morgen. 
Han kommer til å kjøpe Too much yang når den slippes 
16. februar. Det samme kommer veldig mange andre 
nordmenn som er glade i lett fordøyelige toner til å 
gjøre, visse om at de får servert samme suppa som 
sist. BigBang framstår atter en gang som Sparkjøp 
på Steinkjer, hvor både den blide betjeninga og de 
hyggelige prisene har vært de samme siden 1930.

På en måte er det deilig å ha et norsk rockeband 
som ikke er redde for å holde på lyden sin. BigBang 
er som alltid velprodusert og behagelig. Låtene 
er korte og forutsigbare, tekstene fulle av klisjeer 
og gitarriffene tydelige og melodiøse. Akkurat slik 
den jevne radiolytter trives med å ha det mens han 
klapper taktfast på rattet sitt på vei hjem fra jobb. 
Siden bandets kommersielle tilnærming aldri har 
vært et tabu-tema, må Too much yang sies å være 
en innertier i så måte.

Førstesingelen «Hurricane boy» er overraskende 
nok et av de kjedeligste sporene på plata, og fram-
står som et merkelig valg. Her har frontfigur Øystein 
Greni funnet et vanvittig dårlig riff og gjemmer det 
bak en vokallinje som går i samme melodi. Personlig 
tror jeg spor nummer fem, «My first time», ville vært 
et mye bedre alternativ. Her avkrefter nevnte Greni 
alle rykter om sin jomfrudom allerede i de første stro-
fene: «Now here we are all alone. Your parents are 
gone and we are just about to get it on». Som om ikke 
tittelen var klein nok. Et annet høydepunkt er spor fire, 
«La song». Den stillferdige balladen er pakket rundt 
platas beste gitarriff. Refrenget «All the angels cry, 
all the angels cry» kan ikke klassifiseres som annet 
enn vanvittig dypt og følsomt.

Too much yang er et koselig og trygt album som ikke 
skuffer fansen. Fryktelig forutsigbart og lytter-
vennlig og i beste BigBang-stil.

Tommy Tokyos Octopusdrunk and Arms to Prove It 
begynner med en appell til lytteren. «Listen good» 
sier Tommy Tokyo, med rette. Hvis man ikke følger 
godt med, risikerer man å gå glipp av tekstlinjer som 
«Today is a marvellous day for burning museums. Break 
every finger of every playwright in this land».

Octopusdrunk and Arms to Prove It er proppfull 
av musikalske referanser, eller intertekstualitet for 
å bruke en terminologi som sjelden kan forsvares 
brukt på populærmusikk. Tommy Tokyos debut er 
derimot så ekperimentell, at man blir inspirert til å 
rive seg løs fra den sedvanlige sjargongen. På «Pale 
as ebony!?!?!» er vokalen lagt tett opp mot post-Pink 
Floyd Roger Waters rent sangteknisk, mens tekstlinja 
«Nothing was delivered», er vanskelig å ikke oppfatte 
som en referanse til Bob Dylan and The Bands The 
Basement Tapes.

Bob Dylan-referansene stopper ikke der. På «Holy 
Ghost and Holy Grail» hevder Tokyo at «The cloak and 
dagger dangle», en påstand som var like semantisk 
uforståelig, men poetisk velklingende da Bob Dylan 
fremmet den i låta «Love minus zero/no limit» på 
albumet Bringing it all back home i 1965. Nærmere 
en forklaring på denne brøken av en låt har vi aldri 
vært.

Octopusdrunk and Arms to Prove It er eklektisk i 
positiv forstand. Selv om de tekstlige referansene i 
«Holy Ghost and Holy Grail» peker i retning av tidlig 
Bob Dylan, peker det musikalske i en helt annen 
retning, og inn i et annet tiår. For å mynte en term, 
som man jo liker å gjøre, vil jeg si at «Holy Ghost 
and Holy Grail» musikalsk sett er hunkydoryansk. 
Tommy Tokyos sofistikerte låtskriverkunst gjør at en 
sammenligning med den tynne hvite greven ikke er 
upassende.

Når en slik enestående sjanse til å bli utfordret av 
ny norsk popmusikk byr seg, er det uforsvarlig å 
ikke gripe den.

Ikke sprengstoff

pLate
big bang - too much yang
Warner

TEKST: ALEKSANDER JOHANSEN
aleksjo@underdusken.no

I særklasse
James Murphy har det ikke bare i rockefoten: På nitti-
tallet mottok – og avslo – han et tilbud om å skrive for 
tiårets mest geniale tv-serie, Seinfeld. Siden har Murphy 
konsentrert seg om musikken, noe som har vist seg å 
være et godt valg. Som den ene halvdelen av plate-
selskapet DFA har han laget remikser for blant andre 
NERD, Junior Senior og Le Tigre. 

I Lcd Soundsystem styrer han egenhendig skuta, 
og i 2005 kom det selvtitulerte debutalbumet der han 
både produserte og skrev tekstene. Plata var hypet 
lenge før den kom, og ble, ikke uventet, mottatt med 
et unisont jubelbrøl hos anmelderne. Nå er altså det 
vanskelige andrealbumet her. Kommer historien til å 
gjenta seg?

For å svare på det siste først: ja, antageligvis. Det 
går fortsatt i småsære lyder og repetitive rytmer, og 
dermed skulle James Murphy nok en gang være sikret 
rungende applaus fra kred-folket. Jeg, for min del, 
klarer ikke helt å se genialiteten i dette. Det er ikke 
det at plata er dårlig. Det finnes nemlig flere hørbare 
spor på Sound of silver. Sluttkuttet «New York, I Love 
You» er en rolig og befriende lite eksperimentell låt. 
«North American Scum» er et annet høydepunkt, med 
en herlig selvironisk tekst og bra driv. 

Dessuten fungerer de originale lydene og instru-
mentene tidvis bra som forfriskende avveksling fra 
monotone tromme- og bassganger. Problemet er at 
det blir for mye likt. Legg litt bass eller trommer som 
basis, legg til et par-tre rare lyder og litt sløv synging, 
og vips: En ny låt er klar. 

Jeg har virkelig prøvd å like Sound of silver, i håp om 
å kunne utvide min favorittband-liste innenfor elek-
tronika til å gjelde mer enn bare Daft Punk og RJD2. 
Men innimellom de små lysglimtene vender tankene 
stadig tilbake til den polyfoniske ringetone-genera-
toren på min gamle Ericsson-telefon, og det er sjelden 
et godt tegn.

Jeg hadde håpet at Sound of silver skulle feie meg 
av banen, og opp i elektronika-himmelen. Det ble 
dessverre med litt småknuffing. 

Dunk dunk, pling plong

Lcd soundsystem - sound of silver
Dfa records

TEKST:  PER MAGNUS NORDRUM RISENG
permagr@underdusken.no

stuDeNtraDIOaLbumet

richard Norman - Humanisme
Humanist forlag

TEKST:  MORTEN SKIPENES SMEDSRUD
mortes@underdusken.no

bOk

tommy tokyo - Octopusdrunk and 
arms to prove it, Osito records

TEKST:  MORTEN SKIPENES SMEDSRUD
mortes@underdusken.no

pLate

Richard Normans humanismebegrep eksisterer i 
egenskap av hva det negerer. De første kapitlene 
i Humanisme er et frontalangrep på religiøs tenk-
ning generelt, og kreasjonisme – eller ideen om 
intelligent design – spesielt. Som polemikk mot et 
verdenssyn som får stadig flere tilhengere, særlig i 

Det motsatte av gud

USA, er boka vellykket.
Normans problem er at han i Humanisme ikke evner 

å forklare hva som ligger i hans forståelse av filoso-
fien han forfekter. Det er ikke slik at en filosofi, eller 
et livssyn, nødvendigvis er forklart ved å forklare hva 
det ikke er. Når det er sagt, er flesteparten av Normans 
negasjoner besnærende.

Avvisninga av all religiøs tro er et hovedpoeng i 
boka. Norman lister opp de tre tradisjonelle argumen-
tene for Guds eksistens og tankerekkene som ligger til 
grunn for dem. For en ateist eller agnostiker er disse 
tidvis hysteriske. Den ontologiske forklaringsmodellen 
for Guds eksistens går kort fortalt ut på å postulere 
Gud som det mest perfekte vesen som kan tenkes. Da 
er det opplagt at en eksisterende Gud er mer perfekt 

enn en ikke-eksisterende, derfor må en perfekt Gud ha 
eksistens som et vesenskjennetegn. Ved denne enkle og 
lettfattelige tankerekka er Guds eksistens bevist. 

Videre er humanisten Norman opptatt av vitenskape-
lige forklaringsmodeller og darwinisme. Norman mener 
at Darwins evolusjonsteori egenhendig har gjendrevet 
design-argumentet – altså gudsargumentet. De troende 
står da tilbake med to muligheter. De kan enten avvise 
vitenskapen –  i hvilket tilfelle de også blir avvist av 
vitenskapen – eller de kan forsone seg med den, i hvilket 
tilfelle de blir overflødige.

Richard Normans Humanisme er ikke et argument for 
en humanistisk verdensanskuelse, men en polemikk 
mot gud. Det hadde vært artig om han fikk svar.
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WHaT DO YOu SaY WHEN YOu maSTuRBaTE?: Help me mommy, torsdag 1. mars er det igjen duket for 
filmteatret The Rocky Horror Picture Show i Storsalen.

Kulturkalenderen
13 - 27. mars

Turku er en lek.Lad`n!

Tirsdag 13. mars
Samfundet: Excenteraften på Klubben 
kl. 1900 hvor leder for NTNUs Institutt 
for laboratoriemedisin, barne- og kvin-
nesykdommer, Helge Klungland, snakker 
om genteknologi og etikk. 
Olavshallen: Den svenske pianisten 
Robert Wells radbrekker klassikere kl. 
2000.
Storås: Gratis releasekonsert med de 
lokale progrockerne i Gallery kl. 2200.

Onsdag 14. mars
Samfundet: Klokka 1800 starter årets 
ledervalg. Hvem skal ta over etter Edina? 
Møt opp, still, stem og finn ut!
Blæst: Rehab Royale spiller knallhard 
fuzzpunk kl. 1900.

Torsdag 15. mars
Samfundet: Studentradiofestivalen 
sparkes i gang i kveld med livesending 
fra kl. 2100. Cracklab Records & Dirty 
Oppland spiller en time senere, og fra 
kl. 2300 snurrer DJ Eth plater for første 
gang. Alt dette på Klubben. 
Olavshallen: Kl. 1930 byr Trondheim 
symfoniorkester på verker av britiske 
komponister: Bax, Vaughan Williams 
og Elgar.
Storås: Black Debbath spiller tung, 
tung politisk rock fra 2200. Samtidig 
hyler Norges sinteste band Skambankt 
på Blæst.

Fredag 16. mars
Samfundet: Ny livesending fra Klubben 
med Studentradion, og svenske In Flames 
spiller melodisk death metal kl. 2200 
samme sted. På Knaus stiller tyske GTUK 
rundt midnatt. Visstnok relativt ko-ko. 
Olavshallen: Operaen Maria de Buenos 
Aires er tangomusikk og dans, sang og 
resitasjon i skjønn forening. Medvir-
kende: Tango for tre, Per Arne Glorvigen 
og Knauskoret.

Lørdag 17. mars
Samfundet: Hemmelighetene bak Frem-
skrittspartiets suksess skal avsløres på 
Samfundsmøtet i Storsalen kl. 1900. 
Innleder er tidligere leder av Attac, 
Magnus Marsdal. Studentradiofestivalen 

ruller videre med DJ Chmmr på Selskaps-
siden og Shining på Klubben kl. 2200. DJ 
Revers og DJ Juri Gagarin avrunder festi-
valen. 

Lei all denne nymotens dunk-dunk-
musikken? Tidløse Lill-Babs tar for seg 
evergreens kun for din skyld kl. 2000 på 
Dokkhuset.

Søndag 18. mars
Samfundet: Premiere kl. 1900 på SITs 
oppsetning av Stor ståhei for ingenting, en 
herlig og sprø komedie av William Shake-
speare. Forestillingen vises fram til 29. 
mars. Kl. 2000 vises Tim Burtons Big Fish 
i Storsalen. 
Nidarosdomen: Vårkonsert kl. 2000 
hvor Nidarosdomens Guttekor framfører 
Henning Sommerros Magnificat, samt 
verker av Mozart, Haydn og Schönberg.
Dokkhuset: Utstilling av arkitektstuden-
tenes eksamensarbeider ved NTNU våren 
2007. Den nye generasjonen arkitekter 
presenterer sine bud på morgendagens 
omgivelser. Utstillingen vises parallelt 
i Dokkhuset og Industribygget, og varer 
fram til 22. mars.

Tirsdag 20. mars
Samfundet: Café Nordsør diskuterer mikro-
finans på Sangerhallen fra kl. 1900.

Blæst: The King Khan & BBQ Show går full-
stendig bananas fra kl. 2230. 
Storås: Casiokids har et skyggeteateren-
semble med seg på scenen når de spiller, og 
har nylig vært på barnehageturné hjemme 
i Bergen (åtte barnehager på tre dager). 
Finn ut om dette er så moro som det høres 
ut kl. 2200. Gratis!

Onsdag 21. mars
Blæst: Zooms Urørt-turné er her for 
åttende året på rad. I år stiller jenteroc-
kerne i Cables og det nye indiepop-håpet 
Ida Maria. Support er lokale The Fuel.
Olavshallen: DDE feirer 15-årsjubileum 
med showet No går det så det suse kl. 
1930.

Torsdag 22. mars
Samfundet: På samfundsmøtet kl. 1800 
møtes Siv Jensen og Erna Solberg til 
debatt. Etter møtet er det duket for den 
lille Timbuktu og hans strålende band 
Damn! i Storsalen. Kl. 2000 viser Bijou den 
forrykende norske actionfilmen Bergens-
toget plyndret i natt fra 1926. 
Olavshallen: I kveld spiller Trondheim 
Symfoniorkester verker av Grieg, Mozart 
og Dvorak kl. 1930.
Blæst: Tuna Laguna har releaseparty i 
kveld.

Storås: MABD/Mattias Alkberg (S) kl. 
2200

Fredag 23. mars
Samfundet: 2200 spiller Sivert Høyem & 
the Volunteers i Storsalen. En time senere 
disker Bjarne Beat opp med old school hip-
hop i Strossa, mens Vishnu fra Tromsø leverer 
mørk garasjerock på Knaus ved midnatt. Kl. 
0100 traller de festlige korguttene i Pirum 
på Sangerhallen.
Storås: Odd Nordstoga roper på mammaen 
sin kl. 2130.
Dokkhuset: Hedmarks egen MILF, Silje 
Nergaard, svarer kanskje halvtimen senere. 
Blæst: Bandkonkurransen Wacken Metal 
Battle går av stabelen i kveld. Dette er nok 
ingenting for sarte sjeler. Nina og Stine stiller 
opp, med andre ord, med sitt nye bandpro-
sjekt Green Titanium Lasso Throwers. Nina 
synger.

Lørdag 24. mars
Samfundet: Sound Of Music!-festmøte om 
musikaler kl. 1900 med Are Kalvø som fest-
taler er dømt til å bli morsomt. Kl. 2100 er 
det NM i luftgitar. En time senere kan de 
som tapte øve til neste års mesterskap når El 
Caco braker løs i Storsalen. Samtidig spiller 
DJ Børek i Strossa, mens ved midnatt går 
gutta i hiawata! på Knaus-scenen for å gi 
oss fin indiepop.
Blæst: Improkompaniet RAMP feirer femårs-
jubileum og byr på jubileumsforestilling.

Søndag 25. mars
Samfundet: Kl. 2000 i dag og mandag er det 
indisk film- og matfestival i Storsalen!

mandag 26. mars
Bakklandet Skydsstation: Konsert med The 
Core både i kveld og tirsdag. 

Tirsdag 27. mars
Samfundet: Excenteraften med performan-
cekunstneren Kate Pendry kl. 1900.
Storås: Den popinspirerte singer/songwri-
teren Erlend Ropstad er visstnok en del av 
oppdalsbølgen. Like forvirret som oss? Sjekk 
det ut da vel!
Dokkhuset: Ingebrigt Håker Flaten Quintet 
briljerer med spenstig jazz kl. 2100.

HaTT OVER HaTT: Black Debbath hyller kvinnen på Storås torsdag 15. mars. 
(Foto: Magnus Brattset Drabløs. God tur og lykke til!)



spit (frå lågtysk), erting, krenking; spott
Spitposten

Nr.X, 200X               9 ¾.årgang

Spitposten registrerer...

Sp
it

dv
er

ge
n 

ko
m

m
en

te
re

r
(s

ån
n 

so
m

 i 
Bl

ab
la

de
t m

en
 u

te
n 

po
en

g)
:

Hyrer inn ekstern 
konsulent

Kommunen har hyra inn den franske 
konsulenten Jacques Sjiraff for å få over-
sikt over busstilbudet i Trondheim.

Sjiraff har gode referanser.
– Når det gjelder å få oversikt over 

en kaotisk situasjon, finnes det ingen 
bedre, jubler en tidligere kollega, 
Helmut Åhl.

Og dersom Sjiraff skulle mislykkes, 
har kommunen allerede en plan B.

– Om alt annet skulle gå galt, kan 
vi alltids bruke ham til å produsere 
thorium, sier ordfører Rita Otervik.

HAR OVERSIKT: Jaques Sjiraff. (Her 
på ferie i Afrika).

Chilinøtter har over tjue 
ingredienser. Det er vel 
og greit., men ingen 
av dem er myse. Hvor 
er mysen? Mm, chili og 
myse,  som ho sa, brura.

Tvunget til å gifte 
seg med sjimpanse
  

Totendama ble tvunget til å gifte 
seg med en sjimpanse etter at hun 
ble tatt på fersken med dyret.

Den ikke ukjente sjimpansen Julius 
er nok ikke den første ikke-mennes-
kelige sexpartneren til «Lisbeth» som 
er leder for en organisasjon hvis navn 
ikke er helt ulikt storfeets avføring.

Dyreparken i Kristiansand har i 
lengre tid uttrykt misnøye med sjim-
pansens mange damebesøk i de sene 
nattetimer.

– Han er en rakker på nachspiel. Er 
det ikke bjørnemor eller tigergutt, så 
er det jommen markante kvinneskik-
kelser. At de kommer helt fra trøn-
delag for å smake bananen, er vel et 
tegn på kvalitet, sier en talsmann for 
den populære dyreparken, og legger 
til:

– Nå har vi sett oss lei på å måtte 
brødfø alle disse besøkene, og gitt 
Julius beskjed om å slå seg til ro med 
en av sine utkårede.

I VANT POSITUR: En proteintom stor-
sjarmør etter fullbyrdet vedbæring.

Vet du hva Tarzan sa da han så en 
flokk med elefanter komme ned-
over bakken?

Se, en flokk med elefanter som 
kommer nedover bakken!

Ja, det var jo kanskje ikke så 
merkelig. Men vet du hva Tarzan sa 
da han så en flokk med elefanter med 
solbriller komme nedover bakken?

Ingenting, for han kjente dem ikke 
igjen.

Man skulle kanskje tro han ville 
kjent dem, men nei. Så vet du hva 
Tarzan sa da han så en flokk med 
giraffer, inkludert Jacques Giraff, 
komme nedover bakken?

Dere lurer ikke meg en gang til, 
elefanter!

Elefanthjørnet

Bookeren på Trondheijim-savannens 
Knaus-scene hadde tatt en sjanse da han 
hyret inn bandet This Sect for å spille 
forrige lørdag.

– De hadde aldri spilt sammen på en 
scene før, men jeg likte ordlyden på band-
navnet og lot dem slippe til likevel, sier 
knausbooker Klaus Knegg.

Rykter om konserten spredde seg 
raskt over jungeltelegrafen, og den aktu-
elle lørdagskvelden var det stappet i hele 
området foran den lille scenen under 
akasietreet.

Som oppvarming, hadde Knegg hyret 
inn den sarte og melankolske death-
metal-trubaduren Gepard-Liv Vallah. 
Hun slet derimot med å holde på publi-
kums oppmerksomhet, mye på grunn av 
at en flokk gnuer hadde spist seg beruset 
på gjærede yam-poteter, og derfor holdt 
et stort lurveleven foran scenen.

Da Vallah til slutt gråtende gikk av, ble 
en harpe skjøvet fram, og plassert med 

bredsiden langs scenekanten. Publikums 
bifall og ovasjoner kjente ingen grenser.

Nøyaktig klokken tolv, ble derimot 
forventningene til enhver gnu, raskt snudd 
til gru, da minst 3000 hyperkristne lemen 
kom stormende i en tett kolonne opp mot 
harpen, der hver enkelt tok sats, hoppet, 
for så å bli kappet i to av de sylskarpe 
strengene. Blod og lemeninnvoller ble 
sprayet utover publikum, som ikke klarte 
å bestemme seg for hvilke lederhanner de 
skulle følge. Det var alt i alt et voldsomt 
søl, noe scenens vaskebinner raskt kunne 
konstatere følgende arbeidsdag.

Det som likevel spredte mest gru, var 
nok likevel det faktum at det hele var svært 
nøye koordinert. Ut fra det kollektive 
masseselvmordet, oppsto nemlig melo-
dien til «Min Gud han er så fast en borg» 
– i harpeversjon.

– Bra sekt. Dårlig musikk, konstaterer 
en noe beskjemmet Klaus Knegg.

Baangalou Zoo sier seg enig.

Klaus var for raus på Knaus

FØR KONSERTEN: Et overvåkningskamera klarte å få et unikt innblikk i bandet This 
Sects forberedelser til konserten på Knaus, forrige lørdag.

     ... at våren har kommet
... at Edgars gjester er våryre og kliner 

til
... at en ny leder av klubben for dem 

som får studielån snart skal velges
... at han eller hun går en ny vår i møte 

med henhold til muligheter for høsting 
av roser

... at det kan være fint med ballalaika

... at det ikke betyr at testikkelbehol-
deren til hunden som ble sendt ut i ytra 
rymden var så vakker

... at hunden ved nærmere ettertanke 
var en tispe

... at tullebladet Under Dusken har 
stillt mistillitsforslag mot spitpostens 
redaksjon

... at de grunnløse beskyldningene tar 
vi like lett på som en nysluppet fjert i en 
kurvstol

... at facebook er nerd

... at det er interne stridigheter i spit-
postens redaksjon om hvorvidt facebook 
er nerd eller ei

... at det ikke er interne stridigheter om 
hvorvidt gløshaugenstudenter er nerder 
eller ei

... at Djupis synes skolen er for 
feminin

... at Djupis ikke vil telle alle barna

... at reka har debutert

... at det er to ting i verden som lukter 
reke

... at den ene av de to faktisk er reker

... at det er uvisst hvorfor tannkremen 
kommer med fargestriper

... at unge menn på DownTown tror at 
vannkjemmet hår visstnok kan flytte fjell 
og fjerner måner

... at ingen har fortalt disse stakkarene 
at dette er ei gedigen misforståelse

... at det er en skam at folk ikke lenger 
kjenner sitt ansvar for folkeopplysning

... at det lokale motebildet utenfor 
McDonalds ved torget er nesten like stilig 
som på DownTown

... at husmannen har kniver i skuffen

... at han selv ikke kan være den skar-
peste av dem

... at Pirum tror det er en sang for alt

... at det derfor bør stilles mistillitsfor-
slag mot hele kollektivet

I neste nummer av Spitposten:
BJØRN GRANUM

vs
BUDALINGER

Følg med!



Jordbærmilkshake-praten
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Ungdommens kritikerpris er en pris for 
skjønnlitterær samtidslitteratur som de-
les ut av elever i videregående opplæring. 
Arrangemenet gikk nylig av stabelen i 
hovedstaden, og Håkon Fenstad hadde 
ordnet det slik at jeg fikk lov til å stå for 
åpningen.

Det er jo de unge som skal overta landet, 
og noen visdomsord fra meg er absolutt 
verdt å få med seg i en sammenheng som 
denne. For å kunne dele ut en kritikerpris 
ligger det i kortene at de unge må lære seg 
å lese bøker. En slik lærdom er helt i tråd 
med min overbevisning om viktigheten av 
det trykte ord. Som kunnskapsoverhode 
med fagbrev i litografi, mener jeg det er 
avgjørende at ungdommen blir interes-
sert i litteratur så tidlig som mulig. Ikke 
for deres egen del, men for å sikre trykke-
bransjens framtid. Den innholdsmessige 
kvaliteteten på bøkene er dessuten mindre 
viktig. Det som betyr noe er at de bøkene er 
fysisk trykket - ikke formidlet via en inter-
nettside eller et annet moderne medium. 
De digitale mediene kan bli trykkebran-
sjens endelikt, og jeg har ikke tenkt å stå 
på sidelinjen og se på at dette skjer.

Alt dette kunne jeg selvsagt ikke si i 
åpningstalen min. Her valgte jeg å snakke 
om hvor viktig bøker er ut fra et allment 
akseptert synspunkt. Bøker stimulerer og 
utvikler fantasi, kreativitet og øker dess-
uten den språklige kompetansen, foreleste 
jeg. Lesende ungdom får et uvurderlig 
forsprang når det gjelder å utvikle språk-
sans, ordforråd og jada, jada, svada. Mens 
jeg sto der og prøvde å være engasjert, 
tenkte jeg egentlig mest på at samtlige 
lærere som var tilstede var kvinner. Skolen 
er for feminin. Dette faktum har i lang tid 
holdt meg våken om nettene.

Etter å ha gått på trynet som Northug på 
oppløpssida, er det på tide med eit rykk. Eit 
solid emosjonelt og hormonelt rykk, slik 
at ein vel over streken kan snu seg tilbake 
og rope «Lett! Det e så lett!».

Den eine av oss har blitt avvist. Forlatt. 
Alt han etterlot seg var et stykke elgsteik. 
Og klamydia. Det nye prosjektet er 
uaktuelt, med mindre ein har ein fetisj 
for Olsenbanden. 

Den andre av oss har trøbbel med arts-
bestemminga. Korfor vert ti gullgjess på 
taket, til ein spurv vel nede i handa? Og 
når ein lenka til den himmelske far til 
svigermors barnebarn, møter Darwins 
våte draum, kva då? Skal ein jogge rundt 
grauten, eller er det best med eit magaplask 
i smørauget? Kan eit tråkk i salaten muli-
gens vere komfortabelt? Til knes i feta og 
oliven treng vel ikkje å vere så verst?

Det trengs ei ekspertuttaling. Frå ein 
ekspert på ugjengjeldt kjærleik. Ekspert 
på einvegsoverkøyring. Ein ekspert på å 
bli påkøyrt.

– Det er meg det, seier den lille raude 
høna. 

Høne, fordi det ellers er berre hanar 
i korga. Raud, fordi det skjedde ein feil. 
Fordi frisøren ikkje fekk lov til å åtvare 
ho over høgtalaranlegget på Fornebu den 

gongen. Vask ikkje luggen, skulle han så 
gjerne ha sagt. Eit raudt kaklande orakel. 
Som ikkje fekk napp, eller snøret i bånn 
(kor skal eigentleg snøret vere?), før ho 
var treogtjue år.

Takk. Gje oss svar. Vi ofrar alt ho vil 
ha. Padder, is og jordbær. Vi ristar i 24 
sekund. Så taler oraklet.

– Det er 286 rette for meg, på verdsbasis. 
Mange i forhold seier at dei ikkje tenkjer 
på nokon annan, pøh, særleg!

Ho grin på nasen av mistro til etikk og 
moral. Til helvete med det. Men trø ikkje 
for nære når det kjem eit saftig mannebein 
forbi, og legg ikkje hjertet ut på hogge-
stabben.

– Muleg er han ein komet, som brenn 
opp ganske fort!

Og når ein på fylla, vert via litt merk-
semd. Av ein som seier det han trur du 
vil høyre. Og du tenkjer han at ja vel, 
ganske stygg, men litt fans har vel aldri 
skada nokon. Og du sitt dagen derpå med 
gode vener, og skal kringkaste ei lita og 
nett historie, men di bestevenninne kjem 
deg i forkjøpet, for ho har noko slibrig og 
patetisk å fortelje. Og det er same mann. 
Og same sitat.

Så skal du vite at orakelet veit kva du 
snakkar om.

– Hald det for deg sjølv. Ikkje la andre 
øydeleggje gleda.

Ho har ikkje jegerprøven kva Amors 
piler angår, og har skote i hytt og ver, berre 

ikkje på blink. Kjærleiken har tendens til å 
opptre i spiral, dyrka i djevelens drivhus. 
Det vert glovarmt og trasig, når det kjem 
for dagen at han brukte deg for å kome i 
kontakt med venninna di. Mens ho blei 
med på familiemiddag fordi ho var forelska 
i søskenbarnet hans. Som var veldig synd 
for ho, for søskenbarnet var forelska i 
lærern. Som var forelska i sin eigen far. 
Som berre elska seg sjølv.

– Dritsurt. Skal det faen meg aldri 
klaffe da?

Då er det berre ein ting å gjere. Orakelet 
har løysinga. Du skal drikke deg full. Så 
full at du elskar det at din neste kjem av 
seg sjølv. 

– På kvitvin. Folk blir mykje artigare 
når eg har drukke, klukkar ho.

Gjer berre ikkje den generaltabba at du 
held deg berre til ein. Du bør til ei kvar 
tid ha ein plan B gåande på gras. Men kva 
skal ein gjere med han mens han går der 
borte og drøvtygg? 

– Du gjer akkurat det du vil, og seier 
det aldri til ei sjel, seier ho og slurpar i 
seg offergåvene.

Eller du får din sambuar til å hjelpe deg 
med å lage låter om han. Og når sambuaren 
tek mot til seg, og spør kven han eigentleg 
skriv om, seier du:

– At han får berre mase, men han får 
aldri vite det, klukkar høna.

Av Shaken and Stirred

Ein jævel på kjærleik har 
kryssa våre spor.

286 rette, og ein 
milliard vrang 

Jubelen stod i taket da Jonas Gahr Støres eksen-
triske fetter, Spade Støre, som stort sett holder til 
i ymse kinesiske elver, endelig gjestet Samfundet 
onsdag kveld. Men skuffelsen var stor i etter-
kant av møtet.

– Han lot til å ha en algefetisj og vred alle 
spørsmål inn på dette temaet, tordner Sardina 
Ringdal.

Spade Støre kom skeivt ut tidlig i møtet. 
Han forsøkte derfor å vinne publikum tilbake 
med grove sex-vitser. Men flere dragvollstu-
denter syntes de ble for tekniske.

– Alle i vår avis er dragvollstudenter, og vi 
forstod ingenting da han begynte å tegne opp 
retningsvektorer for størsperm, sier en repre-
sentant fra Under Kusken (altså: Hesten).

Stør ble en bør



Baktanker

SØLVBILDET: Dette er bildet som gjorde Kristine Marion Jaklin til årets elev ved landskonkurransen for fotografer (se side 46).
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Tlf: 73 53 18 13
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Annonse: annonse@underdusken.no
Kontortid: 9 - 16, Studentersamfundet

returadresse
Under Dusken
Postboks 6855, Elgeseter
7433 Trondheim

Få av menneskene jeg har møtt hittil i mitt korte liv fortoner 
seg i så stor grad som både en velsignelse og en forban-
nelse som mine egne foreldre. De fleste stiller derimot på 
den ene eller den andre siden. For eksempel er besteforeldre 
utelukkende koselige Sareptas krukker hva mellomstore og 
umotiverte pengegaver angår. I tillegg insisterer de alltid 
på å lage den maten som bare jeg har lyst på der og da. Den 
rake motsetning finner vi for eksempel blant verdens skamu-
sikere. Disse er åpenbart Djevelens egne disipler, utplassert 
på vår planet for å misjonere Belzebubs profeti, samt terrori-
sere oss «vantro» med Lucifers musikk. De er dog skremmende 
flinke til begge deler. 

I motsetning til disse står som sagt mitt opphav med ett 
ben godt plassert i hvert sitt rike; det onde og det gode. Er 
det en slags fortvilt forlengelse av oppdragelsen? Den evige 
balansen mellom gulrot og pisk? Jeg vet ikke. Det eneste jeg 
er sikker på er at denne dualiteten skremmer meg. Jeg kjenner 
svært få andre mennesker enn min far som kan vekke meg i 

the Strange Case lett påskebakrus halv ni om morgenen med følgende replikk: 
«Ha dæ opp! Veden på høtta kløyv itj sæ sjøl!» Kanskje ikke 
et sjokkerende utsagn i seg selv, men det besynderlige er at 
samme person er banksjefen som deler ut verdens mest naive 
og glemske forbrukslån. «Jaja, du får betale tilbake når du har 
mulighet til det.» Vi snakker om en personlighetsforandring 
som ville gjort Dr. Jekyll og Mr. Hyde svært misunnelige.

Mine foreldre ringer meg utelukkende når jeg er i bakrus. 
«Vittige» tunger vil naturligvis mumle et eller annet om at 
dette er fordi jeg oftere er i bakrus enn i noen annen tilstand. 
Slike utsagn anser jeg som usaklige. Uansett, som regel inne-
holder alltid denne telefonen fra helvete ekstremt hyggelige 
forespørsler som selvfølgelig ikke passer meg i det hele tatt. 
Slik klarer mine foreldre å gi meg dårlig samvittighet når de 
selv burde hatt det for å vekke en klein stakkar tidlig en tors-
dags ettermiddag. Dette til tross for at de på forhånd visste 
svært godt at jeg var opptatt. I stedet later de bare som om de 
blir overrasket når jeg forteller dem dette for Gud vet hvilken 
gang. «Hva? Kan du ikke? Vi som tenkte oss på Credo, bare 
for din skyld!»

Det mest skremmende er likevel at det er så lite å gjøre 

med dette. Kritiserer man de onde handlingene, vil man med 
størst sannsynlighet også måtte gi avkall på godene. Slik sett 
er dette både en ond og god sirkel, som antakelig aldri vil ta 
slutt. Ikke minst fordi den enkleste måten å få bot med det 
hele er å være like ondskapsfull/snill mot sine egne barn. Og 
det skal bli meg en satans fornøyelse.

        
                                                                                        Behemoth
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