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ANDERS SUND RYDNINGEN

Ble riktig Samfundetleder valgt?

Rett før påske ble Mari Raunsgard valgt som leder 
av Samfundet. Var dette et riktig valg, eller mest en 
konsekvens av en dårlig valgordning?

Hele valgprosessen tok 11 timer, valget besto av 
to kvelder og fem urnevalg. Likevel tror jeg mange gikk 
fra valgene med en følelse av at noe var galt. 

Mari Raunsgard var den eneste som stilte som 
forhåndsmeldt kandidat begge kveldene, og var dermed 
den Storsalen hadde best tid til å bli kjent med. På 
tross av dette var hun ikke den kandidaten som fikk 
flest stemmer før i fjerde valgomgang. 

I lovene for Samfundet står det at for å vinne 
valget må man ha over 50 prosent av de avgitte 
stemmene. Den andre forhåndsmeldte kandidaten, 
Einar Tryggvason Raen, ble felt av dette den første 
kvelden. 

Det samme skjedde andre kvelden. To kandidater 
satt igjen til slutt. Denne gangen var det Kjetil Kvist og 
Mari Raunsgard. Før man skulle gå til urnene, ble det 
foreslått at blanke stemmer skulle strykes. Dette avviste 
Storsalen, som gikk til urnene med tre alternativer; 

Raunsgard, Kvist og blank. 
Ingen av kandidatene fikk over 50 prosent. Nå 

kom ordstyrer igjen med forslaget å stryke blanke 
stemmer. Dette ble mottatt med et overveldende 
flertall. Storsalen gikk dermed tilbake på sitt eget 
vedtak.

Hvorfor endret Storsalen på spillereglene fra den 
første valgkvelden? Enten burde man gjort det samme 
da Einar Tryggvason Raen lå best an til å vinne, eller så 
burde man gjort som første kvelden, og utsatt valget. 
Slike situasjoner kunne vært unngått hvis Samfundets 
lovverk var klargjort når det gjaldt blanke stemmer. 
Når man ikke har klare spilleregler, blir det heller ikke 
like konkurranseforhold.

Slik jeg ser det må blanke stemmer telle. Hvis de 
blanke stemmene gjør at man ikke får valgt en leder 
blant to kandidater, skal kun den med flest stemmer 
gå videre til en ny valgomgang. Her skal man ha to 
valg; kandidaten mot blanke stemmer. Hvis kandidaten 
ikke nå får over 50 prosent, vil det være et tegn på at 
Storsalen ikke er fornøyd med kandidaten.

Uansett om man hadde avvist blanke stemmer 
første kvelden, eller arrangert et nytt møte, kan det 
hende Mari Raunsgard hadde vunnet. Men det er 
likevel legetimt å spørre. Ble riktig leder av Samfundet 
valgt?

Diskuter saken på www.underdusken.no/meninger

Illustrasjon: Alejandra Barahona
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NYHET SIDE 8     

«I framtida vil det ikke være naturlig å slutte å 
studere etter at man har fått en bachelorgrad», 
uttaler Petter Aasen fra Norsk Institutt for Forskning 
og Utdanning (NIFU) i dette nummeret av Under 
Dusken.

Aasen tror master vil bli den vanligste graden i 
årene som kommer. Økningen merkes allerede 
svært godt: De norske universitetene tok i 2004 
opp 8552 studenter opp til høyere grads utdanning, 
mot 2806 i 2001. Ved NTNU har søkertallet i den 
samme tidsperioden gått fra 340 til hele 3022.

Den treårige bachelorgraden som kom med 
kvalitetsreformen, er ett år kortere enn cand.mag-
graden den erstattet. Til tross for at studieløpet 
skulle bli mer intensivt, føler mange tydeligvis at 
graden ikke er nok. Mastergraden er på sin side  
kortere, lettere og mindre forskningsbasert enn 
det gamle hovedfaget.

Aasen spekulerer i om doktorgraden vil få samme 
høye status som hovedfaget tidligere hadde. Dette 
forholdet bekreftes også langt på vei av tallene: 
700 flere doktorgradsstudenter ble tatt opp høsten 
2004 enn to år tidligere.

La oss si det som det er: Det går inflasjon i 
systemet. Flere advarte mot denne utviklingen på 
før kvalitetsreformen, til ingen nytte. Reformen har 
i aller høyeste grad slipt ned vegringen mange har 
hatt for å starte på en høyere grad. 

Samtidig med at veien til lengre studier for flere blir 
stadig kortere, kan veien inn på arbeidsmarkedet 
bli langt tyngre. Når en høyere utdannelse på tre til 
fem år ikke lenger automatisk gir jobb, sier det sitt 
om et mettet arbeidsmarked. Og et overdimensjonert 
system for høyere utdanning.

For stadig flere vil realiteten trolig ikke bli mindre 
utdanning, men mer. Mange vil måtte supplere 
med stadig flere år på skolebenken, for å utvide 
kunnskapen enten i bredden eller i dybden.

Utdannelse og dannelse for en stor del av 
befolkningen er bra. Men når nær sagt alle må ha 
en mastergrad for å i det hele tatt bli vurdert som 
aktuelle for vanlige jobber i arbeidslivet, begynner 
dagens system å ligne noe helt annet: Et overforbruk 
av utdanning som grenser mot samfunnsøkonomisk 
sløseri.

Les også sak på side 25.

En verdiløs 
bachelor?

REPORTASJE SIDE 34 KULTUR SIDE 55
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Til A fra D på 1-2-3

Frank Terje Olsen klaget 
på eksamenskarakteren 
sin og hoppet utrolige 
tre karakterer opp.

TEKST:  ANDREAS RUNESSON
runesson@underdusken.no
FOTO: ANNE-STINE JOHNSBRÅTEN

Denne solskinnshistorien fant sted 
i høst på examen philosophicum.  
Frank Terje Olsen , bachelorstudent i 
statsvitenskap, ble svært overrasket da 
han fikk D på eksamen og bestemte 
seg raskt for å klage. Da den nye 
vurderingen endelig forelå, hadde 
karakteren plutselig blitt til en A.

– Med slik vilkårlig karaktersetting 
er det jo umulig å bli klok på hva 
besvarelsen egentlig står til, sier 
Olsen.

Trodde på B eller C
Selv om klagen hadde et heldig utfall 
for ham, setter Olsen spørsmålstegn 
ved hvordan det er mulig å gå opp 

så mange karakterer.
– Jeg er naturligvis veldig fornøyd 

med at jeg klaget. Likevel er det 
egentlig litt skummelt. 

Etter å ha levert inn eksamens-
besvarelsen, følte han seg sikker 
på en B eller C. Etter å ha sjekket 
litteraturen i etterkant ble han enda 
sikrere i sin sak. 

– Jeg ba ikke om begrunnelses-
skjema da jeg klaget, så det er ikke 
godt å vite hva den første sensoren la til 
grunn. Men verken en A eller en D står 
i stil med den magefølelsen jeg hadde 
da jeg gikk ut av eksamenslokalet, 
påpeker han.

– Filosofi er ikke matte
Professor i filosofi Jonathan Knowles 
ved ex.phil.-senteret er enig i at en 
forskjell på tre karakterer er i meste 
laget.

– Her har det vært en svikt i 
systemet. Det er det ingen tvil om, 
sier han.

I første omgang vurderes 
besvarelsene av én sensor, som 
nesten utelukkende er internt tilk-

nyttet NTNU. Når en klage fore-
ligger går besvarelsen til såkalte 
klagekommisjoner. Her skal to 
eksterne sensorer bli enige og komme 
fram til en ny karakter.

– Sensorer legger vekt på ulike 
ting. Filosofi er ikke som matte 
eller fysikk og kan være vanskelig 
å vurdere. Noen legger vekt på 
kvantitet, andre på kvalitet, forteller 
professoren.

– Har dere ikke sensorveiled-
ninger?

– Nei, men det er kanskje noe vi 
bør vurdere å innføre også hos oss.

– Tenk dere nøye om
Tall fra HF-fakultetet viser at det ikke 
er noen automatikk i at man går opp 
ved å klage. Det har vært tilfelle dette 
skoleåret, men tendensen var motsatt 
i fjor. 

– Mitt tips til studentene er å 
tenke seg nøye om før de klager. Be 
om begrunnelsesskjema og forsøk å 
gjøre en objektiv vurdering av hva 
besvarelsen står til før man går til det 
skritt å klage, råder Knowles.UD

LØNNSOM KLAGE 

JOURNALISTER
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Rasmussen, Lene Bertheussen, Magnus Brattset 
Drabløs, Marianne Konstanse Gjeldnes, Merete Jentoft 
Sirnes, Roald Elvegård, Sian Constance O'Hara, Steinar 
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FOTOGRAFER
Anne-Stine Johnsbråten, Audun Reinaas, Birger 
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TEGNERE
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UROVEKKENDE: Frank Terje Olsen mener det er skummelt at det er mulig å gå fra D til A etter å ha klaget på eksamenskarakteren.
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Planene for et nybygg på den såkalte 
fengselstomta bak Studentersamfundet 
er nå klare. Tomta utallige Samfundet-
generasjoner har drømt om å utnytte, 
kan nå endelig få et bygg. I det minste 
et første byggetrinn.

Et kjapt blikk på tegningene 
viser at bygget vil legge beslag på 
omtrent én tredjedel av tomta, og gi 
omtrent tusen kvadratmeter ekstra 
boltreplass i direkte tilknytning til 
det eksisterende røde runde. Bygget 
skal blant annet romme en ny drift- 

og administrasjonsdel, 
øvings- og møte-

rom,  e t  s t o r t 
studio, samt 

kontorer og 
a r b e i d s -

rom for 
U K A , 

ISFiT og studentmediene.

Rød mur og glass
Nybygget er tegnet av Per Knudsen 
Arkitektkontor (PKA) og er planlagt 
oppført i tre etasjer, med kjeller, høy 
toppetasje og flatt tak.

– Vi har forsøkt å gi nybygget 
et moderne preg. Samtidig vil folk 
tydelig kunne se at de to byggene 
hører sammen, forklarer arkitekt 
Eivind Bjørbekk ved PKA.

For å knytte det nye bygget opp 
mot det gamle, ønsker arkitektene 
nemlig å oppføre sidevegger og tak 
i Studentersamfundets karakteristiske 
rødmalte murpuss. Dette vil stå i 
klar kontrast til glassveggene på det 
rektangulære byggets langsider.

– Tanken er å få til en transparent 
virkning, slik at du skal kunne se rett 
gjennom bygget til Studentersamfundet 
bakenfor. Glass er også bra for å få 
gode lysforhold inne i bygget og i 
bakgården mellom de to byggene, 
forklarer Bjørbekk.

– Samfundet fortsatt sjefen
Bygget blir liggende noe lavere i 

terrenget enn sin ekstravagante 
storebror, for å ikke ta for 

mye oppmerksomhet.
– Studentersam-

fundet skal fortsatt 
være sjefen, for-

sikrer Bjørbekk.

FENGSELSTOMTA

Samfundet bygger ut
Studentersamfundet 
utvider med 1000 
kvadratmeter i sin egen 
bakgård. Bygget skal 
stå ferdig sensommeren 
2006.

TEKST: AMUND AUNE NILSEN
amund@underdusken.no
FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ

NYBYGG PÅ FENGSELSTOMTA

FAKTA

Studentersamfundet bygger et 
nybygg på fengselstomta.

Byggestart: november 2005. 
Ferdigstillelse sommeren 2006.

Bruksareal: 1000 kvadratmeter.

Totale prosjektkostnader: 25 
millioner kroner.

Arkitekt: Per Knudsen 
Arkitektkontor.

Kjeller: Tekniske rom, garderober, 
øvingsrom, lagerarealer. 

Første etasje: Administrativ del, 
kontorer og arbeidsrom for ISFiT, 
UKA, Fotogjengen, IT-Komiteen.

Andre etasje: Stort 
flerbruksstudio, lokaler for 
studentmediene.

 
Kilde: nybygg.samfundet.noMUR OG GLASS: Denne skissen fra 2003 viser nybygget på et tidligere stadium. Bygget vil ta omtrent én tredjedel av tomta bak 

Stude 

INNHOLD I BYGGET

Arkitektene ønsker å senke gate-
nivået i Kronprinsesse Märthas allé, 
veistubben bak Studentersamfundet, 
med inntil to meter. Slik kan Studen-
tersamfundet få en felles nedkjørsel 
til underetasjene i begge bygg, fra 
Høgskoleveien. Dette forutsetter at 
kommunen godtar at alleen stenges 
for gjennomkjøring. Sannsynligvis vil 
kommunen samtidig oppdatere dagens 
reguleringsplan fra rundt 1920.

– Vi prosjekterer ferdig bygget 
i vår, samtidig med kommunens 
behandling av reguleringssaken. Går 
det som vi håper, får vi godkjenning 
på reguleringsplanen rundt måneds-
skiftet august/september, opplyser 
Bjørbekk.

Byggestart etter UKA
Planene forutsetter også at byantik-
varen godkjenner endringene i 
bakgården, som også inkluderer ei 
glassbru mellom nybygget og det 
opprinnelige Studentersamfundet. For 
å få bygd glassbrua må nemlig den 
karakteristiske baktrappa fjernes.

Byggestarten er tenkt i novem-
ber/desember 2005 - etter UKA. 
Byggeperioden er beregnet til ni 
måneder, slik at bygget skal stå ferdig 
sommeren 2006.UD
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– Et fleksibygg
Ledelsen i 
Fengselstomtprosjektet 
er lettet over at det 
endelig blir nybygg.

– Det har vært mange planer for 
utbygging av fengselstomta opp 
gjennom årene. Felles for dem alle 
er at de har tenkt for stort, mener 
leder i Fengselstomtprosjektet (FTP), 
Håvard Hamnaberg.

Et skrekkeksempel er Auditorium 
Maximum fra 1960-tallet, et gigantbygg 
med romerske søyler og et enormt 
auditorium.

– Fleksibygg
FTP har jobbet med å få reist bygget 
de siste to og et halvt årene, og bevisst 
satset på en mindre utbygging - for i 
det hele tatt å få til et bygg. Løsningen 
kom i fjor, da NTNU sammen med 
Studentsamskipnaden i Trondheim 
(SiT) sørget for at finansieringen av 
prosjektet gikk i orden.

Prosjektleder Hamnaberg mener 
det kommende nybygget både til-

fredsstiller det store behovet til 
Studentersamfundets interne gjenger, 
og muliggjør en videre utvidelse på 
tomta.

– Kall det et fleksibygg. Bare 
rammeverket er bra, kan framtidige 
brukere av bygget gjøre omtrent hva 
de vil innvending, sier Hamnaberg.

Til de som mener bygget blir vel 
firkantet og kjedelig:

– Et «mer spennende» bygg ville 
ha kostet minimum 10 millioner 
kroner ekstra. Og da ville det ikke 
blitt noe bygg i det hele tatt, mener 
teknisk sjef i FTP, Eirik Sæther.

Skryter av samarbeidet
Ledelsen i FTP skryter av samarbeidet 
mellom prosjektledelsen, gjengene på 
Studentersamfundet og arkitektene i 
Per Knudsen Arkitektkontor (PKA). 
Også byggherre og sponsor NTNU 
får honnør:

– NTNU finansierer utbyggingen, 
men har stort sett fungert som 
kontrollorgan. Vi har fått styre dette 
prosjektet selv, mener gjengkontakt og 
arealsjef i FTP, Hallstein Havaag.

Kjent Trondheimsarkitekt
Bygget som nå etter all sannsynlighet 
blir bygd er en omarbeidet og krympet 
utgave av et utbyggingsforslag for 
hele fengselstomta signert PKA på 
slutten av 1990-tallet.

PKA har tegnet en rekke store 
bygg i Trondheim, flere av dem for 
Studentsamskipnaden og NTNU. 
Eksempler er medisinsk teknisk 
forskningssenter på Øya, elektrobygget 
på Gløshaugen, utvidelser på 
Dragvoll og idrettsbygget på Dragvoll. 
Sistnevnte bygg har vært forfulgt av 
muggsopp og fuktproblemer. 

Arkitekt Eivind Bjørbekk ved 
PKA hevder at problemene ved 
idrettsbygget skyldes selve bygge-
prosesssen og bruken - ikke hans 
eget firmas prosjektering.

– Vi opplever ikke slike forhold i 
alle byggeprosjektene våre. Vi holder 
oss til byggeforskriftene, kommenterer 
Bjørbekk.UD

GLEDER SEG: Lederne i Fengselstomtprosjektet ser fram til 1000 nye kvadratmeter bak 
Studentersamfundet fra høsten 2006. Fra venstre: prosjektleder Håvard Hamnaberg, 
gjengkontakt og arealsjef Hallstein Havaag og teknisk ansvarlig Eirik Sæther.

SENKET GATENIVÅ: Det er planlagt ei glassbru over en utgravd bakgård fra første etasje i nybygget og inn mot Daglighallen i 
Stude 
fra Studentersamfundet. Nederst: Tverrsnitt av Studentersamfundet og nybygget fra Høgskoleveien.
 

Er planene interessante? 
Diskuter nybygget på:
www.underdusken.no/meninger
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Det hele startet med at Silje Utigard 
hadde et djuice-abonnement fra 
Telenor uten bindingstid. Høsten 2003 
ble hun for første gang oppringt av 
en salgskonsulent i Telenor som ville 
tilby henne 1200 kroner i ringetid, 
mot at hun retegnet abonnementet 
med 12 måneders bindingstid. 

– Jeg sa til han som ringte at 
jeg ikke hadde tid til å vurdere det 
på stående fot, men at han kunne 
sende meg informasjon om tilbudet, 
forteller Utigard.

Etter denne samtalen hørte 
hun ikke noe fra Telenor på noen 
måneder.

– Jeg fikk ikke engang regninger 
derfra, og etter to-tre måneder sjekket 
jeg «mine sider» på Internett. Da 

oppdaget jeg at ikke mottok regninger 
fordi Telenor hadde gitt meg 1200 
kroner og 12 måneder bindingstid.

Byttet teleselskap
Da hun oppdaget dette byttet Utigard  
etter hvert telefonselskap, og betalte 
tilbake de 1200 kronene.

Telenor lot henne være i fred 
fram til rett etter julen 2004. Da 
begynte telefonterroren. Telenor 
ringte ukentlig med tilbud om å 
komme tilbake til selskapet. 

På tross av at hun ba om å 
ikke bli oppringt med flere tilbud, 
fortsatte telefonene å strømme på. 
Til slutt lærte Utigard seg nummeret 
salgskonsulentene til Telenor ringte 
fra, og sluttet å ta telefonen.

– Enkelte dager hadde jeg 
fire - fem ubesvarte anrop, alle fra 
Telenor. 

Ikke lovlig
– Bedrifter har ikke lov til å ringe 
folk i markedsføringsøyemed hvis de 
har bedt om å bli fjernet fra listene, 
forteller informasjonsrådgiver Guro 
Skåltveit i Datatilsynet. Hun påpeker 
at dette er like gjeldene når man har 
bedt om dette muntlig, som når man 

gjør det skriftlig. 
Det første hun vil råde folk som 

er plaget med telefonselgere, er å ta 
kontakt med Brønnøysundregisteret 
for å reservere seg mot telefonsalg.

– Hvis ikke det hjelper ligger 
det på Datatilsynets hjemmesider en 
mal for hvordan man går fram for å 
klage, sier hun. 

– Unnskyld
Informasjonssjef Esben Tuman 
Johnsen i Telenor Norge legger seg 
flat. 

– Her er det interne rutiner som 
helt klart har sviktet, innrømmer 
han.

– Vi har klare rutiner som sier 
at tilbakemeldinger fra kunder skal 
lyttes til. 

Han forteller at Telenor ønsker 
å bli oppfattet som en seriøs aktør, 
også ovenfor tidligere kunder.

– Telenor ønsker ikke å bli 
oppfattet som en plage for kunder 
og potensielle kunder.

Han presiserer at det ikke er slik 
Telenor vil framstå.

– Hvis du gir meg navn og telefon-
nummeret hennes, kan jeg ringe og 
beklage med en gang, tilbyr han.UD

NOTERT

SYK AV STRESS

Har du vondt i halsen og tror at influen-
saen kommer snikende? Opplever du 
i tillegg hukommelsessvikt og at du 
ikke klarer å konsentrere deg? Da 
har du kanskje fått en sykdom som 
danske forskere kaller «hukommelses- 
og konsentrasjonssyndromet», melder 
Aftenpostens nettutgave. 

I følge forskerne er det særlig 
de som jobber i yrker der store 
informasjonsmengder skal fordøyes 
som er utsatte for den nyoppdagede 
sykdommen. Studenter med eksamens-
panikk og høyt lesetempo bør kanskje 
også være på vakt?

JOBB GIR JOBB

Har du en relevant jobb ved siden 
av studiene øker sjansene for at du 
får fast arbeid seinere, viser en ny 
rapport fra NIFU STEP. Dette skriver 
studentavisa Universitas.

Forskjellen er særlig stor innenfor 
pedagogikk, der 93 prosent av dem 
med arbeidserfaring kom raskt ut i 
arbeidslivet, mens 73 prosent av dem 
uten erfaring fikk jobb i den samme 
perioden. Økonomistudentene skiller 
seg ut: Andelen som fikk jobb raskt 
var høyest blant dem som ikke hadde 
deltidsjobb.

Styret ved NTNU går nå til drastiske 
vedtak for å få ned antallet sensur-
tabber ved universitetet. Fra nå av 
må fakultetene betale for å levere 
eksamenssensuren for sent. En 
tabbe kan koste fakultetet opp til 
5000 kroner. Disse vil bli trukket 
fra bevilgningene til fakultetet det 
påfølgende året.

– Jeg vil si at dette er en av de 
litt større seierene for studentene i 
løpet av de siste årene, konstaterer 
leder av studenttinget, Ronny Sødahl 
Furunes.

For sent leverte sensurer har vært 
et omstridt tema i mange år, og har 
skapt store problemer for enkelte 
studenter. Med dette tiltaket håper 
NTNU å få bukt med problemet.

– Det er synd at man må gå så 
langt, men samtidig veldig bra at 
administrasjonen forstår hvor alvorlig 
dette problemet er. Foreløpig vil nok 
universitetsledelsen legge seg på en 
mer symbolsk sum når de håndhever 
sanksjonene, opplyser Furunes. 

TEKST: ANDERS SUND RYDNINGEN
andersry@underdusken.no
ILL.: VEGARD STOLPNESSÆTER

Telenorterror

Etter å ha sagt opp sitt 
Telenorabonnement, ble 
BI-student Silje Utigard 
offer for telefonterror.

TERROR: Silje Utigard har fått merke at enkelte av Telenors kundekonsulenter er for ivrige i tjenesten.

STRENG BOT FOR SENSUR-
TABBER
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Mens flertallet av landets sykepleier-
studenter er fornøyde med sine 
lærersteder, er situasjonen stikk 
motsatt på HiST. Kun 22 prosent 
av HiST-studentene er tilfredse mot 
52 prosent på landsbasis. Mens 

bare 13 prosent av alle landets 
sykepleierstudenter er misfornøyde, 
er tallet for HiST-studentene på hele 
32 prosent. 

Dette viser en undersøkelse 
som SINTEF Helse nylig har utført 
for NOKUT (Nasjonalt organ for 
kvalitet i utdanningen) blant tidligere 
sykepleierstudenter ved samtlige av 
landets sykepleierhøgskoler. 

Undersøkelsen viser at 38 
prosent av sykepleierstudentene på 
HiST ønsker mer undervisning, og 
26 prosent vil ha mindre klasser og 
grupper. På de andre høgskolene er  
tilsvarende tall kun sju prosent.

– Dette er historie
Videre ønsker 19 prosent av HiST-
studentene bedre oppfølging og 
veiledning fra lærerne mot seks 
prosent på landsbasis. Dessuten var 
de som gikk ut i 2004, mindre tilfredse 

enn de som gikk ut året før. 
Dekan Anne Tveit ved sykepleier-

utdanningen på HiST er selvsagt ikke 
fornøyd med å komme dårligst ut på 
undersøkelsen. Likevel tar hun tallene 
med knusende ro.

– Dette er historie, selv om det 
ikke er langt tilbake i tid. I mellom-
tiden har det vært satt i verk en rekke 
tiltak for å imøtekomme studentene, 
sier Tveit og nevner mer undervisning, 
opprettelse av studieveileder og 
bedre informasjon til studentene ved 
semesterstart. Dessuten er det lagt opp 
til enkeltsamtaler med studentene, 
tilgjengeligheten til lærerne er økt, 
og studentene er i større grad tatt 
med i utvalg.

Tveit peker på flere årsaker til 
de dårlige tallene for HiST.

– De to kullene som under-
søkelsen tar utgangspunkt i, var de 
første som tok i bruk en annen studie-

form, nemlig problembasert læring. 
Det utgjør en mer drastisk overgang 
fra videregående skole, enn når man 
følger en mer tradisjonell form for 
undervisning.

Tveit mener situasjonen er iferd 
med å bedre seg. 

– Dette ryktet vil vi ikke ha på 
oss. Studentene skal ikke mistrives 
på skolen, og det ønsker vi å endre 
på, sier Tveit.

De små mer tilfredse
Berit Kristin Haugdal ved NOKUT vil 
ikke kommentere de dårlige tallene 
for HiST spesielt.

– Generelt ser vi at små institus-
joner har mer tilfredse studenter enn 
større institusjoner. Dette har sine 
naturlige årsaker. Mange studenter 
i større skoler føler ikke samme 
trygghet, og kontakten med lærerne 
blir ikke like nær. Det blir også mer 
rift om praksisplassene på større 
steder slik at flere må reise vekk fra 
lærestedet i studieperioden.

Haugdal sier videre at dette er en 
utfordring for de større høgskolene.

– Er det fare for at HiST mister 
retten til å utdanne sykepleiere?

– Alle skolene er underlagt strenge 
kriterier. Det er altfor tidlig å si noe 
mer. Man får selv lese undersøkelsen 
og vurdere, sier Haugdal, som ikke 
vil si noe mer før NOKUT har besøkt 
de forskjellige institusjonene.UD

TEKST: ROALD LØKKE ELVEGÅRD
roaldoys@underdusken.no
FOTO: BIRGER JENSEN 
OG CHRISTIAN NØRSTEBØ

Studentene slakter 
sykepleierutdanningen 
på HiST. Av landets 31 
sykepleierhøgskoler 
kommer HiST desidert 
dårligst ut.

NEDSLÅENDE LESNING: 32 prosent er misfornøyd med sykepleierutdanningen på HiST mot kun 13 prosent på landsbasis.

HiST er sist:

Desidert dårligst i ny 
undersøkelse

UD PRESISERER

I forrige nummer av Under 
Dusken kom vi i skade for å 
gjengi gale årsresultater for 
Studentsamskipnadene i Oslo, Bergen 
og Tromsø fra 2003. De riktige 
tallene er 11 millioner i overskudd i 
Oslo, 6,6 millioner i Bergen og 3,5 
millioner i Tromsø. Årsresultatene for 
2004 er ikke klare.
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Under Dusken klarte det NOKUT 
ikke klarte. Å finne fornøyde 
sykepleierstudenter på HiST.

Sykepleierstudent Hanne Haltbakk og student-
representant i studiekvalitetsutvalget Maja Jakobsen 
er ikke helt på bølgelengde med flertallet, og 
mener at det dårlige ryktet til HiST kan være 
ødeleggende.

– Det har bestandig vært slik at Høgskolen i 
Nord-Trøndelag er bra og HiST er dårlig. Mange 
hiver seg på en surhetsbølge uten egentlig å vite 

så mye, sier de to sykepleierstudentene. 
 Haltbakk og Jakobsen anbefaler sykepleiestudiet 

på HiST for framtidige studenter.
– Vi er overrasket over at undersøkelsen viste 

slike negative tall. Vi trives ganske bra. 

Lærere under pari
Undersøkelsen fra SINTEF og NOKUT viser at 
studentene ønsker mer undervisning og bedre 
oppfølging og veiledning fra lærerne. Haltbakk 
og Jakobsen mener ikke at alt er rosenrødt.

– Selve undervisningen er for dårlig. Mens de 
innleide foreleserne er gode, er derimot HiST-ansatte 
under pari. Det skorter på det meste. Hvis første time 

STORT SETT TILFREDSE: Sykepleierstudentene Han 

– Stemmer ikke

ANDEL FORNØYDE SYKEPLEIERSTUDENTER

FAKTA

ALLE HIST

SVÆRT ELLER LITT MISFORNØYD 13,4% 31,7%

MELLOMFORNØYD 34,5% 46,4%

SVÆRT ELLER LITT FORNØYD 52,1% 21,9%

TOTALT: 100% 100%

Hvor fornøyde er studentene 
ved sykepleieutdanningene 
i Norge generelt, og HiST 
spesielt?

Kilde: Sintef Helse/NOKUT

er dårlig,  går alle. I tillegg kunne informasjonen 
vært klarere ved starten av semesteret.UD
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75 ÅR SIDEN

Tambs   Lyche , 
Under Dusken og 
trykkfeildjevelen
«Under Duskens 
trykkfeildjevel har 
forlengst fra sak-
kyndig hold fått 
attest for å være 

mere morsom enn egentlig djevelsk. I 
det siste har den imidlertid vært mindre 
morsom uten at dette er blitt opveiet 
ved noen tilsvarende større ondskap. 
En kunde fristes til å utbryte med 
Rønneberg: Den bedrøver mig.
Hvad nu særlig angår en anmeldelse 
av en bok av Tambs Lyche i forrige 
nummer, så akter jeg ikke å la det bli 
med bedrøvelsen. Jeg hadde skrevet:
 .» 

1 2 .  m a r s  p å 
Dragvoll
«Studentene  på 
Dragvoll markerte 
a k s j o n s d a g e n 
med mye kultur. 
Og undervisnings-
boykotten var også 

100 % effektiv. Etter at aksjonskomiteens 
leder Runar Kvernen hadde holdt en kort 
orientering, fikk vi høre på en avdeling 
med irsk folkemusikk fremført av en del 
musikkstudenter. Flere av personalet 
og en del av lærerene ble lokket ut på 
“broene” av den glade musikken.
Så var det at aksjonsteateret trådte til. 
Tiden var 1984, og en svenske og en 
amerikaner blir vist rundt på lærestedet 
av den kvinnelige guiden. Det er dystre 
perspektiver vi ble stilt ovenfor, men 
med bakgrunn i statens studentpolitikk 
er det absolutt ikke noen utopi.»

25 ÅR SIDEN

R o c k ´ n  R o l l 
kontroll
«Det skulle aldri 
være noen tvi l . 
Storsalen er full av 
fulle mennesker som 
søler øl på hverandre 
og roper etter Raga 
Rockers. Michael 

Krohn og bandet hans entrer scenen og 
bokstavelig talt sparker igang fredagens 
konsert. Og det på en måte som bare 
Raga kan. Publikum trekker pusten og 
er med på notene. En aggressiv Krohn 
sveiper salen med sitt umiskjennelige 
fandenivoldske blikk, og publikum blir 
som i transe.»

10 ÅR SIDEN

– Kun datoen og ett svaralternativ var 
endret i forhold til fjorårets prøve. 
Det virker suspekt og kan jo tyde 
på latskap fra instituttets side, sier 
Kristian Gjestemoen, som sammen 
med Daniel Sosna er tillitsvalgt for 
linjen.

Det var førsteårsstudentene på 
bygg og miljøteknikk som 15. februar 
hadde obligatorisk flervalgsprøve i 
faget bygg og miljøteknikk 2. Til 
deres store overraskelse var prøven 
nesten identisk med fjorårets prøve, 
og studentene gjorde det selvsagt 
meget bra. Dagen etter ble blemmen 
oppdaget, og instituttet sendte ut 
en e-post hvor de gjorde det klart 

at prøven ville bli strøket, og den 
prosentvise betydningen av prøven 
ville bli overført til et prosjekt.

– Uheldig glipp
Professor Helge Brattebø er fag-
koordinator for faget. Han avviser 
anklagene om latskap.

– Faglæreren som skulle lage 
prøven tok utgangspunkt i fjorårets 
prøve, og endret tilstrekkelig på 
denne. Han kunne ikke selv overvære 
prøven, derfor sendte han den til 
fagansvarlig Eilif Hjelseth. Ved en 
feiltakelse ble en tidligere versjon, 
hvor svært lite var endret, sendt i 
stedet.

– Hva synes du om at noen 
studenter oppfattet denne tabben 
som latskap?

– Det synes jeg er synd, for det 
har ikke vært tilfelle. Dette var en 
uheldig glipp, og de skjer dessverre 
iblant, sier Brattebø.

Semesteret er delt opp i tre 
temadeler. Hver del består av ett 
prosjekt som teller 25 prosent, og 
én prøve som teller åtte prosent. 

– Problemet er at vi  f ikk 
beskjeden om endringen kun dager 
før prosjektet skulle være innlevert. 

Dette synes vi er uakseptabelt med 
tanke på at åtte prosent fort kan være 
forskjellen mellom en B og en C, sier 
Daniel Sosna.

Ulik praksis
Det har vært lignende tilfeller 
tidligere, men da har praksisen vært 
en annen. I tilsvarende tilfeller i andre  
fag har alle studentene i stedet fått 
karakteren A.

– Å gi alle A høres kanskje ut som 
for mye forlangt, men når dette skjer 
i noen tilfeller, bør praksisen være 
konsekvent. Det er tross alt instituttet 
som har gjort en feil, og jeg synes 
det er urettferdig at det går ut over 
studentene, hevder Sosna.

Brattebø uttrykker sympati for 
studentene og beklager hendelsen 
overfor dem som leste godt til prøven 
og ikke fikk vurdering. Likevel vil han 
understreke hvorfor avgjørelsen ble 
som den ble.

– På prinsipielt grunnlag blir det 
feil å gi poengsum på noe som ikke 
er bedømt. Derfor ville vi ikke gi A til 
alle. Alternativt kunne vi laget en helt 
ny prøve og gitt den senere, men da 
ville vi vært langt inn i en ny temadel 
og det ville vært uheldig. UD

TEKST: ANDREAS RUNESSON
runesson@underdusken.no
FOTO: ANNE-STINE JOHNSBRÅTEN

Ga feil prøve – endret reglene
Studenter på bygg og 
miljøteknikk er irriterte 
over at instituttet 
endret vurderings-
reglene i kjølvannet av 
prøverot i februar.

PRØVEROT: Daniel Sosna (t.v.) og Kristian Gjestemoen synes studentene blir urettmessig behandlet etter at skolen gjorde en blemme.

GA FEIL PRØVER
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Økonomisk opptur for Samfundet
Tallene fra Samfundets 
regnskap for 2004 er 
klare.

TEKST: INGVILD THOMMESEN SÆBØ
ingvisab@underdusken.no

kan takke økte medlems- og besøkstall 
for den positive utviklingen.

I  dag  ha r  S amfunde t  8345 
medlemmer, mens i 2003 betalte 7387 
studenter medlemskontingent. Leder 
for Finansstyret Jens Otto Larsen  kan 
fortelle at Samfundet totalt sett hadde 
omtrent 97 000 besøkende i 2004. Dette 
utgjør en solid økning fra foregående år 
hvor omtrent 50 000 stakk innom det 
runde røde. 

–  De økte medlemstallene er en følge 

av en bevisst kampanje fra Samfundets side. 
Undersøkelser i studentmassen viser hva 
som er bra og dårlig med medlemskapet, 
og dermed er man i stand til å utvikle en 
bedre totalpakke, sier Larsen. 

Det kan virke som Samfundet de 
to siste årene har kommet inn i en god 
økonomisk tendens. 

– I 2003 skjedde det mye spennende 
for Samfundet, forklarer leder Gøril 
Forbord. 

– Både Bylarm og ISFiT trakk mange 

interesserte til Samfundet. Videre hadde 
det runde huset sine første tv-sendte 
debatter. Trond Viggo Torgersens stand-
up, samt en kanskje bredere musikkprofil 
kan også være delaktig til gode tall i både 
2003 og 2004, fortsetter Forbord.

– Nå blir utfordringen å ta vare på den 
positive trenden, avslutter avtroppende leder 
for den suksessfulle kulturinstitusjonen.

Tallene fra regnskapet 2004 legges 
fram for godkjenning av Storsalen 
20.april.UD

17.mai i år tar Mari 
Raunsgard over 
som ny leder for 
Studentersamfundet. 
Målet er at alle 
medlemmene skal bli 
like glade i det røde 
huset som hun er.

Etter et vanskelig og mye omtalt 
valg seiret Mari Raunsgard foran 
sine motkandidater. Den 22 år gamle 
hordalandsjenta har tidligere vært 
med i Studentersamfundets Interne 
Teater under UKA-03 og ISFIT, og 
hun ble hektet av dugnadsånden som 
lever på Samfundet.

– Jeg samarbeidet litt med styret, 
og fikk utrolig lyst til å bli med, 
forteller Raunsgard.

– Det hele virket veldig forlok-
kende og jeg ønsket meg nye opp-
gaver.

– Jeg ser veldig fram til å få lage 
samfundsmøter, forklarer hun. 

Nytt styre
Raunsgard håper at hennes person-
lighet skal kunne ufarliggjøre taler-
stolen i Storsalen. Nøyaktig hvilke 

– Dette blir gøy

TEKST: LENE BERTHEUSSEN
bertheus@underdusken.no
FOTO: MATHIAS FOSSUM

SPENT: – Jeg ser veldig fram til å få lage 
samfundsmøter, sier Studentersamfundets 
kommende leder Mari Raunsgard.

Samfundet gikk med 1,5 millioner kroner 
i overskudd 2004. Dette er en økning på 
400 000 kroner fra året før. Samfundet 

ting hun vil ta tak i, har hun ikke 
helt fastsatt ennå.

Raunsgard gleder seg aller mest til 
å lage samfundsmøter, til styrekaffen 
med medlemmene og til lederfestene. 
Men først må hun sette sammen det 
nye styret.

– Det blir kjempespennende. Jeg 
ønsker meg morsomme og kreative 
mennesker som kanskje kan bli som 
en vennegjeng, men mest av alt folk 
som vil noe, og som har tid og lyst 
til å jobbe sammen med meg, smiler 
hun.

– Noe av det jeg har lyst til å 
jobbe for er å få til et godt samarbeid 
med andre studentorganisasjoner her 
i Trondheim. For eksempel fungerer 
det veldig godt at Velferdstinget har 
møter her på huset, og jeg vil gjerne 
ha et lignende samarbeid også med 
andre, forklarer Raunsgard.

Høye krav
Den kommende lederen har høye 
krav til seg selv og jobben hun snart 
skal inn i. 

– Når jeg gjør noe skal jeg vite at 
jeg har forsøkt å gjøre mitt beste. Jeg 
må gjøre dette kjempebra, det betyr 
utrolig mye for meg, understreker 
hun.

– Mottoet skal være: Både hver-
dag og fest, det røde runde er best! 
avslutter hun forventningsfullt.UD
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Søkes:

Praktiske utfordringer

Studentrepresentant 
Bjørn Utgård i NTNU-
styret mener Eksperter 
i Team (EiT) bør legge 
opp til mer motiverende 
og inspirerende tema 
for studentene.

I januar gikk Utgård opp på talerstolen i 
Storsalen og utfordret generalsekretær 
i Røde Kors, Thorvald Stoltenberg, til 
å inngå et samarbeid med faget EiT 
ved NTNU. Forslaget har satt i gang de 
små grå hos flere, og 2. juni inviterer 
EiT flere aktuelle samarbeidsparter til 
en konferanse.

Mange problemstillinger
– Vi vil ha flest mulig samarbeidspartnere 
på banen på EiT-konferansen i juni. 
Vi har flere EiT-landsbyer som kan 
brukes i dette arbeidet, og det er nok 
av problemstillinger å ta av, mener 
leder Bjørn Sortland for EiT. 

– Rektoratet har sendt en 
forespørsel til Røde Kors. Et eventuelt 
samarbeid har jo et tosidig aspekt: 
Røde Kors har behov for hjelp, 
mens vi har behov for relevante 
problemstillinger, forklarer han.

Røde Kors stiller seg positiv til 
initiativet.

– For oss er et samarbeid en veldig 
interessant mulighet. Jeg har inntrykk 
av at NTNU primært ønsker å arbeide 

med et internasjonalt fokus, men for 
oss er det vel så aktuelt å samarbeide 
om problemstillinger som dreier seg 
om Norge, sier Linda Motrøen Paulsen 
i Røde Kors’ sentralstyre. 

Hun understreker at ingenting 
foreløpig er klart.

– Vi vet ikke noe per i dag, men  
vi vil klargjøre før EiT-konferansen 
om det blir et samarbeid eller ikke, 
opplyser Paulsen. 

    
En inspirasjonskilde
– Det er bra å kunne slå sammen 
ønsket om å gjøre noe, med reelle 
problemstillinger, mener Bjørn 
Utgård.

Han har store visjoner for hvor-
dan et eventuelt samarbeid kan arte 
seg.

– Vi vil fokusere på globale 
spørsmål som miljø og bistand. 
Aktuelle tema kunne for eksempel 
være å bygge opp en landsby i 
Darfur. Jeg ser for meg overskrifter 
som: «Studenter bygger opp Aceh-
provinsen», ler styremedlemmet. 

Han understreker også moti-
vasjonseffekten denne typen tema 
kan ha på studentene.

– Å jobbe med slike problem-
stillinger i EiT-regi kan også være 

med på å inspirere folk til å arbeide 
med det videre. Det er viktig å skape 
flest mulig møtepunkter mellom 
universitetet og samfunnet, avslutter      
Utgård.UD

TEKST: ANE TEKSUM ISBREKKEN 
isbrekke@underdusken.no
FOTO: EIRIN CATHRINE LADE

STRID I VT

NOTERT

På grunn av interne stridigheter 
så leder i VT, Edina Ringdal, STi-
leder Ronny Sødahl Furunes, og 
leder i Studentparlamentet, Bjørn 
Tore Johansen, seg nødt til å be om 
Velferdstingets (VT) nestleder Michael 
Johansens avskjed.  – Michael er en 
av de største arbeidskapasitetene 
i studentdemokratiet, og jeg har 
stor respekt for mye av det han har 
gjort. Det er rollen som nestleder i VT 
han ikke klarte å mestre, sier Sødahl 
Furunes. Torsdag 31.mars måtte VT 
dermed velge ny nestleder, og valget 
falt på medlem i arbeidsutvalget til 
VT, Eirik Sandaas.

SMILER: Studentrepresentant Bjørn Utgård i Styret ved NTNU gleder seg over at et samarbeid mellom Eksperter i Team og Røde Kors 
synes å være på trappene.

EKSPERTER I TEAM

FAKTA

Eksperter i Team (EiT) er et 
obligatorisk fag på de fleste 
mastergrader ved NTNU. 
Faget teller 7,5 studiepoeng. 
Studentene plasseres rundt i 50 
ulike «landsbyer», alle med ulike 
tema.

Studenter med forskjellig 
fagbakgrunn jobber sammen i 
grupper. Navnet symboliserer at 
hver student skal være ekspert på 
sitt fagområde.

EiT er obligatorisk for siv.
ing.-graden, og på mastergradene 
ved historisk-filosofisk fakultet og 
ved fakultet for naturvitenskap og 
teknologi.
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Finalen neste for NTNUI

TEKST:  ANDREAS RUNESSON
runesson@underdusken.no
FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ

I tredje og avgjørende 
semifinale vant NTNUIs 
volleyballjenter 3-1 over 
Tromsø. Nå møter de 
Koll til sluttspillfinale i 
kvinnenes eliteserie.

Det var egentlig aldri noen tvil om 
hvem seieren skulle gå til da NTNUI 
Gløshaugen møtte Tromsø Volley til 
avgjørende semifinale på Dragvoll 
idrettsenter søndag 3.april. Til det var 
hjemmelaget for gode. Med settsifrene 
3-1 spilte de seg frem til det som 
lover å bli en spennende seriefinale 

mot Koll fra Oslo.
– Vi var skikkelig på hugget i 

dag synes jeg. I går var vi sene på 
det meste og hadde ikke den rette 
følelsen. Vi bestemte oss for å prøve å 
stoppe diagonalene til Tromsø i dag, 
for de er i realiteten hele laget deres. 
Det lyktes vi bra med, sier kantspiller 
Arnhild Myhr som var meget god.

 
Blokkspillet avgjorde
Etter å ha tapt den andre semifinale-
kampen dagen i forveien, var det 
et helt annet NTNUI som stilte på 
banen søndag. Høy intensitet og 
godt blokkspill gjorde at NTNUI 
tok første sett 25-16. I andre sett tok 
NTNUI-jentene føringen fra start og 
ledet tidlig med fire poeng. Tromsø 
kjempet seg inn i kampen igjen og 
lå på et tidspunkt bare ett poeng 
etter. Luften gikk imidlertid helt ut av 
nordlendingene da NTNUI blokkerte 

fire smasher på rad, og stakk ifra 
poengmessig. Settet endte, som første, 
25-16.

Tredje sett ble en langt jevnere 
batalje. Lagene fulgte hverandre 
lenge tett og det skulle et par pene 
samspill mellom NTNUIs Anne-Karin 
Veddeng og Borghild Sand til for å 
gi hjemmelaget ledelsen. Mot slutten 
av settet glapp det litt, og Tromsøs 
ellers usynlige landslagspillere Eva 
Bjørnsund og Astrid Strand Lund, 
glimtet til. Dette var nok til å gi 
bortelaget settseieren med 25-23.

– Et glimrende kollektiv
I fjerde sett tok NTNUI føringen 
fra start av og holdt Tromsø på en 
armlengdes avstand gjennom hele 
settet. Hver gang DJ-en spilte den 
irriterende tyske barnesangen «Das 
kleine krokodile», tok NTNUI poeng. 
En meget god Arnhild Myhr sørget 

for tre kjappe poeng og dermed var 
plutselig NTNUI oppe i 18-13. Derfra 
og inn var en ren transportetappe for 
hjemmelaget. Til slutt lyste 25-20 fra 
tavlen, og NTNUI Gløshaugen vant 
kampen med settsifrene 3-1.

NTNUIs trener, John Arne Vestnor, 
skrøt laget sitt opp i skyene.

– I går spilte alle sammen 
under pari. Det gjelder å ikke tenke 
på konsekvensene av alt vi gjør, 
heller bare kjøre på. I dag synes 
jeg kollektivet var glimrende og 
når oppleggene våre fungerer er vi 
skikkelig gode, sier Vestnor.

– Finalen mot Koll da?
– Det blir vanskelig. Vi snakker 

om Norges klart beste lag. Men vi 
slo dem på bortebane i grunnserien, 
så muligheten er der, avslutter 
treneren.

Første finalekamp spilles 9. eller 
10. april.UD

OVERLEGNE: Et høytflyvende NTNUI kjørte over et trøtt Tromsø-lag og sikret seg finaleplass i kvinnenes eliteseriespluttspill.
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Lillebrors valg
Hva gjør man når en militærstat får bekreftet 
sitt jerngrep? Etter Robert Mugabes valgseier 
i Zimbabwe 31. mars er framtiden usikker for 
landets studenter. 

TEKST: TONE NJØLSTAD SLOTSVIK
slotsvik@underdusken.no
FOTO: SCANPIX

«Det var en gang en ung kvinne som 
forelsket seg i en vakker mann som 
bodde i en landsby langt borte. Hun 
var så forelsket at hun ville forlate 
familien og flytte til landsbyen hans. – 
Ikke gjør det, sa lillebroren, – Han er 
ikke sånn som du tror. Men kvinnen 
nektet å høre etter, og dro til den 
fremmede landsbyen for å gifte seg. 
Lillebroren fulgte etter, i skjul.»

Slik begynner et eventyr fra 
Zimbabwe. 

På 1980-tallet var Zimbabwe 
eventyrlandet hele Afrika skulle 
lære av. Landets president siden 
frigjøringen fra Storbritannia i 1980, 

Robert Mugabe, var den sjarmerende 
prinsen. Så tok eventyret en brå 
vending.

De siste årene har vært preget 
av en dyp økonomisk krise, og av 
Mugabes stadig strammere grep rundt 
zimbabwisk politikk.

31. mars i år fikk Mugabes parti 
ZANU-PF (Zimbabwe African National 
Union Patriotic Front) to tredeler av 
setene i parlamentet. Valget gikk rolig 
for seg, men ZANU-PF kritiseres for 
omfattende valgfusk.

– Unge i opposisjon 
«Da den unge kvinnen flyttet inn 

i huset til den fremmede mannen, 
gjemte lillebroren seg der. Hver natt så 
han den vakre mannen forvandle seg 
til en løve som dro ut for å jakte...»

Kanskje er det studentbevegelsen 
som er lillebroren og Mugabe som 
er løven i eventyret fra Zimbabwe? 
Studentene har markert seg i kampen 
mot Mugabes regime. Zimbabwe 
National Student Union (ZINASU) 
mottok studentenes fredspris i 
Trondheim i 2003.

Eksilforfatter Chenjerai Hove 
mener studentene har vært viktige 
s tø t tesp i l le re  for  de t  s tørs te 
opposisjonspartiet, Movement for 
Democratic Change (MDC). 

– I parlamentsvalget i 2000 fikk 
MDC mange stemmer fra studentene. 
De opplevde ikke frigjøringskampen 
som ZANU-PF førte på 1970-tallet, og 
vil heller stemme på et parti som vil 
gi dem arbeid, sier Hove. 

Han er én av over to millioner 
zimbabwere som lever i utlandet, og 
dermed var nektet stemmerett ved 
parlamentsvalget 31. mars.

I følge Hove hindret Mugabe 
studentene i å stemme nettopp fordi 
så mange av dem er mot ham.

– Studentene er registrert slik 
at de må stemme i valgkretsen de 
kommer fra, og valget ble holdt i en 
periode de var på universitetet. Det 
ble for dyrt å reise hjem, og dermed 
kunne de ikke stemme, sier han.

VALGET I ZIMBABWE

FAKTA

31. mars ble det holdt 
parlamentsvalg i Zimbabwe. 

��������
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Robert Mugabes parti ZANU-PF 
(Zimbabwe African National 
Union Patriotic Front) fikk 78 av 
120 seter i parlamentet, og har 
dessuten 30 seter som Mugabe 
kan distribuere direkte.

Valgresultatet blir avvist av 
regionale observatører og av 
det største opposisjonspartiet 
MDC (Movement for Democratic 
Change) på grunn av valgjuks. 

Robert Mugabe og ZANU(PF) har 
hatt makten i Zimbabwe siden 
1980.

Kneblet studentbevegelse
Wivi  Engen,  S tudentenes og 
akademikernes internasjonale 
hjelpefond (SAIH) sin ansvarlige 
for Zimbabwe, har vært i landet 
under valget. Hun har inntrykk av 
at studentbevegelsen har hatt liten 
mulighet til å mobilisere seg før 
valgkampen. 

– Studentorganisasjonene har 
siden 2002 hatt store problemer fordi 
deres aktiviteter blir slått så hardt ned 
på. Dette gjelder også ZINASU, som 
dessuten ikke har hatt noen finansiell 
støtte de siste tre årene, sier hun. 
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ÅPEN HÅND: En motstander av Robert Mugabe hol 
avløst av usikkerhet da det ble kjent at Mugabes parti hadde fått flertallet av setene i parlamentet.

Dette har bare vært ett av 
mange forsøk på å begrense student-
bevegelsens politiske innflytelse. 
Et annet er at Mugabe har betalt 
studenter for å infiltrere student-
organisasjonene. 

– Jeg har snakket med flere 
ledere for ulike organisasjoner som 
synes det har vært problematisk å 
forholde seg til studenter fordi de 
ikke vet hvilken side studentene står 
på, sier Wivi Engen. 

Frykter hevn
«Etter noen måneder hadde løven 

drept alle dyrene rundt landsbyen. 
Løven var fortsatt sulten, og én natt 
angrep han den unge kvinnen. Men 
lillebroren fikk jaget ham unna, og 
sammen stakk søskenparet av.»

I virkelighetens Zimbabwe er 
usikkerhet kanskje det ordet som best 
beskriver situasjonen nå. McDonald 
Newanyka, leder for Students’ 
Solidarity Movement, frykter at 
opposisjonen blir møtt med vold fra 
det ZANU-PF-kontrollerte militæret 
og politiet når observatørene pakker 
koffertene og pressen ser en annen 
vei. 

– Valget har vært rolig, men ingen 
vet hva som vil skje framover, sier 
han. 

MDC har i etterkant av valget 
delt ut løpesedler med oppfordringer 
om å ikke godta valgresultatet. I de 
kommende ukene skal både de og 
studentbevegelsen finne ut hvordan 
de skal forholde seg til Mugabes 
styrkede posisjon.

Valgeksperter mener ZANU-PF 
vil bruke to tredels flertallet til å endre 
grunnloven, blant annet for å hindre 
en eventuell rettslig etterfølgelse av 
Mugabe når han går av som president 

i 2008.
– En ny grunnlov vil dessuten 

gi ham mulighet til å velge sin 
egen etterfølger, påpeker forfatter 
Chenjerai Hove.

Den politiske og økonomiske 
situasjonen i Zimbabwe har vært 
turbulent siden begynnelsen av 
1990-tallet. Likevel har kanskje ikke 
Chenjerai Hoves påstand i romanen 
Skygger fra 1990 vært mer treffende 
enn nå:

«Dette landet er på vei mot noe 
som de gamle ikke hadde navn 
på.»UD
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Hva kan relativitetsteorien fortelle 
oss?

– I hvertfall ikke at alt er relativt. 
Den lærer oss at noe som før ble 
regnet for å være absolutt, som for 
eksempel tid, faktisk er relativt, dvs. 
avhengig av øyet som ser. Mens noe 
av det som ble antatt å være relativt, 
som for eksempel lyshastigheten, 
faktisk er absolutt.

Hvorfor har relativitetsteorien blitt så 
populær?

– Den har for det første mange 
implikasjoner som motstrider de 
dagligdagse forestillingene vi har 
om verden. For eksempel at tid 
er relativt. En annen ting er den 
måten folk flest oppdaget teorien 
på. Relativitetsteorien påstår at lyset 
fra en stjerne bøyes av et kraftig 
gravitasjonsfelt, for eksempel solens. 
Einstein ble superkjendis i 1919 da 

Relativ relativitet

Relativitetsteorien fyller hundre år i 2005. 
Fysikkprofessor Jan Myrheim vil heller kalle den 
absolutteorien.

Eddington under stor mediedekning 
brukte en solformørkelse til å verifisere 
teorien hans.

Hva vil det si at tiden er relativ?
– Det at tiden er relativ har flere 

effekter, for eksempel tidsdilatasjon. 
Det vil si at en klokke som beveger 
seg går saktere enn en som er i ro. 
Tenk deg at din eneggede tvilling 
reiser vekk i et romskip med en 
hastighet nær lyshastigheten. På 
din sekstiårsdag kommer tvillingen 
din tilbake til jorda, men da kan det 
hende at han feirer sin tredveårsdag 
samme dag!

Hvorfor kan man ikke reise raskere 
enn lyset?

– Dersom du prøver å aksellerere 
et legeme opp til lyshastigheten 
trenger du uendelig mye energi. Når 
det nærmer deg lyshastigheten, vil 

det meste av energien du tilfører gå 
med til å øke bevegelsesenergien til 
legemet – ikke farten!

Man skulle dermed tro at lys ikke 
kunne eksistere, men lys blir ikke 
akselerert opp mot lysets hastighet. 
Det sendes ut med lyshastigheten. 

Det er imidlertid ikke noe ved 
relativitetsteorien som sier at noe ikke 
kan reise fortere enn lysets hastighet, 
man kan bare ikke få akselerert noe 
forbi lyshastigheten. Vi har faktisk gitt 
partikler som beveger seg raskere enn 
lyset navn: tachyoner. Men vi vet ikke 
om de finnes. Hvis de gjør det, kan de 
gi problemer med kausaliteten, fordi 
samtidighet er et relativt begrep. 

Hæ?
– Al tså :  Hvis man har to 

begivenheter som skjer i en viss 
avstand fra hverandre, kan det hende 
at en observatør i ro konkluderer 

TEKST: KRISTIAN RASMUSSEN
kristras@underdusken.no
ILLUSTRASJON: ALEJANDRA BARAHONA

Vi snakker med fysikkprofessor 
ved NTNU, Jan Myrheim om 
relativitetsteorien

– Hvorfor valgte du dette studiet?
– Det var helt tilfeldig. Jeg hadde 

vært et par år i forsvaret, og ønsket 
meg en sivil utdannelse. Jeg bodde 
nær Gløshaugen, så det ble naturlig å 
studere ved NTH.

– Hvordan var studietiden?
– Den var veldig morsom og variert. 

Jeg trivdes godt med studiene, og 
dessuten var det da, som det helt sikkert 
også er nå, et godt studentmiljø. Jeg 
hang jo endel på Samfundet, og var med 
på UKA i både -71, -73 og -75. Det var 
en veldig fin tid, husker jeg, men jeg 
brukte nok ikke så mye tid på studiene 
som jeg burde.

– Men det må vel sies å være en riktig 
prioritering?

–  Ja ,  j eg  ang r e r  i k ke  på 
prioriteringene. Nå har jeg riktignok 
aldri praktisert som sivilingeniør, men 
jeg har likevel dratt nytte av det jeg 
lærte i studietiden.

– Hva er de beste minnene dine 
da?

– Jeg tror miljøet i NTHI var et 
veldig spesielt og hyggelig miljø. Jeg 
vet ikke hva det heter nå?

– Det heter NTNUI nå. De er jo så 
oppfinnsomme, den gjengen der.

– Ja,  også var  mi l jøet  på 
studenterhytta og på idrettssenteret 
veldig fint. Og Studentersamfundet 
s e l v s ag t .  Den  gangen  v a r  j o 
studentmiljøet i Trondheim veldig lite 
og homogent, og jeg trivdes godt.

– Hva med de verste minnene?
– Det er litt vanskelig å si, i og 

med at det er såpass lenge siden. Jeg 
vil heller trekke fram at det var en flott 
tid.

– Så alt  var bra? Ti l  og med 
eksamen?

– Ja, eksamen var ingenting å grue 
seg for. Men så hadde jeg ikke så store 
ambisjoner heller, da.

– Til slutt: Har du noen gode råd til 
dagens studenter?

– Legg alltid fra dere bøkene senest 
klokken halv åtte!

SVERRE DIESEN
55 ÅR
Ny forsvarssjef. 
Sivilingeniør i 
bygningsteknikk fra 
NTH.
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med at de skjedde samtidig. En 
observatør som beveger seg, kan 
imidlertid konkludere med at den 
ene skjedde før den andre. Og det er 
problemet med tachyoner: hvis man 
prøver å skyte med tachyoner, kan 
det bli uenighet om hvilken retning 
kulen blir skutt. Og det igjen er fordi 
absorpsjon og emisjon er relative 
begreper dersom vi snakker om 
tachyoner. De er absolutte begreper 
så lenge vi bare snakker om ting som 
ikke beveger seg raskere enn lyset.

Stemmer det at masse og energi er det 
samme?

– Nei, og ja. De kan omformes 
til hverandre, og i en viss forstand er 
de det samme. Det var det som var 
Einsteins store oppdagelse.

Betyr det at vi blir tyngre jo fortere 
vi sykler?

– Mange definerer masse slik at 
massen øker når farta øker. Men det 
er en forvirrende definisjon. Jeg liker 
å definere massen som hvilemasse, 
det vil si den massen legemet har 
når det er i ro. Det som ihvertfall er 
sant er at energien er større enn når 
vi er i ro. Men større masse... det er 
et definisjonsspørsmål.

Tror du tidsreiser kan bli mulig en 
gang?

– Nei. Jeg benytter meg av Fermis 
argument: Hvis det en gang blir 
mulig, hvorfor har vi ikke massevis 
av tidsreisende her nå? Det er for 
øvrig mulig at de kamuflerer seg godt. 
På den andre siden: vi gjør jo det 
hele tiden. I en fart på ett sekund 
per sekund.

Hva er egentlig tid?
– Det er vanskelig å svare på hva 

en ting er. En kan jo spørre hvordan 
vi opplever tiden. I fysikken måler 
vi tiden, men det er jo egentlig ikke 
svar på spørsmålet ditt.

På hvilken måte tror du relativitetsteorien 
endrer vår virkelighetsoppfatning?

– Den har  fo randre t  vå r 
oppfatning av tid, og vi har lært å 
betrakte verden som firedimensjonal. 
Det finnes ikke noe absolutt skille 
mellom tid og rom. Det var en gang en 
fysiker som sa at det er like unaturlig 
å måle tid i sekunder og lengde i 
meter, som når engelskmenn måler 
lengde i miles og bredde i fot.

Det heter seg at alt er relativt. Er 
relativitetsteorien også relativ?

– En russisk fysiker mente 
det var misvisende å kalle den 
relativitetsteorien. Det er mange 
absolutte ting i relativitetsteorien. Den 

burde kanskje hett absolutteorien. 
Lyshastigheten er absolutt og den 
samme for alle observatører, og 
kausalitetsbegrepet også. Med mindre 
vi trekker fram tachyonene. 

Synes du selv det er vanskelig å forestille 
deg dette?

–  J e g  s t a r t e t  s o m 
eksperimentalfysiker i CERN, og 
der eksperimenterte vi med partikler 
som bevegde seg over 99,9 prosent 
av lysets hastighet. Så jeg har sett at 
relativitetsteorien fungerer i praksis. 
Men det er nesten så jeg synes det 
blir merkeligere og merkeligere desto 
mer jeg tenker på det.

Uthevede sitater: 
“En klokke som beveger seg går 

saktere enn en som er i ro”
“Hvis man prøver å skyte med 

tachyoner, kan det bli uenighet om 
hvilken retning kulen blir stutt.UD

BETENKNINGSTID
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Send inn kronikkforslag til 

meninger@underdusken.no

HiST leier i dag 75 000 kvadratmeter 
i til dels dårlig egnede lokaler på 
seks steder i byen med stor innbyrdes 
avstand. Spredt beliggenhet medfører 
unødvendig høye administrative 
kos tnader  og  h indre r  f ag l ig 
samarbeid både internt og mot 
NTNU og St. Olavs hospital. En enkel 
spørreundersøkelse rettet mot HiSTs 
faglige personale viste at NTNU og St. 
Olavs hospital er de viktigste faglige 
kontaktene. HiSTs byggeprosjekt er 
derfor et faglig prosjekt der hensynet 
til studiekvalitet, det studentsosiale 
miljøet og forskning og utvikling er 
sentralt. Høgskolestyre har vedtatt en 
samlet utbygging basert på:

• Nærhet til HiSTs viktigste 
samarbeidsparter NTNU og St. Olavs 
Hospital.

•  S t ø r s t  mu l i g  g r a d  a v 
samlokalisering av høgskolens 
virksomhet

• Kostnadseffektiv utbygging og 
drift som kan frigjøre en størst mulig 
andel av de samlede ressurser ved 
høgskolen til faglig virksomhet. 

Eventuell flytting av NTNUs 
v i rk somhe t  t i l  byen  s t y rke r 
argumentasjonen for HiSTs vedtatte 
lokaliseringsstrategi ytterligere.

HiST planla opprinnelig å bygge 
ut et høgskolesenter på Dragvoll, 
men vedtok allerede for åtte år 
siden at man ønsket en sentrumsnær 
beliggenhet. Hovedbegrunnelsen var 
allerede den gang beliggenheten til 
NTNU og St. Olav, at hovedmengden 
av studentene bor sentrumsnært og at 
det er en rekrutteringsmessig fordel 
å ligge sentralt.

NTNU har besluttet å utrede 
mulighetene for en samling av 
hele universitetet i området Øya 
– Gløshaugen, og har åpnet for et 
samarbeid med HiST. HiST har vedtatt 
å gå inn i et slikt samarbeid om en 
felles utbygging. De arealmessige 
og reguleringsmessige forhold er 

HiST sikter mot sentrum 

TØH TIL GLØSHAUGEN: Et samlet HiST i nærheten av NTNU vil forbedre det faglige samarbeidet, mener kronikkforfatteren (Foto: Birger 
Jensen).

Ole A. Brønmo
Høgskoledirektør HiST

allerede utredet, og en har konkludert 
med at det er tilstrekkelig med areal 
både for NTNU, HiST og til fremtidig 
utvidelse. 

Et felles prosjekt med NTNU 
gir størst sikkerhet for at det legges 
til rette for at beslektede fagmiljø i 
de to institusjonene samlokaliseres 
bygningsmessig og når det gjelder 
tomtevalg. En baserer seg i prosjektet 
på at dersom det viser seg at planene 
om en samling av forskning og 
høyere utdanning i området Øya– 
Gløshaugen ikke lar seg realisere, 
vil en lyse ut et eget prosjekt for 

en samling av HiST i området Øya– 
Marienborg– Kalvskinnet. 

Samlokal i ser ing av de to 
institusjonene kan i tillegg til faglig 
samarbeid gi muligheter for felles 
infrastruktur, for eksempel bibliotek, 
bygningsmessig drift, IT, post etc. 
uavhengig av graden av faglig og 
organisatorisk integrering. 

Samlokaliseringsprosjektet er i 
pakt med de overordnete politiske 
visjoner for byen og regionen, og 
vil kunne utvikles til et prosjekt 
som kan få betydelig politisk støtte. 
Det har imidlertid kommet tydelige 

signaler om at HiSTs og NTNUs 
byggeprosjekter bør vurderes i 
sammenheng. 

Lykkes prosjektet, vil området 
bli et nasjonalt tyngdepunkt innenfor 
høyere utdanning og forskning som 
kan føre til at Trondheim og Midt-
Norge i enda større grad vil kunne gjøre 
seg bemerket som et internasjonalt 
kunnskapssentrum.UD
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TOMMELTRYKK

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

Si din mening på SMS!

Send: DUSKEN <din 
mening> til 1933. 
Tjenesten koster tre kroner per 
melding.

Jævla vasketraktor! Kain dokk slutt 
me d dær? Eg har forelesning.
Irritert dragvoll student 

Hvorfor har dere ALLTID så utrolig 
dårlige tegneserier på baksiden? 

14 kjøretøy passerte meg når jeg 
ventet på bussen, på torsdag den 
24.2.2005, 19:05 til 19:18, kjøretøy 
nr 100 var en vw, nr. 200 var reppe 
bussen.

Jeg spiste en vannmelon sist fredag.
Mens jeg leste Under Dusken lizzom... 
Det var ganske ålreit.

Kor mange fra Under Dusken træng man 
for å skifte ei LYSPÆRA?? 20! (hehe). 
Én til å skifte pæra og nitten til å bruke 
masse tid på å skrive en mongolid 
dårlig søppel-tufseavis som ska ligg å 
rug i pappæska på Dragvoll hvær andre 
tirsdag! ÆHÆHÆHÆHÆHÆ! Neida! 
Kødda! Æ digge dokker!  Dokker e 
kul! ÆHÆHÆHÆ!

I forrige utgave av Under Dusken 
hevder Ronny Kjelsberg at ISFiT 2005 
var en pusekattfestival. Kjelsberg 
kritiserer festivalen for å sensurere 
spørsmål fra talerstolen under 
debattmøtet «Education. How?», for 
å løpe Kristin Clemets ærend, og 
for stort sett å klappe hverandre 
på ryggen over hvor fint utdanning 
er, uten å diskutere kontroversielle 
spørsmål.

Kjelsberg har et poeng med 
at utdanningsministrene på møtet 
«Education. How?» enkelte ganger 
klarte å snakke seg bort fra kritiske 
spørsmål, uten at debattleder Terje 
Svabø fulgte dem godt nok opp. Det 
er dessverre ofte slik at politikere er 
gode til å prate for seg, og i særdeleshet 
når de ikke har motdebattanter fra 
hjemlandet i panelet. Men det faktum 
at over 15 studenter fra alle klodens 
hjørner kom på talerstolen for å ta 
opp forskjellige tema de er opptatte 
av, mener vi gjorde møtet både 
spennende og informativt, og reiste 
mange viktige spørsmål til debatten 
om utdanning. Blant spørsmålene fra 
talerstolen var Kjelsbergs innlegg om 
GATS og handel med utdanning, et 
interessant og viktig tema som vi er 
glad for at ble tatt opp.

Insinuasjonene om at ISFiT skal 
ha sensurert kritiske spørsmål fra 
Storsalen under «Education. How»-
møtet faller på sin egen urimelighet. 
Grunnen til at Svabø avbrøt Kjelsberg 

ISFiT – sensurerende og konfliktsky?

ÅPENT OG NØYTRALT ISFITMØTE: - Isfit er en møteplass hvor flest mulig stemmer skal høres, og slik var også møtet “Education.How?”, 
mener innsenderme, møtesjef Daniel Rees og Sæba Bajoghli i ISFiT 2005 (Foto: Fotogjengen).

etter hans første spørsmål var en svært 
lang taleliste. Kjelsberg hevder også 
at en ISFiT-funksjonær tok kontakt 
med ham etter at han gikk ned fra 
talerstolen for å advare mot flere 
kritiske spørsmål. Dette er rent 
oppspinn. Tidligere på kvelden hadde 
NTNU/HIST Attac delt ut løpesedler 
med et opprop mot GATS, og vært 
freidige nok til å inkludere ISFiT i 
oppropet uten å spørre festivalen 
på forhånd. ISFiT-funksjonæren det 
henvises til ønsket kun å presisere 
ovenfor Kjelsberg at dette var et 
debattmøte, og at møtet ikke skulle 
brukes som en vervekampanje for 
Attac.

Kjelsberg kritiserer ISFiT for 
ikke å ta opp kontroversielle tema. 

Var Kjelsberg tilstede på de ni andre 
tematiske møtene under ISFiT? Eller 
i de 16 workshopene der heftige 
diskusjoner om nettopp GATS, 
kvalitetsbegrepet og studenters rolle 
i fredsarbeid pågikk? ISFiT handler 
om å lage en åpen og nøytral 
global møteplass for å fremme en 
nyansert debatt på tvers av politiske, 
geografiske og kulturelle grenser. 
Følgelig er ISFiT en festival også for 
de som er enig med «etablissementet» 
og mener at GATS er et gode for 
verden. ISFiT er ikke World Social 
Forum – men en møteplass hvor flest 
mulig stemmer skal bli hørt.

For ISFiT 2005, møtesjef Daniel 
Rees og leder Sæba Bajoghli

Samfundets
kunstneriske gjenger
gir deg et festmøte
med musikk, ord og
bilder på en kveld
viet kjærligheten i
alle dens forskjellige
former. Kom til
Storsalen og bli litt
forelsket.

Lørdag 9. april:kl 19.00StorsalenPris:Inkludert i inngang

Kjær l i ghe t-varmeste ord på jord

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

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

Innlegg og kronikk kan sendes til:
meninger@underdusken.no
Frist: torsdag 14. april 
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Lørdag 5.mars vedtok Storsalen i 
Studentersamfundet ein resolusjon 
om å boikotte israelske varer til Israel 
innfrir krava skissert i ”Veikartet for 
fred”.

Dei palestinerane som har jobb 
i Israel, blir sikkert henrykte. Tenk 
at medlemane av Studentersamfundet 
skal leve i avholdenhet til Jaffa 
appelsinar og avokadoar. Den 
viljestyrka vekker nok misunning.

I  a r t ikke len publ i ser t  på 
samfundet.no står det i begrunninga 
av boikotten at Studentersamfundet 
ikkje likar terror, men: ”… mest 
sannsynlig er det okkupasjonen som 
er bakgrunnen for terroren.”

I 1947 sto FN for delinga av 
Palestina. Palestina skulle delast i ein 
palestinsk og ein jødisk stat. Frå 1947 
til 1967 hadde ikkje Israel noko av 
verken Vestbredda eller Gaza, men 
det var likevel terror. Altså kom 
terroren før okkupasjonen.

Eg freista å leita fram eventuelle 
andre resolusjonar om boikott frå 
Studentersamfundet, men eg fann 
ingen. Stemmer det at dykk ikkje 
har fleir?

K v i f o r  h a r  i k k j e 
S tudentersamfundet  boikot ta 
Russland? Eller er krigføringa i 
Tsjetsjenia rein nok? Kan jo legge 
til at Russland får militær kursing av 
Israel. Beklageleg nok har Israel ein 
del uskuldige liv på samvitet, men 
det er småtteri i forhold til Russlands 
behandling av tsjetsjenerne. Så når er 
det snakk om boikott av Russland?

Tibetanerne kjemper sin stille 
kamp mot kommuniststaten Kina. 
Men tibetanerne bruker jo ikkje terror 
i forsvarskampen sin. Då er det vel 
heller ikkje noko vits å sympatisera 
med dei? I tillegg så importerar me 
jo ein del meir frå Kina. Men sidan 
den boikotten koster litt, så blir vel 
det litt slitsomt?

Men for styret i studentersamfundet 
handler vel dette først og fremst om å 
vera politisk korrekte, dilte etter SV, 
AUF, LO, NKP og så vidare…

Nå som anti-semittismen spreier 
seg i Europa, sender dykk ikkje feil 
signaler ved å berre boikotte den 
jødiske staten?

Eimund Fjeldskaar

Samfundet klarer 
seg uten Jaffa

UD PRESISERER

I UD nr. 5-2005 titulerte vi Ronny 
Kjelsberg, forfatter av leserinnlegget 
«Pusekattfestivalen ISFiT», som leder av 
NTNU/HiST Attac både på leserbrev- og 
på lederplass. Kjelsberg er ikke leder av 

organisasjonen, og har skrevet innlegget 
på personlig initiativ. UD beklager 
denne feilen, og gjør oppmerksom på 
at eventuelle svarinnlegg må rettes mot 
Kjelsberg, ikke NTNU/HiST Attac.

I Under Dusken 5/2005 har jeg et 
innlegg kalt “Pusekattfestivalen ISFiT”. 
På eget initiativ har UD tydeligvis klart 
å titulere meg som leder av NTNU/HiST 
Attac, og signert artikkelen med dette. 
La meg derfor klargjøre følgende:

1. Jeg er ikke leder for NTNU/
HiST Attac

2. Innlegget er skrevet av meg 
personlig, og er ikke skrevet på vegne av 
noen organisasjon, Attac eller andre.

3. I innlegget jeg sendte til Under 
Dusken signerte jeg med mitt navn, 
verken mer eller mindre.

Jeg lurer på hvordan UD finner det 
redaksjonelt ansvarlig å selv finne opp 
og skrive titler som de plasserer under 
innsendte innlegg, uten å informere 
innsenderene? Er ikke signaturen en 
sentral del av innlegget, hvor skribenten 
informerer om hvem han/hun er og om 
hvem innlegget eventuelt er skrevet på 
vegne av? Dette blir særlig graverende 
når UD i lederen på et slikt grunnlag 
angriper Attac, og jeg lurer på hva UD 
har tenkt å gjøre med sine interne 
rutiner for å unngå at noe slikt skjer 
igjen.

Så kan jeg selvsagt svare litt på 

kritikken i lederen (fremdeles kun på 
egne vegne). Som skribenten av denne 
kanskje ikke har fått med seg, er ikke 
mitt innlegg en generell kritikk av ISFiT 
som sådan, jeg tror tvert i mot at ISFiT 
har svært mye positivt i seg. Det er 
derimot en kritikk av det bestemte, 
høyt profilerte møtet “Education. 
How?”, og det bildet dette møtet gir 
av festivalen. Å invitere en gjeng med 
høyrestatsråder, for så å toppe det med 
Terje Svabø fra Civita som debattleder 
vitner om en perspektivløshet ISFiT ikke 
burde se seg tjent med. Dette virker det 
som lederskribenten langt på vei sier 
seg enig i. Likevel påstår han at ISFiT 
gjør dette for å ikke bli en “politisk 
orientert festival”. Dette prøver jeg 
også å kommentere i mitt opprinnelige 
innlegg, og hele poenget med innlegget 
er at ISFiT har bommet nettopp fordi 
en slik debatt som “Education. How?” 
faktisk UTGJØR en veldig kraftig politisk 
orientering, noe jeg selvsagt ikke synes 
burde få stå ukorrigert.

Ronny Kjelsberg
Stormester med stjerne i 

Fantometklubben

Undermåls, Dusken!

De to siste UKEne har Selskapssiden, 
Klubben og Strossa blitt pusset opp. 
Selskapssiden og Strossa er blitt hvite 
og stilige, Klubben har blitt hvit og 
grå. Nå står Bodegaen for tur, og da 
har jeg følgende oppfordring til de 
som er så heldige og får lov til å være 
med å utforme den nye Bodegaen: La 
mangfoldet prege Samfundet, ikke la 
dette rommet også bli hvitt! 

Gjør hva som helst annet, mal det 
rødt eller blått eller brunt. Innred en 
rorbu, tømmerhytte, jungel, romersk 
tempel, playboy mansion, moulin 
rouge, rennessanse-sal med rokokko 
eller hva som helst: Bare ikke gjør 
det klin likt de andre rommene som 
er pusset opp de siste åra! 

Hans Jørgen Solheim
5. årskurs siv ing

Nei til et hvitt Samfund!
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Utdannede på billigsalg?
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– Master vil bli den vanligste graden, spår Petter 
Aasen. 

Som direktør og tallmester i Norsk institutt for 
forskning og utdanning (NIFU) vet han hva han 
snakker om. Søknadene til masterstudier renner inn 
som aldri før. I 2001 tok de norske universitetene 
opp 2806 studenter til hovedfag og master. Tre år 
etter var det samme tallet 8552. 

– Dess flere som har en grad, dess mindre 
verdifull blir den. I framtiden vil det ikke være 
naturlig å slutte å studere etter at man har fått en 
bachelorgrad, utdyper Aasen. 

For hvert år som går får mastergradstudentene 
på NTNU får flere likesinnede å svirre rundt i 
korridorene med. I 2001 mottok universitetet 
340 søknader til det som da het hovedfag. Tre år 
og en kvalitetsreform senere samlet det seg opp 
hele 3022 mastersøknader på skrivebordene på 
opptakskontoret. 

Stadig flere studenter lar seg også pirre av 
tanken på å slite skolebenken enda noen år, på 
vei mot en doktorgrad. I fjor høst tok norske 
universiteter opp 700 flere doktorgradsstudenter 
enn tilfellet var bare to år tidligere. 

– Doktorgraden vil kanskje få samme status 
som hovedfaget hadde tidligere, ser Aasen for 
seg. 

NORDISK MASTER PÅ B-YOUNG. Maria Bøifot er et 
eksempel på at en mastergrad ikke lenger gjør 
deg unik på arbeidsmarkedet. Etter å ha fullført 
sin mastergrad i nordisk og i tillegg tatt praktisk-
pedagogisk utdanning, måtte hun ta til takke med å 
jobbe i klesbutikk. Lærerdrømmen fikk seg dermed 
en alvorlig knekk. 

– Det var frustrerende å ikke få en jobb der 
jeg kunne bruke utdanningen min. Jeg har hele 
tiden ønsket å bli lærer, og søkte på alt jeg kom 
over. Hver gang fikk jeg beskjed om å skaffe meg 
mer erfaring og komme tilbake. 

Maria svinser mellom fargerike gevanter på 
B-young, hvor hun jobbet i tre år. Nå har hun 
endelig fått en 44 prosents stilling på Brundalen 
videregående skole, noe som faktisk gjør henne 
til en av de heldige. 

– Det er absolutt et tøft arbeidsmarked i 
Trondheim, og man må ta til takke med små 
vikariater for å få en fot innenfor. 

Det er først nå Maria ser verdien av utdannelsen 
sin. Hun får stadig høre at den høye graden hennes 
er verdifull, og kanskje gjør den at hun får fortsette i 

Hva skal du bli når du blir stor?
Stadig flere tar mastergrad. 
Hvordan få jobb når alle er 
utstuderte røvere?

lærerstillingen. Men det er ikke bare greit å være 27 
år, høyt utdannet og likevel ikke ha fast jobb. 

– Hvis jeg skal se positivt på det, så har jeg 
nok mindre sjanse for å bli tidlig utbrent, sier 
Bøifot med et ironisk smil.

DIFFUS BACHELORGRAD. Studiedirektør ved NTNU 
Hilde Skeie er fullt klar over at mange er i Bøifots 
fortvilede situasjon.

– Jeg synes ikke verden skal bli slik at man 
må ha mastergrad for å sitte i kassa på Rema 1000, 
sier hun, men presiserer:

– Det er arbeidsmarkedet som styrer, og på 
markedet blir det stadig flere med en høyere grad. 
Personlig vil jeg kreve en mastergrad av dem jeg skal 
ansette i en saksbehandler- eller rådgiverstilling. 

Mange arbeidsgivere tenker som Skeie, og 
synes det er tryggere å ansette kandidater med en 
master på innerlomma. Særlig når betydningen av 
en bachelorgrad ikke trer klart fram for dem når 

de dykker ned i jungelen av jobbsøknader. 
– Det er grunn til en viss uro over hva slags 

kvalifikasjoner en bachelorgrad gir, og også rundt 
hvordan arbeidsgivere vil vurdere denne graden, 
tror Petter Aasen i NIFU og poengterer at dette 
ikke er et særnorsk fenomen.

TAPER JOBBKRIGEN. Aasen ser i en overgangsperiode 
konturene av en jobbkrig mellom to typer personer: 
De med en treårig bachelorgrad kniver hardt 
mot de som har den fireårige cand.mag-graden 
universitetene opererte med før kvalitetsreformens 
inntog. En kamp bachelorkandidatene ofte 
taper.

Bevis for dette finner Aasen i vårt naboland, 
Danmark. Her har man en tid operert med to 
parallelle grader, både cand.mag og bachelor.

– Det har vist seg at arbeidsgiverne ikke 
vurderte bachelorgraden særlig høyt.

Dette er stikk i strid med tanken bak den nye 

TEKST:  ELLEN SYNNØVE VISETH 
OG BIRGITTE BERGGREN
ud@underdusken.no
FOTO: ESPEN HØE OG CHRISTIAN NØRSTEBØ

KVALIFISERT: Maria Bøifot har mastergrad i nordisk, praktisk-pedagogisk utdanning - og deltidsjobb i klesbutikk.
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treårige graden 
– Bachelorgraden skal være en selvstendig 

grad med klare beskrivelser i forhold til relevansen 
for arbeidslivet. Disse beskrivelsene finner man 
hvis man leser studiekataloger eller går inn på 
lærestedenes nettsider. Cand.mag.-graden manglet 
dette, forklarer Rolf Larsen i Utdannings og 
forskningsdepartementet (UFD), og fortsetter:

– Fra vår side er tanken at bachelorgraden 
skal være yrkesrelevant. 

UKJENT BEGREP. Studiediretør Skeie er usikker på 
om dette har fungert etter hensiktene.

– Bachelorgraden er mer strukturert enn cand.
mag-graden var. Men både bredde og fordypning 
lider under et forkortet studieløp. På arbeidsmarkedet 
skal de med bachelorgrad konkurrere med dem som 
har cand.mag. Et problem da er at arbeidsgiverne 
ikke vet hva en bachelorgrad er.

De t te  bekre f te r  Gunn Kar i  Hygen , 
admin i s t re rende d i rek tø r  i  T rondhe im 
næringsforening. 

– Jeg tror ikke de som skal ansette folk vet 
hva en bachelorgrad er ennå. Det kan være lurt å 
bruke de gamle betegnelsene grunnfag og hovedfag 
for å beskrive hva graden består av.

Mens vi forklarer artikkelens tema, gjør 
Hygen håndbevegelser som når man gir gass på 
en motorsykkel: Snakk fortere! Og næringslivet er 
som Hygen selv: Direkte og effektivt. 

– Bedriftene er målrettede og gir ikke ved 
dørene. Vi er inne i en utdanningsspiral. Det er 
lett å få høykompetent arbeidskraft, og det frister 
å plukke ut de med master.

INGEN FORDYPNINGSTID. Hygen mener likevel at 
næringslivet ikke nødvendigvis er tjent med en 
mastergrad; man kan bli overkvalifisert også. 

– Det er mange oppgaver i næringslivet hvor 
det er direkte feil med master. I små bedrifter, 
som de vi har i Trøndelag, har man ikke tid til å 
fordype seg i én problemstilling, slik man gjør i 
masteroppgaven. De har små staber som går rett 
på sak. 

Det man trenger, er folk som kan jobbe effektivt 
opp mot en tidsfrist, og har faglig kompetanse. 
Da er bachelorgraduater ofte gode nok. I flere 
ingeniørstillinger er en treårig utdannelse fra HiST 
ofte å foretrekke framfor en siv.ing.-grad fra NTNU, 
mener hun. 

– Det er et et stort behov for «vanlige» ingeniører 

GRADSINFLASJON
REPO
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HØYE KRAV: Ikke vær redd for å 
søke, selv om du ikke oppfyller 
alle krav i stillingsannonsen, råder 
arbeidsformidleren Compass. 
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for eksempel i oljesektoren, og ingeniørutdannede 
fra høyskolen er etterspurte i visse nisjer. HiST 
blir viktig og vil foretrekkes i tida framover, spår 
hun. 

Mens hun snakker har Hygen fått på seg jakken. 
Vår tid er ubønnhørlig ute, og kjapt og kontant 
blir vi skysset ut gjennom dørene. 

ENGASJER EDER! Selv om Hygens ord gir håp til 
bachelorstudenter, legger ikke personalsjef Henning 
Skåra i Hydro IS Partner skjul på at hos dem stiller 
jobbsøkere med en mastergrad sterkere.

– De vi ansetter har vanligvis studert i fire eller 
fem år. Vi foretrekker oftest sivilingeniører framfor 
ingeniører med en treårig høyskoleutdanning.

Men selv om bedriften er redd for å ansette 
medarbeidere med for lite faglig ballast i bagasjen, 
understreker Skåra at en master ikke er et absolutt 
krav i ansettelsesprosessen.

– Først ser vi på de faglige kvalifikasjonene. 
Men deretter kommer personlige egenskaper inn 
i bildet. Det er viktig for oss at våre ansatte er 
mest mulig selvgående, ved å ta ansvar og vise 
stor grad av selvstendighet. 

Skåra tenner dermed et lys i tunnelen for de 
av byens studenter som velger å vie fritida si til 
geskjefter som studentpolitikk eller frivillig arbeid 
på Studentersamfundet.

– Utenomfaglig engasjement er en indikasjon på 
at man har evnen til å kommunisere og samarbeide 
med andre, og at man er villig til å ta i et tak. Men 
det skal veldig mye til for at vi ansetter noen med 
mindre enn tre års utdanning, presiserer Skåra. 

MASTER FORETREKKES. Studiedirektør Hilde Skeie har 
en forklaring på hvorfor også hun foretrekker de 
høyest utdannede:

– Det har med personlig dannelse å gjøre, ikke 
så mye med faget. Har man en hvilken som helst 
master, har man en kjempekompetanse. Ikke bare 
har man fordypet seg i et bestemt emne, man kan 
også finne kilder og uttrykke seg skriftlig.

Det er tydelig at Skeie er opptatt av dette 
med dannelse. Hun blir ivrig og lener seg fram 
over bordet mens hun gestikulerer og forteller 
om en saksbehandler hun en gang kjente. Han 
hadde skrevet hovedoppgave i biologi om 
myggen på Finnmarksvidda, men jobbet i en 
personalavdeling. 

– Likevel var han virkelig rett mann på rett 
plass! I dagens næringsliv holder det ikke å være 
faglig kompetent, man må i tillegg kunne både 
kommunikasjon og språk. Bare slik kan man skille 
klinten fra hveten når «alle» har en mastergrad på 
papiret. 

MASTER ELLER DISASTER? Heldigvis har ikke alle 
mastergrad. Karriererådgiver Børge Beisvåg ved 
Origo-senteret på NTNU påpeker at de fleste på 
dagens arbeidsmarkedet faktisk ikke har en femårig 
grad å slå i bordet med.

Beisvåg møter daglig mange fortvilte studenter, 
og spørsmålet «må jeg ha en mastergrad for å få 
jobb?» dukker ofte opp. 

En av oppgavene til rådgiverne bak skranken 
på Origo-senteret er å hjelpe studentene å forstå 

hvilke kvaliteter arbeidsgivere leter etter. Og ikke 
minst hva man kan bruke utdanningen sin til. Så 
blir man forhåpentligvis ikke lenger svar skyldig i 
familieselskaper når bestemor spør hva du egentlig 
blir når du er ferdig med studiene. 

–  De t  e r  abso lu t t  i kke  s i kke r t  en 
universitetsutdanning i det hele tatt er det som 
skal til for at du får den jobben du ønsker, beroliger 
rådgiveren. 

Han pleier å anbefale rådville studenter 
å oppsøke arbeidgivere innen de feltene man 
ønsker å jobbe senere, for å få vite mer om hvilke 
krav de faktisk stiller og hvilke egenskaper de 
verdsetter. 

– Vi ser blant annet at jobberfaring og frivillig 
engasjement blir stadig viktigere for arbeidsgiverne. 
Hvem er du som person? Hva har du gjort fram til 
nå? Slik sett er ikke en bachelorgrad nødvendigvis 
mindre verdt enn en master. 

SIKT HØYT. I rekrutteringsselskapet Compass 

Human Resources Group gjør de seg lignende 
betraktninger. 

– Kravene til faglig kompetanse varierer mye 
etter hvilke stillinger man tar sikte på, forteller 
Ann-Christin Lauten.

– Ofte ser arbeidsgivere etter personer som 
passer inn i felleskapet med dem som allerede 
jobber i bedriften.

 Når du åpner en avis og blar deg fram 
til stillingsannonsene, kan ordlyden virke 
avskrekkende på noen og enhver. Kravene til 
utdanning og tidligere erfaring kan noen ganger 
virke umenneskelige. Men Lauten tror man har mye 
å tjene på å ta pennen fatt og sende ut søknader 
i fleng. 

– Søk på jobber selv om du ikke tilfredstiller 
alle kravene i stillingsannonsen, oppfordrer hun, og 
puster liv i jobbhåpet til de som viser pågangsmot 
og tæl.

– Er man ivrig på å sende ut søknader, lykkes 
man som regel til slutt.UD

BACHELOR ER BRA: For noen oppgaver i næringslivet vil det være helt feil å ha mastergrad. En treårig utdanning kan 
ofte være like funksjonelt, mener Gunn Kari Hygen, adm.dir. i Trondheim næringsforening. 
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I livsrytmens harmoni
For trommemester Julius Caro Shutu dreier 
musikk seg om langt mer enn underholdning. 
Nøkkelen til livet ligger i rytmen.

TEKST:  MERETE JENTOFT SIRNES 
merete@underdusken.no
FOTO: ANNE-STINE JOHNSBRÅTEN

VÅRSOLA SKINNER FOR FULL STYRKE inn gjennom 
vinduene til kantina på Dragvoll. Man må man 
myse hardt med øynene for å se konturene av 
menneskene som oppholder seg her.

En mann som ikke myser er Julius Caro 
Shutu. 

Han sitter med ryggen til sola, får en 
eventyraktig aura rundt seg. Som om strålene har 
bestemt seg for å omfavne han. Shutu sitter der 
rolig ved hjørnebordet og gir inntrykk av å være 
en harmonisk mann. I det han lener seg bakover 
på stolen og smiler med både øyne og munn, er 
det første han begynner med en unnskyldning.

Med sin kraftige og behagelige stemme, 
beklager han at vi ikke kan gjøre intervjuet på 
norsk. Hvis han hadde mestret språket bedre ville 
han gjort det, sier han, og forklarer at det handler 
om respekt for andre mennesker. 

Beklagelsen er på flere måter avslørende. En 
manglende fortann kommer fram i lyset. Den mistet 
han i en ulykke flere år tilbake.

– Jeg var på vei hjem og det var svært mørkt 
der jeg gikk. Jeg kunne ikke se lange biten foran 
meg. Plutselig falt jeg ned i en grop og i det jeg 
landet stanget jeg tanngarden i jorda. Dermed røk 

tanna. Han slår oppgitt ut med hendene. 
– Jeg skal sette inn ny tann etter hvert. Men det 

koster og akkurat nå er prioriteringene annerledes. 
Men jeg har mistet den ved siden av fortanna også, 
sier han og peker entusiastisk mot overkjeven.

Den forsvant av helt andre årsaker ved en 
helt annen anledning. Smilet er igjen på plass. 
Han ler godhjertet.

JULIUS CARO SHUTU KOM TIL NORGE høsten 2004. 
Reisen mot nord fra Kenya til Norge var først og 
fremst drevet av hans forelskelse til sin nåværende 
samboer Lise Jaastad. Hun oppholdt seg i Kenya 
og drev med feltforskning innenfor etnomusikk. 
De fant raskt tonen og Shutu ble etter hvert med 
Lise til Norge. 

Vel framme på norsk jord spilte Shutu en 
konsert sammen med Trondheim Verdensmusikk 
Ensemble. 

Det var her de ansatte ved NTNU fikk øynene 
opp for eliteklassemusikeren, og han fikk tilbudet 
om en stilling som gjesteforeleser ved afrikastudiet 
på institutt for musikkvitenskap på Dragvoll.

 Kollegaer ved universitetet understreker at 
ikke bare kan Shutu utøve trommebeherskelse med 
stor presisjon på et ekstremt høyt nivå. Han forstår 
også alle lag i musikken, strategien i oppbygningen 
og strukturen. Kollegaene mener også at Julius har 
funnet helhetens rytme, og at han har lært musikk 
på den beste mulige måte: Gjennom å lytte.

NÅ PÅ SENVÅREN er Julius Shutu bokaktuell med 
Afrogrowes for Jambe. Med seg på laget er Ernst-
Wiggo Sandbakk, musiker og universitetslektor ved 
NTNU. Sammen gir de ut lærebok om afrikansk 
kultur og musikkforståelse, der både historie, 
noter og musikk på cd skal være med på å øke 
studentenes forståelse og interesse for fagfeltet. 
Shutu spiller selv alle stemmer og lag på CD-en. 

– Undervisningsmaterialet på området er 
mangelfullt. De aller fleste som behersker den 
fininnstilte trommekunsten og kulturen, har fått 
den inn gjennom morsmelka. Men stadig færre 
tilegner seg kunnskapen, sier Shutu.

For å spre forståelsen og ikke minst gleden over 
slik musikk, har den kenyanske trommespilleren 

reist rundt i store deler av verden. Han har undervist 
ved prestisjetunge universitet og holdt konserter for 
både små og store forsamlinger. En globetrotter og 
en musiker i verdensklasse. Reisene sine begrunner 
han med globalisering.

– Man må møte folk der de er. Det betyr en 
del reising for min del. Men å møte nye mennesker, 
få nye inntrykk og ikke minst oppleve andres 
interesse for musikk og høre på deres lidenskap, 
det gir enormt mye tilbake. 

Øynene til Shutu gnistrer av iver. 
– Klassisk musikk – nydelig! Jeg har ikke så 

stor kjennskap til slik musikk, men kan følge den 
praktfulle oppbygningen. Musikken betyr så mye 
for mange mennesker. Gjennom musikken kan 
man globalisere, knytte et fellesskap og en felles 
forståelse. Det er noe av grunnen til at Afrogrowes 
for Jambe blir gitt ut på flere forskjellige språk, sier 
mannen som den nevnte Sanbakk omtaler som et 
vandrende leksikon.

PÅ KENYAS ØSTKYST, på grensa til  det indiske hav, 
finner man byen Malindi. Like utenfor byen vokste 
Julius Shutu opp sammen resten av stammefolket 
Giriama.

– Du må huske på det, sier han med ett. 
– Tankegangen her i Nord Europa er en helt 

annen enn den i Kenya. Ingen musikk er det samme 
som intet liv. Mannen i sola blir alvorlig, før han 
igjen blottlegger smilet uten fortann. 

– La meg fortelle deg en historie, sier han og 
begynner beretningen som legger grunnlag for 
hele hans person. 

– Fra gammelt av har folk i Kenya, og andre 
steder i Afrika, trodd at naturen er sammensatt av 
mange ulike lyder. Fra dyrene, fra trærne, sjøen, 
menneskene, fra alt som er levende. Alle lydene 
til sammen er kraften – kolowa – bak månens 
bevegelse. Unity, det er viktig! formaner han, før 
han fortsetter:

– Når det innimellom oppstår måneformørkelse 
tror vi det skjer fordi kolowaen er lav. Da skynder 
alle i landsbyen seg, og henter trommene for å 
hjelpe jorda ved å lage lyd. Spiller og synger og 
bruker all lyd i vår makt for å øke energien og 
dermed hjelpe månen videre. Stopper lyden, 

Julius Caro Shutu er 45 år og ble født i byen 
Malindi i Kenya.

Han er en av verdens ypperste trommeslagere 
innen sitt felt, og er stadig på reisefot. Han 
flyttet til Norge høsten 2004.

Shutu var med som kulturell bidragsyter og 
guide sammen Frode Alnæs under Plan Norges 
tv-fadderaksjon januar 2004.

Han har jobbet ved Nationalteateret i Kenya, 
og har undervist ved utallige universitet rundt 
omkring i verden.

For tiden er han Bokaktuell med Afrogrowes for 
Jambe, en lærebok i afrikansk trommekultur og 
historie.

FAKTA

JULIUS CARO SHUTU
45 ÅR
FORELESER PÅ 
MUSIKKVITENSKAPELIG 
INSTITUTT 

MUSIKKSJARMØREN
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Shutu får et alvorlig drag over ansiktet. Temaet 
er viktig for ham. Ikke alle er like overbeviste 
som ham selv om at trommespilling kan få folk 
friske. 

– Afrikanske trommerytmer har alltid blitt brukt 
som medisin. Spesielle rytmekombinasjoner hjelper 
på ulike plager. En type musikalsk oppbygning 
frigjør for eksempel endorfiner fra hjernen. En 
annen kombinasjon er med på å øke kroppens 
oksygenopptak, noe som igjen er med å forandre 

den enkeltes helsetilstand. 
Shutu framhever at musikken er et eksakt 

fininnstillt instrument. Slik leger vet hvordan man 
kan kurere sykdommer med medisin og piller, 
vet Julius Caro Shutu hvordan man kan gjøre det 
samme gjennom musikken.

PÅ HJEMSTEDET HANS I MALINDI blir folk over åtti år 
sett på som kloke overhoder, som guder. Dersom 
en som mann er trommespiller, tilegner han seg 
også medisinske kunnskaper som musikken kan 
kurere. Man betegnes da etter hvert som musiker 

og doktor. Når man så passerer de åtti oppnår man 
status som Elder, eller Eldste på norsk. 

Shutu går over til å snakke om sin avdøde 
far, Caro Shutu. En stolt og godt likt mann i 
Giriamastammen. Han var en Eldste og har alltid 
vært - og er fortsatt - et sterkt forbilde for Julius.

– Jeg må innrømme at jeg ønsker å bli slik 
som ham, sier Shutu den yngre.

– Det er så mye jeg vil spørre ham om, og 
ønsker at han kan vise meg den riktige vei i livet. 
Jeg tror at de døde kan komme til oss i drømme. 
Gjennom drømmene kan de veilede og støtte oss. 
Slik har jeg likevel kontakt med han. 

Han har satt seg i en av de grønne sofaene 
inne på kontoret. Det er en fin forvårsdag og sola 
varmer godt gjennom de store vinduene. Men her 
inne slipper man å stramme øynene sammen til 
små striper.

– Det er ikke slik at jeg sitter og savner min 
far. Det er fint å se tilbake på fortida, på det som 
har skjedd. Men jeg har ikke mye tid til det. Jeg har 
mitt fokus på nåtida og framtida. Det er det som 
betyr noe. Å leve nå og å se framover i livet.

ORDET KONKURRANSE finnes ikke på giriama. For Julius 
Shutu er konkurranse hovedgrunnen til at mange 
mennesker er deprimerte.

– Å måle og sammenligne mennesker med 
hverandre skaper bare misunnelse og splittelse. 
Dersom folk kunne være mer tilfreds med seg 
selv, og ha aksept og respekt for hverandre, ville 
jorda blitt et mye bedre sted å leve på. Jeg tror 
ikke at mennesket er født fri. Jeg tror vi er en del 
av noe større og ikke er uavhengige. Mennesket 
må ha noe å strekke seg etter, være med å fylle 
ut helheten. Unity!

Shutu smiler sitt usedvanlige, sjarmerende smil, 
holder hendene avbalansert i fanget. Utenfor står 
sola høyt på himmelen, månen er ikke å se. Naturen 
følger sin egenkomponerte rytme. Julius Caro Shutu 
kommer med en innlysende avsløring:

– Jeg er i fullstendig harmoni med meg selv.UD

da stopper månen. Og stillhet er det samme som 
død. Når månen da går videre, har vi bevist at vi 
er en del av naturen. En del av helheten, formaner 
han. 

Sola har beveget seg, og nå må også vår mann 
myse med øynene for å fokusere. Han reiser seg 
og viser vei til instituttets trommesamling.

RUNDT TRETTI TROMMER I ULIKE STØRRELSER står inne 
på en kollegas kontor. Enkelte trommer er bare 
ti centimeter høye, andre ruver en meter over 
bakken. Et par av dem er digre i diameter, andre 
er lange og smale. 

– Alle instrumentene er samlet inn av studenter 
og ansatte ved musikkinstituttet på studiereiser 
og feltarbeid. 

Shutu peker og forklarer:
– Den der, det er en djembe. Den er stor og 

tung, og gir en hul og mektig lyd. Den der, det 
er en kunda.

Som ve rb  be t y r  kunda å  l e ke  på 
guiriamansk. 

– Slike trommer brukes ofte i seremonier, for 
eksempel i bryllup. Det er et instrument for glad 
musikk. To make people happy! sier han med et 
bredt glis.

Trommespilleren ramser opp flere navn. Shutu 
peker på skinntypene trommene er trukket med, 
og sier at de alle har ulik virkning på mennesket. 
Det samme gjelder tresortene de er laget av. 

– Får man en riktig kombinasjon av materiale og 
rytme- og tonesammensetting, samt utsøkt presisjon 
av musikeren, kan musikken ha helbredende effekt 
på sykdom og tilstander hos mennesker. Musikk 
er alt, også medisin, gestikulerer Shutu. 

Forskere har i nyere tid sett på hvordan lyd 
beveger seg i ulik væske. Lyd kan bevege seg i 
menneskets celler, og dermed kan musikk være 
med å påvirke kroppslige prosesser. Dette har 
stammefolket i Kenya visst lenge. Også samefolket 
med sine shamaner i spissen har benyttet seg av 
slik kunnskap i århundrer.

Musikken betyr 
så mye for mange 
mennesker. Gjennom 
musikken kan man 
globalisere, knytte et 
felleskap og en felles 
forståelse.

ʻ̒
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Det er tidlig lørdags formiddag, 2. april. Byen 
er i ferd med å våkne til liv etter fredagsnattens 
utskeielser og folk er så smått i ferd med å krype 
ut av sine lune og varme hobitthuler.

I hjertet av Trondheim, har en gjeng mannlige 
Amigafanatikere samlet seg på Vitensenteret, for 
å drodle rundt allverdens tekniske duppeditter 
og operativsystemer – alle ting som ligger 
langt utenfor min forståelseshorisont og mitt 
kunnskapsområde. 

EN VERDEN AV nostalgi stiger fram når jeg entrer 
rommet hvor et femtentalls datamaskiner er utstilt, 
og jeg merker pulsen stige og lykkerusen komme 
snikende i det jeg utforskende stikker hodet og 
nesen inn i utstillingen. En utstilling jeg har skjønt vil 
komme til å vekke mange gode barneminner til live. 
Datamaskinene som ble elsket for sin innovative 
teknologi står der – lys levende. 

Det er en slående kontrast mellom det 
gamle vitensenteret, med sine humpete tregulv 
og skjeve vegger og tak, og de store gruppene 
av datamaskiner. Joda, flesteparten av disse 
datamaskinene er fordømt gamle i datahistorisk 
forstand, men stemningen gjør opplevelsen om 
mulig enda mer nostalgisk.

OG DET ER NETTOPP denne ene tingen som kan 
sies å være felles for messedeltakerne: Alle er 
amiganostalgikere. Disse er her for å mimre om 
spillmaskinene som pumpet ut noe som kunne 
minne om 80-talls discomusikk på speed, men som 
like fullt var revolusjonerende for sin tid. De med et 
nært forhold til Amiga, har gjerne tilbrakt måneder 
av sine liv bak skjermen. Og har et romantisk bilde 
av spill på en-disketts-størrelse. 

Maskinen hadde 256 farger, men du var 
derimot en av få dersom du i samme tidsperiode 
hadde en pc med mer enn seks farger. 

– Amigaen hadde i tillegg relativt bra lyd målt 
mot andre standarder. Pc-en kunne så vidt gi fra 
seg et usselt «PIP». Dette var i hovedsak årsaken 

Man kan lukte, se og høre nostalgien på lang vei når entusiastene i 
AmiTron05 inviterer til Amigamesse på Vitensenteret.

til at de større Amigaene ble brukt fremfor pc-er 
til for eksempel TV-produksjon, forteller Markus 
Nygård.

Han er en av de engasjerte lederne for 
AmiTron, og sitter inne med overveldende mye 
kunnskap om disse maskinene. Både slik de 
fleste tenker om dem, og om det som kan bli 
framtidens Amiga. 

AMITRON BLE første gang arrangert i august 2004 
og kunne på mange måter kalles en generalprøve 
for årets messe.

– Vi begynte å undersøke med folk kun ti 
dager før messa, ler Nygård. Likevel var det rundt 
100 betalende gjester. I år har medieoppstusset 
vært betydelig større og arrangementet er desto 
mer aktuelt. Amiga 1000 feirer tjueårsjubileumet. 
Dette var verdens første datamaskin med innebygd 
talesynthesizer og tekst-til-tale.

I tillegg hadde den krystallklar lyd med 
fire stemmer i stereo. Altså en standard andre 
produsenter ikke maktet å følge opp. Til tross 
for dette er det bemerkelsesverdig nok stusselig 
lite folk på messa når jeg stikker innom for første 
gang i tolvtida.

– Det er for tidlig for datanerdene, får jeg 
som forklaring.

Dette har forandret seg når jeg tar turen tilbake 
en knapp halvtime senere. Denne gangen blir 
jeg møtt av heftige diskusjoner, latter og et og 
annet utrop av typen «yuhuuuu!» og «jadda!» fra 
en som etter sigende har gjort en stor bragd på 
en av spillmaskinene. 

AT VELUTDANNEDE MENN med godt betalte jobber i 
midten av tjueårene får et gutteaktig glis rundt 
munnen i det de griper joysticken, er også et 
morsomt skue. 

Forsøk å huske fri idrettsspil lene på 
amigamaskinene og sett samtidig hjernen i 1985-
modus. Og hvis du husker hvordan man måtte 
trykke som en gal og traktere joysticken som 
en hjulvisp for å få spillkarakteren til å springe 
fortest mulig, da har du det omtrentlige bildet 
av de tidligere omtalte velutdannede mennene. 
Arrangørene virker fornøyde der de geleider 
besøkende rundt og forklarer. Det er nok ikke 

unaturlig at mange av de også gjør dette litt for 
seg selv.

– Dette må jeg få med meg, unnskylder Markus 
seg og sprinter bort til en velkjent maskin. 

Happeningen han for all del ikke vil gå glipp 
av er oppkoblingen av en Commodore 64 mot 
nettet. Forståelig nok. Nå må det også nevnes at 
de lyktes! Det er utviklet et eget imponerende 
system for dette formålet: Tekstbasert internett.

AMIGANOSTALGIKERE ER, vil mange si, ganske smale i 
sitt interessefelt. Når det gjelder spill som «Bubble 
Bobble», «James Pond» og «Pang» er det lett å 
få et romantisert forestilling av hele pakka. Det 
blir ganske enkelt nostalgisk fordi du fyrer opp 
under et spill du husket veldig godt fra du var 
mindre.

– Du får sjokk når du finner ut at grafikken 
faktisk er så dårlig, ler arrangørene. 

Grafikken kan nærmest sammenlignes med 
det du finner i dagens mobilspill som ofte har 
et bevisst retroaspekt i seg. Likevel observerer 
jeg lett humrende, og faktisk imponert, at barn 
som vokser opp med moderne spillmaskiner som 
Playstation og gigantiske pc-er mot alle odds sitter 
med firkantede øyne, totalt oppslukt i spill fra 
midten av 1980-tallet.

SOM EN AV FÅ kvinnelige messedeltakere må jeg 
nesten komme med en liten innrømmelse: Jeg 
klarte ikke å holde fingrene av tastaturet og 
joysticken. Bjørnar Vangsholm kommer med 
innskytende instrukser når jeg prøver lykken i 
spillet «Dinosaur Detective Agency».

– Hopp for å komme deg opp til neste 
etasje!

Så skjer det. Jeg, som en av omtrent fire 
kvinnelige frammøtte i løpet av de to siste timene, 
klarer på mystisk vis å få til en revolusjonerende 
manøver på det tidligere nevnte spillet. Altså noe 
som gutta hadde strevet med. Dette høster stor 
prestisje hos det motsatte kjønn.

– Se da, hun får det jo til!
Joda, det er ingen tvil om at jeg er en jente, 

men det betyr ikke at jeg er fullstendig fremmed for 
teknologien. Så skal det jo også tilføyes at det skal 
noe til å danke ut en tidligere Amigafrelst. UD

TEKST: GØRIL FURU
gorilfu@underdusken.no
ILLUSTRASJON: MARKUS ACKERMANN

Tilbake til barndommens boble
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BOBLER VIDERE: Dinosaurene fra 80-tallet 
har alldeles ikke dødd ut. Amigamaskinene 
duger fremdeles, både som verktøy for lek 
og for mer avansert databruk.
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OPPUSSING

– Åh herregud!
– Korleis klarer du å bu her?
– Det kjennest ut som om heile rommet 

kollapsar over meg.
– Ikkje rart du må pusse opp!
Eg har fire interiørkonsulentar frå MI inne på 

hybelen min for fyrste gong. Dei er forferda over 
kor hyttebrun og stygg hybelen ser ut. Eg veit ikkje 
om eg skal vere glad for at dei er einige med meg, 
eller om eg skal vere litt fornærma ettersom eg 
faktisk har klart å bu her i nesten ni månader.

NOKRE DAGAR TIDLEGARE. Ein liten regnskog av papir 
finn vegen ned i postkassa mi, alle merka med 
logoen til Studentsamskipnaden i Trondheim - 
SiT. På eit par av dei står det noko om oppussing 
av hybel. 

Med breva i handa traskar eg opp trappa i mi 
fasjonable blokk på Berg studentby, som ber sterkt 
preg av å vere bygd på 1960-talet, for så å berre 
bli ståande som eit lite forfallsprosjekt. Eg tek til 
venstre i toppen av trappa, og trer elegant inn i 
tøflane eg fekk av mor mi til jul. To skritt, papira frå 
SiT legg seg fint på kjøkkenbordet, eg er gjennom 
kjøkkenet og åpnar døra til hybelen min. 

Eg blunkar eit par gonger for å venne meg til 
mørket der inne. Atter ein gong slår det meg. Dette 
må vere eit av dei styggaste romma gjennom alle 
tider. Bætre mæ, tenkjer eg på trøndersk og snur i 
døra for å finne fram att lappen om oppussing.

Ut i frå lappen tyder eg at Berg for ørtende år 
på rad har lurt mannen med ljåen. Standarden på 

Ekstrem omrokkering

Livet treng aldeles ikkje berre 
vere hyttebrunt.

blokkene har forfalt slik at til og med SiT må innsjå at 
noko må gjerast. Derfor dette skriftlege flygebladet 
som inspirerer til oppussingskonkurranse. Alle som 
ein på Berg får pengar til å pusse opp sin ringe 
bustad eller kjøkken til ein billig penge. 

Budsjettet for ein enkelt hybel er på 1500 
kr. Nei, det stemmer. Det er ikkje veldig mykje 
pengar. 

EI KLASSE MED INTERIØRKONSULENTAR ser dumt på meg 
i det eg strevar med å forklare mitt problem. Eit 
febrilsk forsøk på å skaffe meg kompetanse utanfrå 
har ført meg til Merkantilt Institutt. Så godt eg kan 

prøver eg å teikne det eg har å jobbe med, og 
spørsmål om planteikningar, tidsbruk og foglarna 
veit kjem i tide og utide. 

Eg hadde spurt meg sjølv fleire gonger kva 
desse interiørstudentane eigentleg var godt for. 
Treng folk verkeleg hjelp til å skjøne kva ein sjølv 
tykkjer er fint? 

I mitt tilfelle var saka klar. Eg måtte pinadø ha 
hjelp om eg skulle klare å få noko ut av dei avgrensa 
midla eg rådde over. Og hjelpa var på veg, i form 
av fire snille interiørjenter som entusiatisk sendte 
meg elektronisk post med forslag om korleis dei 
såg for seg min framtidige hybel. Utan å ha noko 

TEKST:  MAGNUS BRATTSET DRABLØS
mdrablos@underdusken.no
FOTO: AUDUN REINAAS

INNREIING ETTER KAOSMETODEN: Knapt noko hjernekapasitet er nytta på det opprinnelege interiøret.
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å samanlikne med, fekk eg inntrykk av at dei 
visste kva dei dreiv med. Til slutt vart dei invitert 
på syning av min arme bustad. 

VÆPNA MED STORE VIFTEFORMA FARGESKALAER inntek dei 
det slitne husværet, og interiøruttrykk fl yg høgt 
over pannebrasken min. Visst er hybelen min stygg, 
men vis litt nåde, tenkjer eg, men bit det i meg 
før eg rekk å seie det høgt. 

Dei fortel meg at veggane mine kjem til å 
bli kvite, møblane coxgrå, og helst skulle eg 
skaffe meg nokre gule puter slik at alle fargane i 
rommet kunne samlast i eit måleri dei viser meg 
i eit interiørblad. 

Litt skeptisk nikkar eg og samtykkjer at dette 
blir sikkert kjempebra. 

Timevisaren på klokka mi spinn like snøgt 
rundt som målerullen min, og vi ser botnen på eit 
tilitersspann med kvit måling. Sju timar tidlegare 
hadde vi nyst opna spannet og byrja transformeringa 
frå hyttebrun til kvit hybel til den nette sum av 
734 kr.

No har eg kvitt tak, kvite veggar, kvit 
vindaugskarm, og lysgrå skapdører. Alt har fått 
tre strøk, og eg undrast om eg nokon sinne kjem 
til å få sove med slik ein lys hybel. 

SÖTA BROR HAR BYGD SEG EI LITA STUE med mykje rart 
på Leangen, og mine interiørjenter vonar at her 
kan vi fi nne passande møblar til hybelen min. Min 
mors Peugot 206 fungerer som transport med låg 
rallyfaktor. Inne i den blå-gule kolossen vaknar 
interiørdyret til live, og vegar eg aldri før hadde 
sett, kjem til syne. Skremmande godt kjend er 
interiørfolket. Vi skriv ned nummer og plassering 
på byttet vi har lagt ned gjennom intens jakt.

Inn i bilen lastar vi gardiner, tv-stativ, lampe, 
CD- og bokhylle. Og budsjettet er i dette augeblinket 
sprokke med nokre hundre kroner. Jaja, tenkjer 
eg, så var budsjettet stramt sjølv for dei utdanna 
interiørkonsulentene òg. 

Å kalle transporten heim frå Leangen for eit 

OPPUSSING
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FIRE SMÅ HJELPARAR: Trude Benum, Silje 
Hermansen og Anne Viken i arbeid, slik 
berre interiørkonsulentar kan. Den siste lille 
hjelparen var ikkje til stades.
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kunststykke, kan ikkje vere langt frå røyndommen. 
Noko fortel meg at bilar med ein lengde på tre 
meter ikkje er bygd for å transportere hyller med 
ei lengde på rett over to. Men på mirakuløst vis 
kjem korkje eg, bilen eller hyllene til skade.

Med tilnærma null omsyn for naboane mine, 
tek eg over kjøkkengolvet og nyttar det til å byggje 
hyller. Endeleg skulle barndommens endelause 
timane med kinderegg-bygging komme til nytte. 

Hylle på hylle snekrast opp i forrykande tempo, 
og eg får ei fantastisk kjensle av meistring. Interiør 
er vel generelt ikkje særskilt maskulint, så eg vel 
å nyte dei små gledene eg kan få.

OG PLUTSELEG ER EG ÅLEINE på hybelen min. Rett fin har 
den blitt. Eg skuler bort på Dave Grohl som heng 
på veggen, og det slår meg at kanskje interiørkons

ulentutdanninga fortener livets rett. Hyttebrunt har 
blitt kvitt, eg har gule fartsstriper på skapdørene 
mine, og bestemorlampa frå helvete har blitt til 
moderne spotlights i metall.

Enda bra eg har bilete av fortida, for eg har allereie 
gløymt kor ufatteleg stygg hybelen min var.

GRATIS PØLSE OG BURGER, samt vakker korsong frå 
Pirum, lokkar ein brøkdel av Berg sine innbyggarar 
ut av sine dunkle skjul. Eg sit der og dirrar av 
forventing. No skal det endeleg det beste prosjektet 
veljast. Edina Ringdal, leiar av Velferdstinget, stig 
fram til mikrofonen og fraserer i veg om kva ære 
det er å få sitje i juryen. Ja ja, kom til saka.

Nokre regndråpar fell rundt, men kanskje 
aller mest på, den forventingsfulle forsamlinga. 
Presentasjon av dei fire beste hyblene rullar over 

storskjermen, og eg registrerer stilt at mitt lille 
hjarteborn kjem først, og at eg frå no av vil vere 
kjend som Rockeduden rundt omkring på Berg. 
To hyblar til glir forbi i sakte kino på skjermen før 
skuffelsen innfinn seg: Eg vinn ikkje! Ein skandale, 
spør du meg. Men ingen spør. 

Men eit tapsprosjekt har det på ingen måte 
vore. Det er premie nok åleine for min del å bli 
kvitt ein grusomt stygg hybel. Og at hybelen i 
ettertid ser heilt fantastisk ut, er rein bonus. Mine 
ambisjonar i konkurransesamanheng voks dagleg 
som eit resultat av min endelause beundring over 
kva desse jentene frå MI fekk til. 

Skal du pusse opp din egen hybel, er det godt 
mogleg at du ikkje sjølv veit kva som er best for 
deg. Eit gamalt jungelord fortel at det aldri er flaut 
å spørje om hjelp.UD

Interiør er vel 
generelt ikkje særskilt 
maskulint, så eg vel å 
nyte dei små gledene 
eg kan få.

ʻ̒

For å skape ein gjenomført stil i rommet, ta
utgangspunkt i eit møbel og utbroder derifrå. Hugs at 
møblar frå IKEA gjerne har slektningar.

Vil du ha din eigen helt på veggen, fotoshoppar du 
eit bilete til silhuett og printar det ut på transparent. 
Dernest nyttar du ein overhead på vegg eller plate og 
sporar med blyant.

Ein TV i seg sjølv tek mykje plass. Satt oppå eit 
TV-bord blir saka straks verre. Å plassere apparatet 
opp på veggen kan difor vere ei god løysing.
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I spalten tankespinn lar 
vi pennen leke fritt.

Sim-sala-livserfaring
Det er best å ha det bra.

DET SLO MEG da jeg klikket rundt på Aetats 
hjemmesider, på desperat utkikk etter sommerjobb. 
I flere av annonsene var livserfaring stikkordet, 
ofte et krav for å få jobben. Livserfaring. Et ord 
som nesten gjør fysisk vondt.

Livserfaring er et lureord. Et trøsteord som 
får de som har hatt det vondt til å føle seg bedre 
etterpå. Som når man tvinges til å ta en dose 
flytende fiskelever daglig og får høre: «det er klart 
at tran er vondt, men det gjør godt». Eller forresten, 
det blir ikke helt det samme. Hadde livserfaring 
vært som tran, hadde det gått greit. Én skje hver 
dag, litt ettersmak midt på dagen, men ellers til 
å leve med. Livserfaring kommer derimot i alle 
andre varianter enn posjonert utover i begrensede 
mengder. Livserfaring er at forholdet tar slutt, at 
noen du kjenner dør, at livet ikke alltid går helt 

TEKST: TONE NJØLSTAD SLOTSVIK
slotsvik@underdusken.no
FOTO: KRISTIAN ENDRESEN

som planlagt. Livserfaring er at du ikke trodde det 
kunne bli verre, og så blir det det likevel. Med 
andre ord: Jeg klarer meg fint uten. 

NÅ ER DET SELVFØLGELIG noen som vil smile av dette. 
Av ungdommelig bestemthet og opplagt naivitet. 
For de påstår at det egentlig var bra de mistet 
den lukrative toppsjefjobben og etter noen år på 
trygd ble søppeltømmere i stedet. Dessuten har 
slamringen med dørene i det forholdet røyk lærte 
dem noe om hvem de er. «Det var i alle fall en 
erfaring,» sier de. Jeg er tilbøyelig til å gi dem rett. 
Livet er kanskje ikke så spennende hvis en ikke har 
noen vanskelige ting å se tilbake på. Det styrker helt 
sikkert selvtilliten at du som sekstiåring kan lene 
seg tilbake i tv-stolen, tenke tilbake på Lånekassa 
som truet med å banke deg opp, og si til deg selv: 
«Jaja jeg kom meg jo gjennom det». Derfor er jeg 
villig til å inngå et kompromiss: Jeg kan ha det 
fint som ung, og så kan jeg - hokus pokus - sitte 
med følelsen av å være et erfarent menneske når 
jeg blir voksen. Når den farmasøytiske industrien 
klarer å lage lykkepiller, må de vel kunne lage et 

tryllepulver med denne effekten?

JEG NEKTER Å TRO at jeg er alene om å ville ha et liv 
skånet for livserfaringens krav. Hvis du ikke er 
mot meg, er du med meg. Som selvutnevt leder 
for en ny og potensielt verdensomspennende 
bevegelse, foreslår jeg at vi følger aktivistenes 
standardoppskrift, og lenker oss fast. I startfasen 
er det ikke så farlig hva vi lenker oss fast i, så lenge 
ingen får oss løs. Det er viktig å være spontane i 
begynnelsen, så kan lokallag, buttons og diplomer 
komme etter hvert. Selv har jeg tenkt å begynne med 
å låse meg fast til gjerdet utenfor Nidarosdomen 
med sykkellåsen min, og vil nok være der mest 
på dager med sol. Den første som finner opp 
tryllemiddelet kan komme rett dit. 

JEG HAR FORRESTEN funnet drømmejobben. Hvis alt 
går etter planen skal jeg jobbe på en kirkegård 
i sommer. Utfra annonsen virket det som om 
livserfaring eller ikke var ett fett for dem. Det de 
søkte var personer med peiling på gressklippere 
og luking. Der stiller jeg sterkt.
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Rick's Café stiger opp fra asken
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TEKST: CAMILLA KILNES

 Siden desember 2002 har eieren av utestedene 
Rick’s og News jobbet for å gjenskape 
konseptet.

– Hele det nye bygget på branntomta skal 
ferdigstilles i februar neste år. Det er vanskelig 
å sette noen dato, men vi satser på å åpne opp 
klubben vår allerede i desember, forteller Olaf 
Arnstad, som var eier av News og Rick’s. 

Casablanca, Las Vegas og Trondheim
– De nye lokalene kommer til å være mer intime 
og sammenhengende enn hva News og Rick’s 
var, så vi kaller alt Rick’s. Selve huset blir veldig 
tøft i seg selv, men jeg vil ta det enda lengre, og 
innrede slik at det passer vårt konsept. 

RICK´S CAFÉ   

FAKTA

Rick’s Café var en del av News AS, som brant ned 
til grunnen 7. desember 2002.

Utestedene News og Rick’s Café var blant 
Trondheims mest populære.

News AS ble etablert i 1997

Rundt årsskiftet skal Rick’s Café gjenåpnes på 
branntomta i Nordre gate.

7. desember 2002 brant to av 
Trondheims mest populære 
utesteder ned til grunnen. 
Nøyaktig tre år senere er Rick’s 
Café tilbake. 

TEKST: ANE TEKSUM ISBREKKEN
isbrekke@underdusken.no
FOTO: AUDUN REINAAS

Arnstad har store planer. Han har hentet 
inspirasjon fra flere verdensdeler. Ricks Café skal 
bli noe unikt.

– Jeg er nesten på en liten jordomseiling for 
tiden. Snart skal jeg over til Las Vegas for å hente 
litt inspirasjon. Konseptet Rick’s Café kommer 
jo egentlig fra filmen Casablanca. Så stilmessig 
blir det litt fra Afrika, litt fra Las Vegas og litt 
jungel. Men jeg vil ikke ha glorete lys og den slags 
dekorasjoner. Det skal være moderne, kreativt og 
heftig, understreker han.

– En unik klubb
– Det finnes trolig ingen lignende klubb i Trondheim. 
Jeg vet faktisk ikke om det finnes noe som ligner 
i hele landet, sier Arnstad.

På branntomta i Nordre gate begynner 
fundamentet i underetasjen å ta form. fra bakken 
og opp til taket er det seks meter. Nye ni meter 
vil utgjøre første og andre etasje. Klubbeieren 
gestikulerer entusiastisk og legger fram planene:

– I underetasjen skal det hovedsaklig være 
diskotek. Vi skal hente inn de beste dj-ene, og 
folk skal simpelthen være nødt til å danse. Men 
i de roligere sonene kan gjestene i større grad 
velge selv hvilken musikk de ønker å få spilt, 
lover han. 

– Byens største dansegulv
Kreativitet er ingen mangelvare i Arnstads hode. 
Og visjonene kjenner få grenser.

Rennessanse  for Rick’s
Fra 12. til 17. april 2005 arrangeres Kosmorama, 

Trondheim internasjonale filmfestival for første gang. 
Festivalen ble unnfanget på rekordtid i forhold til 
vanlig kommunal saksgang. Er Trondheim kommune 
så ivrige at de forsaker skikkelig håndverk?

Kosmorama og festivalsjef Solvor Amdal har 
allerede fått føle den sure svie. Den ene dagen får 
de glimrende promotering angående kinovisning 
i Pirbadet, mens to dager senere er det kritikk av 
den norske filmprisens navn, Fant. Det siste viser at 
Kosmorama har som alle nyfødte noen barnesykdommer 
å hanskes med. Intensjonen var god. Tancred Ibsens 
filmverk er absolutt verdt å honorere, men ikke når 
det går på minoriteter løs. 

En annen barnesykdom som lett kan kureres til 
neste år er oppdateringen av nettsidene. I dagens 
samfunn der alt skal være tilgjengelig raskest mulig, 
er det essensielt å få det på plass tidligere enn én 
måned før festivalen. Og Kosmorama undergraver seg 
selv og sin sterke teknologiprofil ved å nedprioritere 
nettsidene. 

Men til tross for noen oppstartsvansker, er det 
ellers lite å sette fingeren på. Den raske stiftelsen 
av filmfestivalen skyldes trolig en usedvanlig stor 
glød i alle ledd for å kunne vise fingeren til alle 
de som hylte: «Enda en filmfestival. Hva skal vi 
med det?» 

Og hovedprogrammet som nylig ble sluppet 
ligner et gourmetmåltid. Når de fire kuratorene disker 
opp en såpass variert meny i forhold til nasjonalitet, 
tema, sjanger og filmatisk stil er det bare å stille 
seg i billettkø. Utradisjonelt med fire kuratorer, men 
resultatet ser umiskjennelig filmfantastisk ut. 

De tre mest spennende bidragene i mine øyne, 
er The Woodsman, Oldboy og Factotum. 

The Woodsman har potensiale for å bli 
filmfestivalens store snakkis. Ut fra omtale skal 
filmen visstnok etterstrebe å skape sympati for en 
pedofil mann. Det er godt å se at Kosmorama ikke 
viker unna moralske vepsebol. 

Oldboy har også fått mye omtale på forhånd. 
Det skyldes vel så mye den grafiske ultravolden som 
Quentin Tarantinos nesegruse beundring da filmen 
deltok i filmfestivalen i Cannes. Men Kosmoramas 
kanskje største bragd, er verdenspremieren på 
norske Bent Hamers Factotum. Hamer med sine små 
underfundige filmdiamanter, er en ruvende kjempe i 
samtidens filmproduksjon. Sist representert ved den 
herlige Salmer fra kjøkkenet. Hamer har nå gitt seg 
i kast med det utsvevende livet til den amerikanske 
forfatteren Charles Bukowski. Og med Matt Dillon i 
hovedrollen, og Jim Stark på produsentsiden, er det 
lov å ha stratosfæriske forventninger. 

Ut i fra hovedprogrammet kan det virke som 
om Kosmorama har kommet for å bli. 

Legger lista høyt
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besøkstall.
– Samfundet konkurrerer jo egentlig ikke 

med utestedene i Midtbyen. Vi lever på en måte 
vårt eget liv her på den andre siden av brua, sier 
Forbord. 

Det er likevel et faktum at Samfundet har 
opplevd en økning i antall besøkende etter 
bybrannen i desember 2002.

– Dette kan ha sammenheng med flere andre 
ting. Brannen sammenfalt for eksempel med at 
vi la om musikkprofilen i Bodegaen fra rock til 
listepop og opppussingen av Strossa, forklarer 
samfundetlederen.UD

STUDENTER OM UTESTEDER

FIRE PÅ DRAGVOLL

Ida Bratlie (19)
Studerer sosiologi.
1. – Ja.
2. – Jo flere utesteder, jo bedre.
3. – Har ikke vært der.

Line Tharaldsen (19)
Studerer sosiologi.
1. – Tja... Nei, egentlig ikke.
2. – Jeg synes Trondheim har mange 
bra utesteder som det er.
3. – Jeg har nok ikke vært der.

Jon Olav Hove (22)
Tar master i historie.
1. – Ja.
2. – Det er jo fint med flere utesteder i 
byen så lenge det er marked for det.
3. – Jeg har ikke vært der. Jeg gikk 

forbi og lurte på hva det var, men gikk aldri inn.

Kjetil Nystad (25)
Studerer sosialantropologi.
1. – Ja.
2. – Det kan jo aldri bli for mange 
utesteder.
3. – Det er ikke så godt å si, jeg var 

der bare en gang. Og husker ikke så mye fra det 
heller.

1. Trenger Trondheim et nytt utested?
2. Hvorfor/Hvorfor ikke?
3. Hva synes du om at Rick’s Café skal åpne igjen?

– Vi vil ha et interiør som står til vårt 
konsept. Dansegulvet i underetasjen blir på 
200 kvadratmeter, hvor dj-en skal henge i et 
stålbur fra taket. Underetasjen skal være en kjeller 
med grotter, hvelvinger, store søyler og fossefall, 
forteller Arnstad entusiastisk.

Den nye oasen på branntomta skal ivareta 
flere funksjoner.

– Det blir både innendørs og utendørs 
konsertscene. Og om dagen skal stedet fungere 
som lunsjsted med eksotisk buffet hvor man kan 
spise for en rimelig penge, forklarer Arnstad.

Vil appellere til studenter
Arnstad ønsker studentene velkommen med 
åpne armer.

– Jeg vil lage noe kjempetøft for studentene, et 
kjærlighetsrede. Ingen skal bli skuffet. Diskoteket 
skal være stort, men det skal også være rolige 
soner og VIP-avdelinger, med overraskende 
romløsninger.

Klubbeieren frykter ikke konkurransen fra 
andre utesteder i byen.

– Det blir tyveårsgrense. Trondheim har 30 
000 studenter. Samfundet tar 2000. Da blir det 
28 000 igjen til oss, ler han.

Samfundet frykter ikke konkurranse
Leder av Studentersamfundet, Gøril Forbord, 
er ikke bekymret for at et nytt utested i byen 
vil medføre betydelig nedgang i Samfundets 

Rennessanse  for Rick’s

BAK FASADEN: Nye Rick’s café i nybygget på branntomta i Nordre gate får jungeltematikk, konsertscene og byens 
største dansegulv (Illustrasjon: Team 3 Arkitekter).

NY GIV: Det vil trolig ta tre år å få på plass nye Rick's 
etter brannen i desember 2002. Olaf Arnstad, eier av 
utestedet, er klar for utelivsbransjen igjen. 
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Den initiativrike gjengen er nå i gang med sin tredje 
kortfilm, som bærer tittelen Dårlig Kjemi. Manuset 
er forfattet av Jacob Jarek, som også medvirker 
som produsent.

– Jarek er et av de største talentene jeg har 
møtt, forteller Sven Østgaard, som både står for 
regien og er leder av Prosjektor. 

Filmprosjektet har så langt opparbeidet seg 
rundt 100 000 kroner i støtte fra forskjellige fond 
og institusjoner deriblant NTNU. En ytterligere 
kontoøkning ventes så snart søknadene til 

Kortfilmfondet og Fond for lyd og bilde er 
ferdigbehandlet.

 – Vi har høye ambisjoner for filmen, den 
skal blant annet skytes på filmformatet Super 16, 
sier Østgaard.

Kortfilmer filmes vanligvis på digital video, 
spesielt de som lages av amatører. Å bruke et 
profesjonelt filmformat endrer både uttrykket, 
kompetansekravet og ikke minst kostnadene.

– Med digitale formater kan man alltid spole 
tilbake og prøve en gang til, forteller Østgaard, 
og antyder at dette kanskje er den største 
utfordringen.

Trond Tønder står for fotografien og er til vanlig 
å finne som student ved Den Norske Filmskolen 
på Lillehammer. 

God CV
Dårlig Kjemi er en film om hjernevasking, 
kjemikunnskaper og om å kjempe for det man 
tror på. I korte trekk handler den om en ambisiøs 
og skoleflink fjerdeklassing som kommer i konflikt 
med klassens nye vikarlærerinne. 

– Filmen vil være premiereklar mot slutten av 
høsten, sier Østgaard som håper at den når like 
langt som Prosjektors tidligere produksjoner.

Slipstvang, som var den første kortfilmen 
Prosjektor laget, stakk av med førsteprisen under 

Clone Digital Film Festival i Finland i fjor. Film 
nummer to, I himmelen som på jorden, har hittil 
blitt sett av nesten 30 000 publikummere.

– Vi hadde som mål at den skulle vises på 
kinoene i Trondheim, men den gjorde langt større 
suksess enn som så, smiler Østgaard.

Filmen har så langt blitt vist på samtlige 
filmfestivaler i Norge samt et halvt dusin 
utenlandske. 

Solid nettverk
Prosjektor var tidligere en gruppering under 
Student-TV, men ble som et prøveprosjekt 
underlagt Mediastud AS (som fra før eier Student-
TV, Studentradion og Under Dusken) som egen 
virksomhet høsten 2004. 

– I startfasen slet vi med at ingen viste interesse 
for oss, men nå er flisa snudd og vi blir stadig 
kontaktet av så vel manusforfattere som økonomiske 
bidragsytere, sier en fornøyd Østgaard.

Dårlig Kjemi blir Prosjektors største satsning 
hittil, og ville med reelle produksjonskostnader 
hatt et budsjett opp mot 700 000 kroner ifølge 
Østgaard.

– Ved hjelp av sterkt rabbaterte leiekostnader 
på utstyr, gratis arbeidskraft og en hel del tigging, 
kan vi likevel klare å produsere filmen for rundt 
130 000 kroner, avslutter han. UD

Produksjonsselskapet 
Prosjektor lager kortfilmer 
tuftet på idealisme og frivillig 
studentengasjement. Likevel 
ruller støttekronene inn.

TEKST: ARVE ROSLAND 
rosland@underdusken.no
FOTO: ANNE-STINE JOHNSBRÅTEN

KORTFILM

Setter Trondheim på 
kortfilmkartet
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UNG FILMSKAPER: Regissør Sven Østgaard gleder seg til innspillingsstart av kortfilmen Dårlig Kjemi i slutten av juni.
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Skiftledere  

Koordineringssjefen søker:
Buss-sjåfør  

kultur
SaSp søker: 

Cateringansvarlig
Knuasbooker  
SaSp-medarbeidere
Telt-medarbeidere
”Ukas Artist”-ansvarlig

PR
PoD-admiralen søker:

PoD-racere.

Støntsjefen søker:
Støntere
Teatersportere
Rekvisitører

salget
G&N-sjefen søker:

Hovmestere  
Kokker   

Sikkerhetsansvarlig Teltet søker:
Koordinatorer i Teltet

Infoansvarlig Vertskapet søker: 

Webansvarlig

teater
Produsenten for ”En annerledes 
fi lmopplevelse” søker: 

Innspillingsleder
Lyddesigner  
Rekvisitør  

Produsent for Nattforestillingen 
søker: 

Komponist  
Regi-assistent
Skuespillere

Revysjefen søker:
Koreografassistent
Musikere   
Rekvisitør  
Suffl  ør   

Kostymesjefen søker
Kostymesyere til Revyen 
Økonomiansvarlig kostyme

Kulissesjef søker: 
Økonomiansvarlig Kulisse

Lysreklamesjefen søker: 
Programmerer, Mikrokontroller

økonomi
D-gjengen søker: 

Dozere   

Regnskapssjefen søker: 
Regnskapsførere

søknadsfrist 12. april UKA.no

søknad sendes 
til opptak@uka.no eller 
leveres på Kontrollkontoret på Samfundet
infomøte på Strossa klokken 18.00 den 6. april
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Ja, så må dere huske at det skal 

være ramme rundt annonsene 

da. 0,5 tjukk.
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HIPHOPFESTIVAL

UNDER DUSKEN NR 6, 2005

Årets festival ser ut til å toppe suksessen frå forrige 
år når det kjem til booking av artistar. Øvst på 
plakaten finn vi Handsome Boy Modeling School, 
Thirstin Howl III og Styles. 

Av norske artistar er ikkje alt ferdig booka, 
men også her er det store trekkplaster. I år skal 
Madcon ikle jobben som konferansierere, og tek 
såleis over jobben frå Klovner I Kamp. Sidebrok og 
lokale Shogunz skal også opptre under festivalen. 
Festivalgeneral Torstein Holen er svært nøgd med 
bookinga så langt.

– 2xH kjem til å bli prega av hiphop frå vest- 
og sørland, seier Holen entusiastisk.

Transatlantisk samarbeid
Ein av årets headlinere, Thirstin Howl III, har forblitt 
undergrunnsartist av eigen vilje. Ein god indikasjon 
på kor stor han er i hiphop-miljøet, er at sjølvaste 
Eminem var blandt gjestane på hans forrige skive 
Skilligan`s Island. Også norske artistar har stor 
respekt for Thirstin Howl III. Torstein Hyl i Side 
Brok har stole namnet sitt frå han, og snart kjem 

dei faktisk ut med plate i lag. 
– Då eg byrja å skrive raptekstar på slutten 

av 1990-talet, var plata Skillionare ein av dei som 
inspirerte meg mest, fortel Runar Gudnason, som 
er namnet Hyl vanlegvis lyder.

I januar fekk Gudnason satt Howl på eit fly 
til Oslo, og i løpet av to dagar spelte dei inn ei låt 
saman i studio. Denne låta skal dei framføre i lag 
under festivalen. Side Brok ser fram til å opptre 
under 2xH.

– Det blir spanande å sjå korleis publikum 
tek i mot oss. Det har vore mykje debatt om vi er 
ekte hiphop eller ikkje.

Amerikanske multitalent
Bak namnet Handsome Boy Modeling School 
skjuler det seg to gigantar innan hiphop. Prince 
Paul og Dan the Automator har utmerka seg både 
med mikrofon og miksepult. Prince Paul er medlem 
av gruppa Gravediggaz, og har vore innom De La 
Soul. Dan the Automator er på si side mest kjend 
for Gorillaz. Med seg på scena skal dei ha liveband 

og fleire rapparar. Den siste store headlineren er 
Styles, medlem av kollektivet RuffRyders, som har 
profilerte medlemmar som Eve og DMX. Hans form 
for gangsterrap fengjer kanskje den yngre garde 
mest, og han opptrer difor på Bluegarden. Her vil 
det vere høve for dei under 18 år å komme inn. 

– Programmet her vil vere meir tilpassa den 
målgruppa vi venter kjem hit, fortel Holen. UD

2xH veks 
seg stor
28. og 29. april møtes eliten av 
nasjonal og internasjonal hiphop 
på Samfundet.

HIPHOP-FESTIVALEN 2xH

FAKTA

Starta opp i år 2000 på Velta scene. Festivalen har 
seinere vore innom Rosendal før den fann dagens 
lokale på Samfundet og Bluegarden.

Blir arrangert av Koncept, ein friviljug 
organisasjon i Trondheim leia av Torstein Holen.

I 2004 gjekk den fyrste Norwegian Hiphop-awards 
av stabelen under 2xH på Samfundet. 

TEKST: MAGNUS BRATTSET DRABLØS
mdrablos@underdusken.no
ARKIVFOTO: NILS CHRISTIAN ROSCHER-NIELSEN

På lørdag fikk gjestene på Edgar, kafeen på 
Samfundet, se et oppusset lokale med en rød vegg 
langs den nye todelte baren (se bildet). Og det var 
på høyt tid at den populære kafeen fikk en overhaling 
ifølge Eli Dalseg. 

– Gamle Edgar hadde en bar som var på vei til å 
råtne opp, og den var utdatert. Lokalet var møkkete og 
hadde stygge farger, oppsummerer Dalseg. Hun designet 
nye Edgar, og er svært fornøyd med resultatet. 

– Nå har vi en mer sentrert og kortere bar. Den 
er delt i to for å få adskilte køer på bar og kafé. Vi 
har valgt den røde Samfundet-fargen på ene veggen 
for å få mer liv. Stilen skal være litt røff og eksklusiv, 
forklarer hun. 

Edgar har hatt enormt mye besøk de siste to 
årene. Og under oppussingen ble scenen fjernet for å 
få plass til flere bord.

30. mars ga Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 
(ABM) en innstilling til Kultur- og kirkedepartementet 
om en etablering av et nasjonalt arkiv og museum 
for rock og pop. Åtte skriftlige forslag hadde blitt 
sendt inn, og ABM konkluderte med en delt løsning. 
De råder at arkivet  blir lagt til institutt for norsk 
populærmusikk i Oslo, mens selve rockmuseet bør 
interegreres i Ringve Museum i Trondheim. 

9. til 11. april arrangerer Trondheim Sosiale Forum årets 
konferanse, denne gangen under temaet «En annen 
globalisering». Trondheim Sosiale Forum er motstandere 
av nyliberalisme, imperialisme og militarisme. Blant 
deltagerne er NTNU/HiST Attac, Unge Venstre, Sosialistisk 
Ungdom, Naturvernforbundet og LO.

ET ANSIKTSLØFT TIL EDGAR

TRONDHEIM SOSIALE FORUM

ROCKEMUSEUM TIL TRONDHEIM

NOTERT

HIPHOP TIL HUSET: De største trekkplastrene til hiphopfestivalen 2xH som går av stabelen på Samfundet og Bluegarden 
er endelig klare. Dette bildet ble tatt under fjorårets festival. 

Foto: Christian Nørstebø
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MUSIKAL

Tone Kummervold (20) går førsteåret ved 
Musikkonservatoriet, mens Anja Eline Skybakmoen 
(20) studerer musikkvitenskap. Førstnevnte fikk ideen 
under en konsert i Jazzkjellern i Olavskvartalet. 

– Jeg fikk lyst til å utnytte lokalet og samle 
ressursene til en oppsetning. Jeg er veldig glad 
i intimteater, og Chicago slo først ned i hodet. 
Jeg tok kontakt med Anja Eline som hadde spilt 
Velma i en tidligere oppsetning av den anerkjente 
musikalen, forteller Kummervold.

Tjue tusen i støtte
Skybakmoen ble raskt overtalt, og da de fikk støtte 

på 20 000 fra Frifond, var drømmen plutselig en 
realitet. 

– Vi hadde første leseprøve forrige tirsdag, og 
da dukket tjue personer opp. Det har vært positive 
reaksjoner fra absolutt alle. Vi vil vise at vi klarer 
dette på frivillig basis og med unge, ressurssterke 
mennesker. 

Pengene vil ikke bli brukt til å lønne noen av 
bidragsyterne, bortsett fra en potensiell koreograf. 
Resten av midlene vil bli brukt på leie av lokale, 
kostymer og rekvisita. 

Tar hovedrollene selv
Jentene har valgt å kjøre full forestilling, og ikke 
bare en konsert med høydepunkter fra musikalen. 
Først hadde de tenkt å holde seg til regissørrollen, 

men det viste seg å bli vanskelig. 
– Når man er så glad i å stå på scenen, 

er det nesten umulig å holde seg tilbake, og 
vi tok dermed hovedrollene selv, forteller 
Skybakmoen. 

Skybakmoen spiller Roxy, mens Kummervold 
spiller Velma. 

Ambisjonene er ikke høyere enn å ha det 
artig og kanskje være en inspirasjon for andre 
unge studenter. Foreløpig er det 9. og 10. juni 
som er satt av til musikalen, men jentene utelukker 
ikke flere forestillinger hvis det blir etterspørsel. 
Og oppfordringen til andre utøvende studenter 
er klar: 

– Ingenting er umulig, det er bare å kaste 
seg ut i det. UD

Musikk-
studenter 
setter opp 
musikal
9. juni blir det premiere 
på musikalen Chicago. To 
musikkstudenter byr på mord, 
glitter og intriger. 

TEKST: CAMILLA KILNES
kilnes@underdusken.no
FOTO: MATHIAS FOSSUM

 Vi har store forhåpninger til årets festival, sier en spent 
Marte Huke i forfattergruppa bak festivalen.

Forrige litteraturfestival var i 2003. Siden sist 
har man fått bedre egnede lokaler til rådighet, og 
et bredere program å tilby det litte raturinteresserte 
publikummet.

En rød tråd i programmet er å se hvordan tekst lar 
seg kombinere med andre kunstneriske uttrykksformer, 
for eksempel musikk og film.

– Men er det ikke uheldig å legge litteraturfestivalen 

til samme helg som filmfestivalen Kosmorama?
– Jo det var i grunn ren uflaks. Vi begynte å planlegge 

årets festival for halvannet år siden, og da visste vi 
rett og slett ikke om filmfestivalen. Vi velger imidlertid 
å snu på flisa. Den helgen kommer det til å skje mye i 
Trondheim, og vi håper at filmfolket også har anledning 
til å få med seg noen litterære arrangement.

Et av grepene arrangørene har gjort, er å samarbeide 
med filmfestivalen. Lørdag 16. april viser Æ Å og 
Kosmorama i fellesskap filmen Grannen av Carl Dieker 
og Paula Von Seth. Det er et verk i i tre avsnitt på 50 
minutter om nordisk og russisk poesi og kunst.

Marte Huke har imidlertid flere arrangementer å 
anbefale.

– Jeg vil i grunn anbefale alt, men spesielt Ellen 
Einans samtale med Gunnar Wærness bør man unne seg. 
Einan blir ofte betegnet som dronningen av norsk poesi. 
Også Bengt Emil Johnsens foredrag om eksperimentell 
poesi er vel verdt et besøk, avslutter hun.

 Fullstendig oversikt over programmet finner du på 
www.aeaa.no UD

Æ vil på fæstival æ å
14.- 17. april inviterer Norsk 
Forfattersentrum Midt-Norge 
til litteraturfestivalen Æ Å i 
Trondheim. 

LITTERÆRT PÅFYLL: Marte Huke fra Norsk 
Forfattersentrum Midt Norge lover et spennende og 
variert program under litteraturfestivalen Æ Å.

DØDELIGE TONER: Tone Kummervold (t.h.) og Anja Eline Skybakmoen setter i juni opp musikalen Chigago i Jazzkjellern. 

TEKST: PÅL VIKESLAND
vikeslan@underdusken.no
FOTO: AUDUN REINAAS



49UNDER DUSKEN NR 6, 2005

MEDITASJON

– Omtrent 80 prosent av våre kursdelteltakere 
er studenter, forteller Nils Rune Dønnesen 
ved Trondheim Yogasenter. Etterspørselen 
etter mer harmoniske fritidssysler førte til at 
senteret utvidet for to år siden. I dag holder 
Yogasenteret kurs ved to ulike lokaler i 
Trondheim. 

Organisasjonen Art of living har også merket 
større interesse. Nå tilbyr de egne studentkurs, 
«Youth empowerment Seminar». 

– Kursene er en kombinasjon av yoga, 
pusteteknikker og veiledet meditasjon og de blir 
stadig mer ettertraktet, forteller Merete Johansen 
i Art of Living. 

– Konkrete forskningsresultat viser hvordan 
meditasjon hjelper på konsentrasjonen og gir mer 
energi. Metodene virker forebyggende på stress 
og utbrenthet, sier Johansen videre.

Forbedrer hverdagen
– I dagens hverdag hvor du alltid er tilgjengelig 
og du føler deg som en levende personsøker, 
er meditasjon en god måte å koble av på, 
forteller medisinstudent Tor Halvor Bjørnstad. 
Sammen med sosialantropologistudenten Gro 
Lauvås er han på et meditasjonskurs i regi av 
Acems studentgruppe. Acem-meditasjon er en 
avspenningsteknikk som skal gi mer energi og 
ro. Metoden er ment som et hjelpemiddel for 
økt selvinnsikt, fokusering og tilstedeværelse i 
ulike gjøremål. 

Meditasjonens gang
– Jeg prøver å meditere en halvtimes tid rett 
etter at jeg har stått opp. Jeg får mer energi, 
men samtidig føler jeg meg avslappet etterpå, 
forklarer Lauvås.

Studentgruppen forklarer hvordan de under 
meditasjonen benytter seg av en metodelyd –  
et behagelig ord som ikke behøver ha noen 
mening. Denne lyden gjør det lettere å holde 

Studenter søker harmoni

I en hverdag preget av stress, 
uro og tidsklemme finner stadig 
flere studenter en rolig sfære i 
yoga og meditasjon.

TEKST: INGVILD THOMMESEN SÆBØ
ingvisab@underdusken.no
FOTO: BIRGER JENSEN
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STRESS NED: Tor Halvor Bjørnstad og Gro Lauvås i meditativ stilling under et Acem-kurs på Dragvoll.

meditasjonen ledig og uanstrengt. 
– Du er i en annen bevissthetstilstand, ulik de 

faser du er i når du er våken eller når du sover, 
sier Bjørnstad. 

Psykologi framfor religion
 – Det som er viktig her er ikke hva du tenker 
på under meditasjonen og hvordan du har 
det, men hvordan du forholder deg til det som 

kommer fram. I dette ligger det en mulighet for 
holdningsendring, sier Turid Suzanne Berg-Nilsen. 
Hun er førsteamanuensis i psykologi ved NTNU 
og leder for Acem-kurset. 

 – Gjennom denne avspenningsteknikken 
trener du deg i en friere og mer åpen mental 
holdning. Denne evnen generaliseres og gjør 
at du lærer å takle stress bedre, avslutter Berg-
Nilsen. UD
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Imaginary Heroes
Regi: Dan Harris
USA/Tyskland/ Belgia 2004
Familien Travis’ eldste sønn tar sitt 
eget liv. Hendelsen åpner lukkede 
dører til hemmeligheter som har 
hjemsøkt familien i lang tid. 

Kung fu hustle
Regi: Stephen Chow 
Kina/Hong Kong 2004
Nåtidens filmspråk kobles med et 
hjelpesløst fragmentert århundre.

Days and hours
Regi: Pjer Zalica
Bosnia-Herzegovina 2004
Skildring av en ung mann som 
drar på besøk til sin onkel og 
tante. Gjennom samtaler og små 
situasjoner kommer en tramuatisk 
virkelighet fram i lyset.

Andejakt
Regi: Temporada de Patos
Mexico 2004
Sorgmunter komedie som 
omhandler foreldres skilsmisse, 
barns ensomhet og gryende 
kjærlighet. 

Yasmin
Regi: Kenny Glenaan
Storbritannia/Tyskland 2003
En ung pakistansk-britisk kvinne 
fører to ulike liv. Hjemme går hun 

med tradisjonelle klær, på vei til 
jobb skifter hun til vestlige klær. 
Så kommer 11. september 2001, og 
det meste snus på hodet.

Oldboy
Regi: Park Chan-wook
Sør-Korea 2003
Thrillerdrama om hevn, spekket 
med blodtørstig vold, lidenskap 
uten grenser og svart humor. 

Crimen Ferpecto
Regi: Álex de la Iglesia
Spania/Italia 2004
I det den iherdige 
varemagasinarbeideren Rafael 
tilfeldigvis dreper en av sine 
kolleger på jobben, blir avgrunnen 
mellom det han drømmer om og 
det han får enda dypere.

Private
Regi: Saverio Costanzo
Italia 2004
En gruppe israelske soldater 
okkuperer huset til en palestinsk 
familie, og begynner å terrorisere 
dem. Familiefaren er en 
intellektuell; prinsippfast og 
nesten fanatisk pasifist, som 
nekter å gi etter.

Rhythm is it!
Regi: Thomas Grube, Enrique 
Sánchez Lansch

Tyskland 2004
Om skoletrøtte og ressurssvake 
elever i Berlin som deltar 
på dansekurs der målet er 
en forestilling med Berlin 
Filharmoniske Orkester. 

My Summer of Love
Regi: Paul Pavlikovsky 
Storbritannia 2004
Den smarte og bråkjekke 
guttejenta Mona har en kjedelig 
sommer i vente. Møtet med 
den vakre og sofistikerte 
overklassejenta Tamsin endrer hele 
tilværelsen.

The Woodsman
Regi: Nicole Kassel 
USA 2004
En pedofil mann prøver å leve et 
normalt liv etter å ha sonet en 
dom på tolv år. The Woodsman 
kretser rundt begreper som soning, 
fordømmelse og tilgivelse.

Factotum
Regi: Bent Hammer
USA/Norge 2005
En film om livet, sett gjennom 
øynene til  den kvinnegale, 
spilleavhengige, alkoholiserte, 
men geniale forfatteren, Charles 
Bukowski. 

Kilde: Kosmorama

Kosmorama har valgt en utradisjonell måte å plukke 
ut filmer til hovedprogrammet. I stedet for å ha 
én programsjef som velger filmer, har Kosmorama 
fire filmkuratorer.

– Dette er for å sikre bredde i programmet, 
forklarer Solvor Amdal, festivaldirektør for 
Kosmorama.

Et internasjonalt preg 
Yngve Sæther, Ola Lund Renolen, Eli Gjerde og 
Sindre Kartvedt har valgt ut tre filmer hver, på 
bakgrunn av et selvvalgt tema. De forskjellige 
temaene er debutant, konflikt, eksistens og 
metafasi. Sistnevnte tema ble unnfanget av kurator 
Kartvedt, og han legger betydningen slør og 
avledningsmanøvre i begrepet. Kuratorene skal 
også begrunne hvorfor filmene er plukket ut, og 
gi publikum en presentasjon av filmene.

Kosmorama etterstreber å være en internasjonal 
filmfestival, noe programmet bærer preg av. Amdal 
påpeker at filmene er hentet fra hele verden og 
folk i Trondheim skal få se spennende filmer de 
ellers ikke ville fått sett på kino. Dette tror Amdal 
kommer til å fenge studenter i særdeleshet. 

– Denne aldersgruppa er viktig nettopp fordi 
de ofte er nysgjerrige på nye ting, og mer åpne 
for andre uttrykk. Vi er stolte av bookingteamet 
vårt som har fått disse filmene til Trondheim, og 
håper og tror de kommer til å falle i smak hos 
publikum, sier festivaldirektøren. 

Satser på midtnorsk filmproduksjon
De fire kuratorene har mye erfaring, blant annet som 
programsjefer og produsenter. Festivaldirektøren 
påpeker at alle kuratorene er trøndere, og hun vil 
avlive myten om at det ikke finnes faglig kompetanse 
fra denne landsdelen. Selv om filmene ikke blir 
produsert i Trøndelag, er det likevel trøndere i 
filmbransjen. 

– Problemet er at de fleste jobbene finnes i 
Oslo, så folk må dit for å få arbeid. Målet vårt er 
å snu denne trenden, sier hun. 

– Kosmorama er rettet mot produksjonsmiljøet 
og vi jobber for økt filmproduksjon i Midt-Norge. 
Det er viktig å gjøre det lettere for neste generasjon 
med filmskapere, avslutter direktør Amdal. UD

FILMFESTIVAL

Hovedkonkurranseprogram

Kosmoramas tolv utvalgte
Trondheims internasjonale 
filmfestival Kosmorama, nærmer 
seg med stormskritt. Hoved-
konkurranseprogrammet byr på 
ultravold, pedofili og Charles 
Bukowski. 

TEKST: ELINE BUVARP AARDAL 
elinebuv@underdusken.no
FOTO: AUDUN REINAAS

STOLT: Festivalsjef Solvor Amdal er fornøyd med konkurranseprogrammet filmfestivalens fire kuratorer har plukket ut.
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Den nasjonale studentradiolista er sammensatt 
av bidrag fra Radio Nova (Studentradioen i Oslo), 
Studentradioen i Bergen og Studentradion i 
Trondheim. 

NYKOMMERE:

Wolfmother - Woman (Modular/V2)
Den australske trioen Wolfmother består av Andrew 
Stockdale (gitar og vokal), Chris Ross (bass og orgel) 
og Myles Heskett (trommer), og skal i løpet av året 
slippe en hel plate. Denne selvtitulerte ep-en som kom 
midt i påska er altså bare en liten smakebit. Greit; så 
er ikke detta det mest originale jeg har hørt, men det 
er jo i vinden å hente inspirasjon fra øst og vest. Når 
det gjelder Wolfmother snakker vi først og fremt vest. 
Det er nemlig The Dirtbombs’ Jim Diamond som har 
mastret plata. Jeg får skikkelige vibber til det tidlige 
70-tallet når jeg hører på dette. Til tiden da håret var 
langt og skjegget enda lengre. Led Zeppelin, The Guess 
Who og Black Sabbath. Låta «Woman» inneholder tøffe 
riff og raspende vokal, og er en sang som hyller Guds 
skaperverk nummer én;kvinnen.

- Radio Nova

Romdrakt – Friend (selvutgitt)
Fra Oslos «slummeste »forsteder (les: Lillestrøm) 
kommer Oslos fl otteste electronika-artist: Tom Atle 
Ødegård. Låta «Friend» er en luftig men forrykende sofa-
stepper som makter å sende lytteren ut på drømmereiser 
i det indre rom. Romdrakt er tidligere playlistet av 

Olle Abstract og DJ Friendly på P3. Hold også øynene 
oppe for guttevalpen under aliaset Soul Theory. Feed 
me Seymour! 

 - Studentradioen i Bergen

Daedelus - Drops (CYNE Collaboration) (Ninja Tune)
LA-produsenten Alfred Weisberg-Roberts aka Daedelus 
har med Exquisite Corpse laga eit hip-hop-album 
som er både smekkert, behageleg og urovekkjande. 
Musikk du kan slumre uroleg til. Han samplar mykje 
frå easy listening og fi lmatiske strykarlandskap, men 
kombinerer dei lette, vakre melodiane med kompliserte 
rytmer og til dels dystre lyriske bidrag frå ei mengde 
gjesteartistar.

- Studentradion i Trondheim

LISTA:

DATAROCK - Nightfl ight To Uranus 7 
ARIEL PINK'S HAUNTED GRAFITTI - Credit
BEEZEWAX - Paint `till You Die
JAGA JAZZIST - All I Know Is Tonight
ABERFELDY - On The Peninsula
CLOROFORM - Love You More

STUDENTRADION, UNDER DUSKEN OG STV MED FELLES LIVESENDING I KLUBBEN PÅ 
STUDENTERSAMFUNDET LØRDAG 19. APRIL 2005 KL 22-24 

gratis inngang

FILM
– Må jeg ta noe som går på kino nå eller?
– Nei da, det kan være hva som helst.
– Da sier jeg Wim Wenders strålende fi lm Himmel über 
Berlin. Den er så rar og fi n på en gang. Fantastisk.

MUSIKK
– Hmm, da sier jeg Thomas Dybdahls andre plate i 
oktobertrilogien, Stray Dogs. Dybdahl har så inderlig 
og fi n musikk, synes jeg.

BOK
– Der sier jeg en bok som heter Balansekunst av 
den indiske forfatteren Rohinton Mistry. Det er en 
knallsterk bok hvor vi tas tilbake til Indias nære 
fortid. Jeg ble utfordret på fordommer jeg ikke en 
gang visste jeg hadde. Et strålende verk som alle 
bør lese.

TV-SERIE
– Tv-serie, ja. Da sier jeg... nei, vent. Jeg har lyst til 
å si et tv-program i stedet. Kan jeg få lov til det?
– Okei da, men bare siden det er deg.
– Flott. Da sier jeg Migrapolis som jeg synes er et 
veldig bra program. Fint å få sett saker fra nye vinkler 
inniblant.

TEATER
– Hmm, har ikke fått med meg så mye nå i det siste. 
Men jeg har veldig lyst til å se Mesteren og Margarita 
som for tiden går på Rogaland Teater. Det tror jeg 
er en veldig fl ott forestilling.

BILLEDKUNST
– Jeg er veldig glad i Edvard Munchs billedkunst. 
Han er rett og slett genial. Kanskje den nordmannen 
vi kan være mest stolt over, spør du meg.
– Og det er jo det jeg gjør - spør deg, altså.
– Jepp. Det er det du gjør. Og som du spør, får 
du svar.

TEGNESERIE
– Helt klart Nemi. Ingen over, ingen ved siden.

KOMIKER
– Jeg liker godt Marit Andreassen og Linn Skåbers 
stil. De er to veldig gode skuespillere som klarer å 
kombinere det med komikerrollen. Ja, jeg sier de 
to. De er fl inke.
– Den er grei, da skal du ha takk for intervjuet.
– Alt i orden, du. 

Av Pål Vikesland

CECILIE MOSLI
32 ÅR
SPILLER FORFØRISK 
NABO I PÅL SLETAUNES 
OMDISKUTERTE THRILLER 
NABOER 

MIN ANBEFALING
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The Love Revolt står for. Musikken er sprudlende 
energisk og fengende, men hører du på tekstene 
finner du mye tristesse og selvmedlidenhet, 
forklarer Velle. 

Etter at bandet ga ut den kritikerroste ep-en 
Disco For The Dead høsten 2003, har de fem sakte 
men sikkert jobbet seg fram mot den kommende 
langspilleren. De har blitt kåret til ukas urørte på 
NRK P3. og i fjor sommer var de et av åtte band 
som ble plukket ut til å spille på Underwood-
scenen under Norwegian Wood-festivalen. 

– Det var fett å spille der. Senere på kvelden 
kom det en kar bort til meg og spurte om ikke det 
var jeg som spilte synth i The Love Revolt. Det 
viste seg å være keyboardisten i Wilco som syntes 
vi var knallbra. Det er jo litt tøft da, sier Velle.

– Du tror ikke bare at det var noe han sa for 
å sjekke deg opp da? Kanskje han ikke spilte i 
Wilco engang, undrer bassist Magnus Ritland.

God hjelper
 The Love Revolt har fått god hjelp med plata av 
Marcus Forsgren, kjent fra band som The Lionheart 
Brothers og Silence The Foe. 

– Marcus  har hjulpet oss å overføre intensiteten 
og energien fra konserter til plata, sier Skarvik.

– Vi er i det hele tatt veldig fornøyd med 

albumet. Det er ikke sånn at det må bli suksess 
nå, men vi har jo satset litt på at 2005 skal bli et 
bra år for bandet, sier Meberg.

De fem medlemmene i bandet er alle 
studenter, men i disse dager forsakes pensum i 
alt fra bioteknologi til filmvitenskap

– Ja, jeg har vel nedprioritert studiene en smule. 
Men jeg kan jo ikke gjøre det i evigheter heller, 
med et så stort lån, smiler Dagfinn Ritland. 

Ballepop
The Love Revolt som har uttalt at de hater trøndersk 
ballerock, ler litt beskjemmet når de konfronteres 
med utsagnet.

– Det er jo lurt å komme med en litt 
kontroversiell uttalelse tidlig i karrieren for å få 
litt oppmerksomhet, gliser Meberg, før Ritland 
utdyper:

– Når vi kom til Trondheim var det nesten 
bare hardcore- og punkband her. Vi har andre 
musikalske referanser. Vi fyller helt klart et tomrom 
i forhold til den trønderske musikkscenen Jeg tør 
imidlertid påstå at vi har den samme energien og 
intensiteten som ethvert punkband. Ballepop vil 
jeg kalle vårt uttrykk.

Og etter at begrepet «ballepop» har blitt intro-
dusert føles det naturlig å avslutte intervjuet. UD

Kjærlig studentopprør

I en by hvor det går tretten 
på dusinet av hardtslående 
rockeband, tilbyr fem studenter 
energisk pop. 

TEKST: PÅL VIKESLAND
vikeslan@underdusken.no
FOTO: MATHIAS FOSSUM

TORE MEBERG
26 ÅR
VOKALIST I THE 
LOVE REVOLT 

INGRID VELLE
26 ÅR
SPILLER SYNTH I THE 
LOVE REVOLT 
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INTERVJUET

– Vi har fått et nytt bandmedlem. En Volkswagen 
Caravelle, 89-modell. Det er jo litt stas da, smiler 
vokalist Tore Meberg fra bandet The Love Revolt. 
I løpet av april kommer debutalbumet Loners/ 
Swingers til en platesjappe nær deg.

Meberg drikker øl, og er en fornøyd mann om 
dagen. Sammen med Dagfinn og Magnus Ritland 
på henholdsvis gitar og bass, Ingrid Velle på synth 
og Sven-Arne Skarvik på trommer utgjør han The 
Love Revolt. Med crooner-vokal à la Morrisey 
kombinert med fengende pop hvor alt fra Bob 
Hund til Depeche Mode er inspirasjonskilder, skal 
bandet nå gi ut sin første langspiller.

Energisk tristesse
– Loners/Swingers er en betegnende tittel på hva 

POP, IKKE ROCK: Trondheimsbandet The Love Revolt kommer med debutplate i april. De består av (fra venstre) Sven -Arne Skarvik, Dagfinn Ritland, Ingrid Velle, Magnus Ritland og Tore Meberg. 
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RProspekt er den utøvende 
trondheimsstudentens egen spalte. 
Alle uttrykk som kan trykkes på en 
avisside er av interesse; spekteret 

defineres av studentene selv. 
Bidrag eller spørsmål kan sendes til 

prospekt@underdusken.no.

TITTEL: DE SLEMME SYKE

Ann Kristin Vangen er 24 år og går første året illustrasjon på MI i Trondheim. Illustrasjonen er en skoleoppgave. 
– Vi fikk i oppgave å illustrere en avisartikkel som skulle handle om hvor sinte og aggressive folk kan bli av å 

gå syke i lengre perioder, og hvordan de pårørende kan bli lei av å høre på sytinga og alt annet som medfølger. Det 
er en litt ironisk tekst.

Vangen tegnet med både blyant og blekk før hun scannet tegningen. Snakkeboblen ble laget ved hjelp av 
Photoshop.
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Dobbel moro

Nintendo har revital isert den 
berbare verden med ein splitter ny 
handkonsoll. 

Designen på Nintendo DS 
(Dualscreen) er ikkje revolusjonerande 
i utsjånad, men bak det litt kjedelege 
grå lokket, skjuler det seg mangfoldige 
timar med underhaldning. Konsollen 
har to skjermar, åtte funksjonsknappar 
og den velkjende piltasten du nyttar 
for å styre. Grafikken er mykje betre 
enn på Nintendo SP, men i år 2005 
kan vi ikkje forvente mindre. Det som 
er verkeleg revolusjonerande, er den  
trykk-sensitive skjermen.

 Eigne spel har blitt utvikla kun 
for å nytte denne teknologien. Under 
Dusken har fått teste tre ulike spel. 
Sjølvsagt lar Nintendo Mario få utfolde 
seg på den nye konsollen, og det med 
stor suksess. Av dei spela me freista 
var det absolutt Wario Touched som 
fenga mest. Dette spelet er i røynda 
fleire små spel der du nyttar den 
trykk-sensitive skjermen til alt. Du 
skal irritere ein nase til å nyse, kappe 
grønsaker i to, tenne ein fyrstikk, rulle 
ut ein do-rull for å få bodskapen «save 
the trees» i det du er ferdig, og mange 
fleire surrealistiske småspel. 

Eit anna framifrå konsept som har 
funne vegen inn i Nintendos konsoll, 
er trådlaust nettverk. Utan kabel i 
mellom, kan to eller fleire spelarar 
koblast opp og spele mot kvarandre. 
Tidlegare har ein vore avhengig av at 
begge spelarane hadde spelet, men på 
den nye konsollen treng berre ein av 
dei to ha spelet, den andre lastar det 
inn over det trådlause nettverket. Det 
er også moglegheiter for å chatte over 
dette nettverket. Utruleg kor moro 
det kan vere å skrive små meldingar 
for hånd på ein skjerm som reagerer 
om ein rørar han. . 

Nintendo har alt i alt gjort ein god 
jobb, og det blir spanande å sjå om 
dei kan gjenta suksessen dei hadde med 
Gameboy på 1990-talet. 

Krympet 
lekeplass 

Formatkrymping er i tiden. I hælene 
til Morgenbladet og Aftenposten tar 
også Norges eldste litterære tidskrift 
formatsaksa fatt. I samme slengen 
har Vinduet gjennomgått en grafisk 
oppussing.

 Dette består blant annet av en 
større bruk av farger, samt fastere 
rammer for tekstene og inndelingen 
dem i mellom. Dette kan lett lede til 
en rask konklusjon: At Vinduet har 
blitt langt mer tiltalende for øyet. Men 
gjelder dette også det lesende øye?

Vinduet skal være et forum for ny 
norsk og utenlandsk skjønnlitteratur - 
i bred forstand. Dette har tidligere blitt 
reflektert ved at teksten har inngått 
som det rådende grafiske element - 
i tillegg til å være meningsbæreren. 
Spesielt lyrikk og kortprosa har 
tidligere fått fri utfoldelse.

Nå synes derimot tidsskriftet å 
nærme seg litteraturens vanligste mål: 
Boken. Lekeplassen Vinduet synes 
på mange måter å ha forstummet i 
takt med manglende sideareal. Et 
femsiders «fotodikt» mer understreker 
enn motbeviser dette.

Men denne anmeldelsen skal 
ikke uforbeholdent knuse Vinduet 
med argumentet om en bortgang fra 
sin «avantgardiske plikt.» Bredden 
synes langt på vei opprettholdt 
innholdsmessig, selv om den nyinnsatte 
redaktøren har antydet mulige steg i 
motsatt retning. Og når man åpner 
det nye Vinduet får man inntrykk av 
en større saklighet. Tekstene har fått 
mer fokus rettet mot seg selv, med dikt 
og prosa som er viet en hel side. En 
forandring fra tidligere inndeling i to 
eller tre sider. Bildene holdes heldigvis 
også godt atskilt fra tekstene.

Appellerende for den som liker tiltalende 
og klare rammer. Men den formlekne 
skribent må muligens finne seg en ny 
lekeplass.

Smiths venner

Trondheimsbandet The Love Revolts 
debutskive Loners/Swingers fortsetter 
i samme spor som deres forrige EP 
Disco for the Dead. Referansene til 
The Smiths og Morrissey sitter løst 
hos The Love Revolt. Musikalsk og 
spesielt vokalt er veien fra Trondheim 
til Manchester på tidlig åtti-tall svært 
kort. For all del, The Love Revolt 
er jo ikke den første gruppa som 
har gått i fella å bli for glad i sine 
inspirasjonskilder. Men i dette tilfellet 
blir det kopi, og ikke egenart. 

Loners/Swingers er på ingen 
måte en dårlig albumdebut. Et par 
av låtene, «Those Who Sadly Lost It» 
og «Disco For The Dead», har absolutt 
muligheten til å bli hyppig spilt. 
Når albumet klokker inn på rundt 
40 minutter er det likevel dumt at 
man begynner å kjede seg mellom 
de nevnte godlåtene. Det blir for lite 
engasjerende. Hele platen går rett inn 
i sjangeren merket åttitallspop med 
et lydbilde der synth-melodilinjene 
er framtredende. De resterende 
instrumentene, henholdsvis gitar, 
bass og trommer, fungerer bare som 
komp, og aldri som hovedelement. 
Forhåpentligvis vil disse sangene 
få et ekstra løft når de blir framført 
live. På plate blir det for lite trøkk 
og gasspedal. Gitarriffene som kunne 
ha gitt sangene det lille ekstra, blir 
for snille på plate. Sangene drukner 
i hverandre, og skaper et monotont 
helhetsbilde. 

Tekstmessig er det tristesse som 
står i høysete. The Love Revolt blander 
gutteromsmelankoli med glade 
popmelodier. Tematikken i tekstene 
er i all hovedsak kjærlighet og alt hva 
denne medfører. Tekstmaterialet er 
skrevet av trondheimsstudentene selv, 
og det er atter en gang i samme spor 
som Morrissey.

Verdt å sjekke ut om du liker Morrissey 
og svensk pop, men innimellom er det 
uengasjerende. Rett og slett. 

Svevende 
drømmepop

Jaga Jazzists femte album beveger seg 
et stykke bort fra den vante formelen 
som har utgjort tidligere Jaga-
suksesser. Det tyder på at oppholdet 
i fisketanken med Motorpsycho, og 
Horntveth-brødrenes sidesprang i The 
National Bank har satt sine spor i 
Jagas nye låter. Dette albumet ligger 
derfor til tider i et landskap mellom 
disse prosjektene. Da skjønner man 
at What We Must byr på et langt mer 
rocka Jaga-kollektiv enn tidligere.

Åpningssporet «All I Know is 
Tonight» er en perle utenom det vanlige 
og et godt eksempel på hva slags 
musikalsk landskap bandet beveger 
seg i. Låten er rolig og behagelig men 
samtidig har den en melodilinje som 
virker utrolig suggerende, noe som 
er karakteristisk for hele albumet. 
Dette er fengende poplåter med stor 
inspirasjon fra 70-åras progrockere.

Forskjellen fra tidligere utgivelser  
er gitarfokuset. Jagas innimellom 
masende elektronikaelement har 
blitt tonet betraktelig ned. Faktisk i 
såpass stor grad at også noe av jazzen 
går over til pop, i hvert fall i denne 
anmelderens ører. Det er en positiv 
utvikling fordi musikken blir mer 
behagelig. Det gir også sangene et 
mer helhetlig inntrykk samtidig som 
det gir et mer svevende lydbilde der 
også tankene kan få plass.

Platen ble påbegynt med den 
tyske produsenten Marcus Schmickler 
men jazzistene la fort dette samarbeidet 
på hylla. De vendte nesa hjemover 
til Kåre Christoffer Vestrheims trygge 
produsentspaker og dette har gitt et 
lydbilde som er en nytelse for øret.

Mindre slitsomme knitrelyder  og 
jazz har gitt Jaga et nytt lydbilde og 
kanskje et enda bredere publikum.

What we must er Jaga Jazzists beste til 
nå og kommer til å være en følgesvenn 
videre utover sommeren. 

TEKST: STIAN SVEHAGEN

TEKST: STIAN SVEHAGEN

Loners/Swingers av The 
Love Revolt (Grammar 
Records)

What We Must av Jaga 
Jazzist (Smalltown 
Supersound/Sonet)

TEKST: ALF TORE BERGSLI

Vinduet Nr. 1 2005
(Gyldendal forlag)

Nintendo Dualscreen 
Lansering: 11. mars 2005
Håndholdt konsoll

TIDSSKRIFT STUDENTRADIOALBUMETPLATE

TEKST: MAGNUS BRATTSET DRABLØS

TEKNOLOGI
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Lørdag 12. mars åpnet utestedet Cherrox dørene i 
de gamle Dali-lokalene i Brattørgata 7. Utestedet vil 
etter hvert tilby ulike arrangement som konserter, 
stand-up og improvisasjonsteater.

Noe av det første man legger merke til ved 
lokalene er en mangel på referanser til gamle 
Posepilten. Ut i fra klientellet virker stedet mer 
som en revitalisering av gamle Dali. 

 Navnet på det nye stedet, Cherrox, vekker 
minner. Selv i dag husker man det ambivalente 
forholdet til disse klumpete og tunge vinterskoene. 
Forventningene til åttitallets neonlys, sterke 

pastellfarger og stål- eller plastdetaljer i 
møblementet, blir til en viss grad innfridd i møtet 
med det nye utestedet. Musikken derimot er ikke 
fra samme tiår, og godt er vel det. For de som 
savner Jesper Nattmann, er det dårlige nyheter i 
gjære. Rockekonseptet er forlatt til fordel for mer 
kommersiell musikk. Den ene etasjen spilte dog 
ikke musikk denne kvelden.  

I første etasje blir man møtt av en neonfarget 
bardisk i grønt og rødt. Dette kommuniserer 
dårlig med tapetet som har sirkler i gule og brune 
fargetoner. Men en god inndeling av sitteplassene 
skaper hyggelige steder i rommet, og underbygger 
den genuine atmosfæren som utestedet totalt sett 
opprettholder. 

Første etasjes varme atmosfære finner sin 

kontrast i andre etasje. Her finner man kaldere blå 
farger i skinn, glass og ståldetaljer. En litt roligere 
stemning karakteriserer denne avdelingen. 

Kjelleren preges av grafikk i svart og hvitt, og 
gir dermed en litt urolig ramme om dansegulvet. Her 
bør du kanskje unngå det helt store ølinntaket for 
å slippe å føle deg svimmel. Det er bare kjelleren 
som kan fungere som et diskotek. Utestedet 
spenner over tre etasjer og innrederne har valgt 
tre forskjellige stiler. Besøkende kan da velge etasje 
etter hvilket humør man er i og hva man ønsker 
for kvelden. 

Totalt sett virker Cherrox som et interessant konsept 
og utgjør i så måte et positivt bidrag til det trønderske 
uteliv. Men noen Pilten er det ikke. 

Fargerikt innslag i utelivet

ANMELDELSER
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TEKST: INGVILD THOMMESEN SÆBØ 
ingvisab@underdusken.no
FOTO: ANNE-STINE JOHNSBRÅTEN

Cherrox 
Brattørgt 7

UTELIV
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I 1971 fi kk den japanske klubbmusikanten Daisuke 
Inoue et dilemma. Han levde av å spille kjente 
låter som gjestene kunne synge til, og nå hadde 
en gjest bedt ham med på en fi rmautfl ukt for å 
underholde der. Inoue kunne imidlertid ikke dra fra 
klubbjobben. Løsningen ble å spille inn musikken 
og sende teipen med på fi rmaturen.

Suksessen inspirerte japaneren til å utvikle 
konseptet, og utfallet kjenner vi. Japan har nå 
470 000 karaokemaskiner som i fjor tok inn over 
46 milliarder kroner fra syngeglade japanere, og 
farsotten har for lengst spredt seg til resten av 
verden. Men hvorfor ble det så populært å synge 
med den stemmen man har?

– Mange liker å synge og har behov for å 
opptre og vise seg frem. Karaoke er en gyllen 
mulighet til det. Man får en scene å stå på og en 

mikrofon å holde i, og så blir 
man stjerne for en 

liten stund, 

TEKST: DANIEL FLATHAGEN
danielf@underdusken.no
ILLUSTRASJON: AUDUN REINAAS

Ekte suksess på falske toner
I taxien. På mp3-spilleren. På mobiltelefonen. Karaoke dukker opp 
overalt, og vi tar gladelig imot.

KULTURTEGN

sier Tor Kirkbakk, daglig leder ved Restauranthuset 
Frakken som har karaokekveld hver torsdag.

Frakken lot gjestene lage sin egen underholdning 
allerede da karaoke var stort på åttitallet, men fjernet 
tilbudet da etterspørselen ebbet ut.

– For tre år siden begynte vi å få forespørsler 
om det igjen, og med storhetstida ferskt i minne 
så vi for oss at den nye generasjonen også ville 
ha glede av det. Det var riktig forutsett, smiler 
Kirkbakk.

– Et tidsfenomen
Professor Leif Johnson ved institutt for musikk ved 
NTNU er ikke overrasket over karaokens nyvunne 
popularitet.

– Det er jo veldig lettvint. Man trenger ikke 
noe akkompagnement, bare en skjerm å lese på. 
Det ligger mye hardt arbeid i å lære seg å traktere 
et eget instrument, og slikt gir ikke umiddelbare 
resultater. Da er det greit å kunne ta noen snarveier. 
At vi vil ha det lettvint og umiddelbart er da dessuten 
i tråd med utviklingen i samfunnet, forklarer han 
og trekker paralleller til middager fra Fjordland 
kjøkken:

– Det blir det samme som å kjøpe halvferdig 
mat man varmer opp i ti minutter, ikke sant? Sånn 
sett er karaoke et fenomen i tiden.

At karaoke kom fra nettopp Japan er nok 
heller ingen tilfeldighet, ifølge Johnson.

– Den japanske kulturen er veldig korrekt 
og streng, og karaoke på byen blir en viktig 
arena for å bryte litt med mønsteret ettersom 
det er en veldig sosial ting som bare er moro. 
Japansk tankegang er godt på vei over til oss 
også, så du kan si vi trenger karaoke like 
mye som japanerne.

Sangen får hjul å gå på
For å mette våre behov for å opptre 
og koble av holder det ikke lenger 
å begrense karaoke til utestedene. 

Topp det

LITT PÅ SIDEN

– Fikk du med deg at Jonas holdt på å havne i bråk 
på Zachen i sted?

– Nei?
– Han skal alltid være så jævla breial når han e 

full. Han ypper hele forbanna tiden. Eg fi kk nesten 
løst te å slå ned fyren sjøl.

Jeg visste det kom til å bli en helt ålreit taxitur 
med disse to guttene i baksetet. Akkurat min type 
mennesker. Passe løse i snakketøyet. Ikke for fulle, 
ikke for trøtte. Klokken er tre natt til fredag, og da 
er det hyggelig å ha noen noenlunde oppegående 
mennesker i bilen. Det er forsåvidt alltid kjekt å 
unngå spyposer, overkåte tredve år gamle damer 
som ikke har fått seg et nyp på en stund, og hiphop-
fjortiser som prøver å løpe fra regningen, men det 
er spesielt kjekt nattestid.

– Ka du syns om Robbie Winters om dagen, 
sjåfør?

– Han e så fantastisk for tiden. Så dåkkar goalen 
på søndag? Han lekte seg!

– Ja, faen heller. Tror nesten hele Molde by e 
svimmel endå.

Vi snakker fotball nå. Jeg får betalt for å kjøre 
bil og snakke fotball. Hvem kan vel være misfornøyd 
med en sånn situasjon? Kjøre bil er moro, fotball er 
alltid genialt, og penger gjør seg. Topp det!

Jeg skifter musikk. Sjefen sjøl runger gjennom 
bilanlegget. Vi setter i gang en allsang til Bruce 
Springsteen. Stemningen er fi n. Lydnivået er høyt.

– Du tar til høyre her borte.
– Der kor hon altfor fulle kjerringen, og han 

altfor kåte gnomen står?
– Ja, faen heller! Fem kroner sier at de kommer 

te å ha seg i løpet av tjue minutter. Du kan forresten 
stoppe der med det røde huset.

– Ska dåkkar av her begge to?
– Ja, no ska vi ha oss et nachspiel. Du skasje 

være med då, sjåfør?
Jeg ser i speilet, og blir møtt av et blikk som 

sier så altfor mye. Først da merket jeg at begge 
hadde på seg rosa skjorter.

ExCoach

I denne spalten ser vi på 
nye trender og fenomener 
innenfor kulturens verden
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Ekte suksess på falske toner

Allerede i november 2001 begynte en karaoketaxi 
å rulle i hovedstaden, og i fjor høst kom tilbudet 
også til Trondheim.

– Vi hadde hørt at lignende tilbud andre 
steder i landet var populære, og da vi begynte å 
få en del forespørsler om det på sentralen ble det 
naturlig for oss å satse på det, sier Rune Schevik 
i TrønderTaxi.

Han kjører byens eneste drosje med 
karaokeanlegg, og har bare positive erfaringer 
med det.

– Tilbakemeldingene har vært formidable. Det 
koster ikke noe ekstra å synge karaoke i drosjen, 
så da er det desto lettere for folk å prøve seg.

Mange ringer og ber spesifi kt om den populære 
drosjen, men Schevik påpeker at det også går an 
å sitte på uten å teste sangstemmen.

– Jeg prakker ikke karaoke på folk. Passasjerene 
ser at drosjen har et slikt anlegg, og de som vil 
synge får lov til det, sier karaokesjåføren.

Karaoke i lomma
Men taxi er ikke eneste måte å gjøre karaoke bevegelig 
på. I november lanserte skandinaviske Asono mp3-
spilleren Opus med karaokefunksjon.

Produktutvikler Mads Høyby sier at timingen 
for å lansere en slik mulighet var tilstede, og 
takker blant annet TV-programmet Idol for gode 
salgstall.

– Karaoke var litt harry for noen år siden, og 
det er først nå det har begynt å bli stuerent. Idol 
har nok vært en viktig faktor for å revitalisere 
karaoke og har hjulpet på å gjeninnføre det som 
en trend. Nå tar både unge og eldre med 
seg karaokeutstyr på fest, og med Opus 
er karaoke blitt mer bærbart og lettvint, 
forklarer han.

Høyby legger selvsikkert til at 
han tror andre produsenter vil følge 
etter:

– Det er jo slik trenden er. 

Vi leker nå selv med tanken om å putte samme 
programvare inn i en mobiltelefon.

På  de t  område t  b l i r  ikke 
Asono først .  Den taiwanske 
mob i l t e l e fonprodusen ten 
DNET lanserte nemlig nylig 
modellen DGP-100, hvor 
musikkakkompagnement 
og dansende sangtekster lar 
den sangsugne utfolde seg 
mellom SMS-ene.

Fra sang til fi lm
Når idemakerne til slutt går 
tomme for steder å putte 
karaoke, kan vi kanskje forvente 
å se ideen tatt med videre i nye 
underholdningsformer, noe vi 
kan se opptakten til i USA. I 2003 
introduserte utestedet The Den of Cin 
i New York sin nye attraksjon; movieoke. 
Opphavskvinne og fi lmskaper Anastasia Fite 
lar stedets gjester utspille kjente fi lmscener oppe 
på en scene, mens fi lmen vises uten lyd på lerret 
bak.

Om noen år snubler kanskje ringens 
beduggede brorskap rundt på en scene på 
Frakken en torsdag kveld? UD

I NYE FORMER: Nå er du ikke lenger 
avhengig av utestedets åpningstider 
for å slite ut stemmebåndet



Spitposten registrerer...

Spitposten avslører: 

Disse vil bli ny NTNU-rektor: 
Bjørn Utgård
PLUSS
• Vet at kongeørnen er 
større enn havørnen. 
(Det ligger jo i navnet.)
• Er pragmatisk 
visjonær.
• Deler Hiis Hauges 
bamseaktige sjarm.
MINUS
• Er en broiler, 
en karrierebevisst 
klatremus/valp etc.
• Har en tendens til å 
glemme styremøter.

B´aangalu Zuh
PLUSS
• Er flink til å holde 
rede på penger.
• Er vant til at PIM 
bestemmer uansett.
MINUS
• Han får hetta når 
han får vite at NTNUs 
strategi er KKK.
• Vanskelig å få øye på 
om natta.

Professor Baltasar
PLUSS
• Har professor-
kompetanse.
• Har kontakter i Øst-
Europa.
MINUS
• Ble kjørt over av 
lokomotivet Thomas.
• Fungerer dårlig uten 
«puppeteer».

Endeavour Morse
PLUSS
• Klarer å fakke de som 
jukser på eksamen.
• Kommer fra et 
universitetsmiljø.
• Glad i øl.
MINUS
• Blir lett sur.
• Kan ikke norsk.
• Er død.

spit (frå lågtysk), erting, krenking; spott

...at en totalt ukjent kar fra Tromsø vant Trondheims-
mesterskapet i «Papir, saks, stein»

...at Edvard Saksehånd deltok også, men røk ut 
tidlig grunnet en noe begrenset taktikk

...at Spitposten røk ut i de innledende runder på 
grunn av kondisen i denne fysisk krevende grenen

...at dette kanskje er den eneste sporten der 
ubehøvlet håndgestikulasjon kan sikre deg en pokal 
på størrelse med idrettsbygget på Dragvoll

...at dersom pokalen er tegnet av arkitektløsbikkje 
Per Knudsen, vil det bli en ny vinner neste år

...at ingen kan overleve så store konsentrerte 
mengder muggsopp

...at hey! Nå fikk vi endelig lurt inn litt mugg i 
Spitposten også

...at nå blir Per Knudsen fort litt muggen, høh-
høh

...at analkulene ved det treffende navnet Flex I. 
Felix, ikke klarer å finne veien inn Under Dusken

...at de koster en slikk og ingenting på 
Kondomeriet, og kulturdronningen av Dusken, 
Camilla Kilnes, har hele fem sett. Fire av dem henger 
som pynt i vinduet på hybelen

...at Rick’s i Nordre gjenoppstår ved hjelp 
av to siders gratisannonse i blekka du nå holder 
i hånden

...at betalingen for denne er to turer rundt det 
roterende stålburet i taket i kjellerens planlagte 
«kjærlighetsrede»

...at Club 4 frykter konkurransen, og har tilbudt 
Spitpostens medarbeidere en natt med Tom Ketil 
mot et nytt portrettintervju

...at Areffas kulturguru og selvoppnevnte 
Mr.Trondheim, Stian Wallum, viste usedvanlig lite 
tiltro til den kvasimetakulturelle avisa Under Dusken 
da han egenhendig leverte to -2- eksemplar av den 
nye plata til det ferske og freske boybandet The 
Love Revolt 

...at det finnes overhodet ingen interessekonflikt 
i å være kulturmedarbeider i Heimdals største avis, og 
det å leke storkar i ett eller annet bitte lite plateselskap 
som ingen noensinne kommer til å ville høre om

...at siste nummer av lompelandslagets 
favorittpamflett Under Dusken er kjemisk fri for 
nyheter

. . .at  det da bl ir  bedre plass t i l  fr iske 
karakterklagesaker, bilder av Eagle Eye Utgård og 
leserbrev fra evig aktuelle Audun Vindøy

...at og godt er det, det har vi virkelig savnet

...at Velferdstingets «vil gjøre hele verden sexy»-
leder Edina Ringdal ga Under Duskens påmeldte 
i Berg Xtreme Makeover massiv skryt for sitt 
oppussingsprosjekt, så mye at vi mistenker henne 
for smisk

...at Edina nok var intetanende om at kandidaten 
var lekeskribent, da hun bemerket at «rockeduden» 
hadde malt skapdørene i «feminine farger»

Presserunden
Sjalu kokk jaget gjest med øse (Adresseavisen)
- Prostituerte er som bussjåfører (Adresseavisen)
16-åring rømte cella - stjal politibil (Dagbladet)
«Frøken Rullestol» disket fra missekåring.
Kunne stå (Dagbladet)
Norsk kaptein fyllekjørte 1640 tonn tungt tankskip (VG)
Trøndere dårligst på hjulskift (Adresseavisen)
HÅRREISENDE: Ben på bestemors grav (Nettavisen)
Skilte fedre kan bli glemt (Nettavisen)
Nordmann kan bli svensk mester (Nettavisen)
TIL JAPAN: Reinsdyrpenis er viddas Viagra (Nettavisen)

Skissen til høyre viser hvordan bygget egentlig 
vil bli seende ut, når det står ferdig sommeren 
2006. Mannen bak prosjektet er ingen ringere 
enn Per Ivar Maudal (PIM). Før PIM gikk av som 
administrerende direktør i Studentsamskipnaden 
og ble universitetsdirektør, sikret han 
finansieringen av tårnslottet PIM Towers, 
et skyskraperkompleks med tvillingtårn på 
fengselstomta og i høyskoleparken.

– Kall det et fleksibygg. Så lenge tårnene er 
høye nok, kan jeg innrede dem som jeg vil, sier 
en strikkhoppende glad Maudal på ferie fra Kuala 
Lumpur.

Eieren av Rick´s Café vil sammen med et 
knippe vårkåte interiørkonsulentspirer fra MI 
og Tom Ketil Krogstad stå for interiøret. Skisser 
Spitposten har fått tak i viser at det største tårnet 
skal innredes med roterende romerske søyler 
og rød, parfymert velour. Oppunder taket i hver 
etasje skal det henge roterende Barry White-
karaokesangere i stålbur.

– Jeg vil bygge et kjærlighetsrede for studenter, 
og tilbyr i første rekke årskort til kr 30 000 stykket, 
uttaler Maudal.

PIM gleder seg spesielt til å sitte godt i det 
lille elfenbenstårnet ved siden av PIM pool, et 
helårs oppvarmet svømmebasseng med nakne 
synkronsvømmere, tropisk buffet og dansende 
nebbdyr.

Prosjektet forutsetter også en løfting av taket 
på dagens Studentersamfund med 14 etasjer. Med 
dette enkle arkitektoniske grepet kan Det røde 
runde huse PIMs pengebinge og garasjeanlegg.

Bangaloo Tzoi gleder seg til pusse glassruter 
og til å endelig få samlokalisert pussingen av 
gullmynter, porchen, benzen, glassverandaen & 
bentlyen. Med i planene er også tegnet inn ei ny 
jordhytte bak PIM tower 2.

SLIK BLIR PIM TOWERS

SNASENT NYBYGG: Det nye bygget blir uten tvil en del 
av Trondheims skyline. På toppen av tårnet er tårnet til den 
planlagte småflyplassen som er planlagt ned Elgesetergate med 
innflyving fra midtby'n.

Instrukser for stein, saks og 
papir på ...

... Neandertaler-måten
Stein slår stein.
Stein slår stein.
Stein slår stein.
(Obs: Kan være brannfarlig)
... Vegetarianer-måten
Eplet behandler marken med 
respekten.
Marken sender et hyggelig nikk til 
elgen på vei til øko-butikken.

Elgen går på p-piller
... Same-måten
Lasso taij jeinsdjyr
Jeinsdjyj tjampa øve snøskutairn
Snøskjutairn kræsja i lavvo. Men dæ jekk 
no bja, ja.
... Datanerd-måten
CTR+ALT+DEL X 2 slår windows (av)
Windows lager kuk i komputeren
En kuk i vinduet slår en mus i kabinettet.



– En god runk er faen 
meg som en Grandiosa

Luftgitarister har mye 
å lære almuen. Blant 
annet at analsex er 
oppskrytt. Litt som Big 
Bang, i grunn.

SIXPACK
PRATEN:

MERR: Vi vil ha mere ku i 
Spitposten, og vi er stolte av Jon 
Arne Riise og morra hans, sier et 
samlet “det motsatte av vakuum”-
onaneringskorps. Her representert ved 
han fra Ålesund (fra venstre), han med 
hanekammen og tøsen.

Hvem er fullest? Dét er spørsmålet. 
Luftgitaronanistene eller Spitpostens 
utsendte. Onanistene, altså.

– En godt trent runkemuskel er et 
must, sier han fra Ålesund, og glemmer 
at han måtte se seg slått av kvinnfolket 
som sitter to hakk til siden.

– Ja, men hun har jo dopet seg, for 
faen! Hun var jo ikke full!

Spitposten har et litt ambivalent 
forhold til Ramones-tøsen. Du kan si at vi 
ikke stiller oss likegyldige til mennesker 
som ikke drikker øl. Forholdet er 
forsåvidt ikke så forbannet ambivalent 
likevel. Vi liker ikke avholdsfolk.

– At paven har daua la ikke akkurat 
en demper på performancen min, sier 
luftgitarens kongeørn (eller havørn, alt 
etter hvilken som er størst), som nettopp 
har kommet ut av en transe etter å ha 
sikret seg billetten til Finland og VM i 
luftklimpring.

– Dessuten kan du faen ikke 
kombinere pave og luftgitar, skyter 
Ålesundskjøga inn.

– Det må du faen meg huske på 
å skrive!

Han sier faen mye. Faen meg her, 
og faen meg der. Det er av barn og fulle 
folk du hører sannheten. Og akkurat nå 
er det helvetes mye sannhet i luften.

Han med hanekammen, som i 
hjemlige trakter går under dekknavnet 
Orgasmemannen, har vunnet NM før. 
I 2003.

– Det var litt større glede forrige 
gang. Denne gangen er det vel egentlig 
bare litt bedre enn en god runk. Ikke at 
det er å forakte.

Han er i det filosofiske hjørnet 
nå, og viser at han ikke bare er «all 

looks».
– Det er godt med skikkelig 

mat, men av og til bare MÅ du ha en 
Grandiosa.

Spitposten skjønner fremdeles 
ikke hva han mente med det, og vi 
husker ikke helt i hvilken sammenheng 
det ble sagt. Men det ser jo jævla smart 
ut, gjør det ikke?

– Det som er viktig for å bli god i 
luftgitar er benstillingen. Det er derfor 
jeg trente kampsport tidligere, sier 
tilhengeren av Color Line stadion, og 

viser oss hvor myk han er. 
Spitposten har sett mykere 

stålbjelker.
– Øh... ja... det er jo... øh... faglig 

kompetanse...
– Er det mer øl? 
I kj(øl)eskapet vårt er det selvsagt 

øl. Ikke Ringnes-skvip, må vite. Vi 
kjører kun kvalitet, og trykker Dahls 
og Nordlandspilsen til våre bryst.

– Analsex er forresten jævla 
oppskrytt. Du tror det er trangt og fi nt, 
men så er det bare bæsj og kjedelig. 

Litt som Big Bang, egentlig.
Sannhetene bare fortsetter å 

flomme ut, i samme takt som ølet 
fl ommer inn.

– Jeg har forresten fullt av barn 
i meg. 14 i magen. Jeg åt dem. Vis 
meg den personen som får til det 
med analsex. Dessuten er størrelse 
viktig. Vi spiller trossalt kukrock. 
Gode luftgitarister legger en agurk i 
buksa.

Gibson, Fender, Ibanez og 
Lillebjørn

LOOKSALAIKES:

Pusser opp nr. 
19s dass

Beføler
WIGWAMS bass

Debutpupp Gammelpupp UD-Groupie Rute-Droopy Danskebåt Ønsker Yacht
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returadresse
Under Dusken
postboks 6855, Elgeseter
7433 TRONDHEIM Kulturkalender

Samfundet: Bokstavelig talt med Anne B. Ragde i 
Biblioteket klokka 1900. Quiz i Edgar klokka 1900. Lei 
av Grandiosa og nudler? Møt opp på kokkekurs i Bodegaen 
klokka 1900.  Liverpool vs. Juventus og Lyon vs. PSV i 
Daglighallen klokka 2045
UFFA: Konsert med Desperado + Traktor + The Sound 
O. E. 

Onsdag 6. april
Samfundet: Chelsea vs. Bayern München i Daglighallen 
klokka 2045
Trondheim Filmklubb: Kill Bill: Vol.1 klokka 1830 og Kill 
Bill: Vol.2 klokka 2100

Torsdag 7. april
Samfundet: S. Møller Storband spiller i Bodegaen 
klokka 2000. «Har norske sjokoladefabrikker ansvar for 
kakaobøndenes arbeidsforhold?» Det spør Café Nordsør 
klokka 2000 på Selskapssiden. Håkan Hellstrøm spiller i 
Storsalen klokka 2200
Olavshallen: Konsert med Trondheim Symfoniorkester 

Tippeligaen starter om bare få 
dager. Det er all kulturen du 
trenger. 
Hvis ikke det gjør det for deg, 
kan du få med deg filmfestivalen 
Kosmorama som går av stabelen 
for første gang. 

klokka 1930

Fredag 8. april
Samfundet: Wrock! i Klubben klokka 2100. Konsert med 
Knauskoret i Sangerhallen klokka 2200. DJ Olaug finner 
du i Bodegaen klokka 2200. Madrugada spiller i Storsalen 
klokka 2200. Joamiee snurrer skiver i Strossa klokka 2200. 
Emmerhoff and the Melancholy Babies klokka spiller i 
Klubben klokka 2300. Kjellerbandet m/jam på Knaus ved 
midnatt
Trondheim Filmklubb: Avdøde advarer klokka 1900 og 
The Eye klokka 2100.

Lørdag 9. april
Samfundet: Festmøte med «Kjærlighet, varmeste ord 
på jord» som tema klokka 1900. Chicks on the Radio er 
DJ i Klubben klokka 2000 mens Punk the Funk står bak 
miksebordet på Selskapssiden klokka 2200. DJ Brekke varter 
opp med musikk i Bodegaen klokka 2200. DJ Blip Blop i 
Bodegaen klokka 2230. Salvatore spiller i Klubben klokka 
0000. teXum finner du på Knaus klokka 2359

Søndag 10.april
Samfundet: Rosenborg tilintetgjør Ålesund i Daglighallen 
klokka 1800. Klokka 2015 kjører Ham Kam over 
Vålerenga.

Mandag 11. april
Samfundet: Brann vs. Molde i Daglighallen klokka 1900. 
Heia Bergen!
3B: Nina og Stine er våryre og vårkåte på bakrommet. Alt 
kan skje. Tro oss. 

Tirsdag 12. april

Samfundet: Kvartfinale Champions League i Daglighallen 
klokka 2045.
Blæst: Konsert med Don Juan Dracula

Onsdag 13. april
Samfundet: Samfundsmøte med headingen «Norsk film - 
Disen har lettet» i 
Storsalen klokka 1900. Kvartfinale Champions League i 
Daglighallen klokka 2045. 

Torsdag 14. april
Samfundet: «Hvem skal produsere sjokoladen vår?» spør 
Café Nordsør i Klubben klokka 1800. Blått lerrett - et 
samarbeid med Kosmorama, Trondheim internasjonale 
filmfestival i Storsalen 2000. Royal League kamp i 
Daglighallen klokka 2015.
Blæst: Bluesklubben - The Tiger City Dukes

Fredag 15. april
Samfundet: WE kommer til Storsalen for å fremføre 
en spesialskrevet stumfilmkonsert til Victor Sjöströms 
stumfilmklassiker Körkarlen fra 1921. Starter klokka 
2100. The Bloq Party finner sted i Strossa klokka 2200. 
Demokonkurranse på Knaus klokka - Seks band, to kvelder, 
En vinner kåret av en jury. Dette er sjansen for unge, 
fremadstormende band å vise seg fram. Starter klokka 2300. 
Konsert med Candiss i Sangerhallen klokka 2200.
Blæst: Konsert med Sissy Wish
UFFA: Konsert med Kolokol

Lørdag 16. april
Samfundet: Arsenal vs. Blackburn i Daglighallen klokka 
1315. Samfundsmøte under headingen «Blix mot verden» 
klokka 1900. Ålesund vs. Odd i Daglighallen klokka 1905. 
Sonic Death Monkey på Wrock! i Klubben klokka 2000. 
Gang Pow er DJ på Selskapssiden klokka 2200. DJ Wasim 
finner du i Bodegaen klokka 2200. Konsert med Big Bang 
i Storsalen klokka 2230. A Groove Night Out i Strossa 
klokka 2230. Annen del av Demokonkurransen på Knaus 
klokka 2300.

Søndag 17. april
Samfundet: Newcastle vs. Manchester United i Daglighallen 
klokka 1500. Bodø/Glimt blir ydmyket av Rosenborg klokka 
1800. Premiere på Emil-Smørekoppens revy på Knaus klokka 
1830. Vålerenga vs. Brann i Daglighallen klokka 2005

Mandag 18. april
Samfundet: Fredrikstad knuserViking i Daglighallen klokka 
1900. 

Tirsdag 19. april
Samfundet: Quiz i Edgar klokka 1900 
Nytt nummer av det cellulosebaserte tidsskriftet du nå 
holder i hånda. Finnes også i edb-versjon på hå-te-te-pe, 
kolon, høyreslæsj, høyreslæsj, dobbel v, dobbel v, dobbel 
v, underdusken, punktum, enn-o

Vet du noe? Så kom det. På mail - kulturkal@underdusken.
no. Før torsdag 14. april.

AV: BODIL REVHAUG
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