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SKISSERER KUNST-
HØGSKOLE

ANMELDELSER

Funksjonshemmede slipper 
ikke fram i kultur-Trondheim

Mulighetene for en offentlig 
kunsthøgskole utredes.

Musikalen Chicago spriker i 
alle sjangerretninger, mener 
vår anmelder. 

Klappa händerna när du är riktigt glad. (klapp, klapp) Klappa händerna när du är riktigt glad. (klapp, klapp) Du kan också glädja andra som på denna jorden vandra, klappa händerna när du är riktigt glad. (klapp, klapp)
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CV-RYTTERE

SOLVEIG ROGSTAD

GRAFITTI

Med litt frivillig engasjement 
kan du komme langt.

Finstiller siktet med 
stetoskopet i baklomma.

Et kunstkritisk syn på 
Trondheims mest 
tilgjengelige kunst.
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VITNEMÅL

BILKJØP

DAGSORDEN

NTNUs motvilje til å regne ut 
gjennomsnittskarakterer kan 
koste studenter studieplass i 
utlandet.

Velferdstingets arbeidsutvalg 
vil bruke 170 000 kroner 
på å kjøpe en el-bil til 
profileringsarbeid.

Motstandere av evolusjons-
teorien har ikke forstått 
hva den går ut på mener 
professor Eivin Røskaft.

2 INNHOLD
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FORSØMMER KUNSTEN

KUNSTAKTIVISME

dag. Vi snakker om et allerede velfungerende system 
som massebehandler søknader i et omfang som ingen 
andre banker gjør det per dags dato. Tall fra Lånekassen 
viser at så godt som alle får behandlet søknadene sine 
på under én uke.

Hva som vil skje dersom private banker får ansvaret 
for studiefinansieringen nå som finanskrisa har slått til 
for fullt, kan ingen forutsi. Vil de private bankene låne 
ut penger til ferske studenter, når de knapt vil låne ut 
penger til folk med solid økonomi? Og kanskje enda vikti-
gere: Hvordan vil man takle eventuelle høye renter ved 

endt utdanning? I dag justerer Låne-
kassen renta noen måneder senere 
enn bankene, slik at man skal ha 
mulighet til å forutse mulig rente-
oppgang.

Den viktigste negative faktoren 
med Frp’s nye reform er at det ikke 
vil være lik rett til utdanning lenger. 
Dette er en av grunnpilarene i utdan-
ningssystemet i Norge, og har vært 
det siden 1947, da Lånekassen ble 
opprettet. Med privatisering av 
studiefinansieringen kan vi få en 
situasjon hvor banken din vil vite 

hva du skal studere, hvilke karakterer du har fra videre-
gående skole og hva foreldrene dine tjener, før du får 
innvilget søknad om studielån. Dette vil føre til en 
forsterkning av klassesamfunnet. Vi vil få et samfunn 
med langt færre studenter enn vi har i dag. I tillegg vil 
studentmassen i all hovedsak komme fra ressurssterke 
hjem og gå på studier som betaler seg godt etterpå. 

Formann Trond Birkedal i i Frp’s utvalg for oppvekst 
og skolepolitikk har uttalt at dersom partiet vinner 
valget til høsten, ønsker de å legge ned Lånekassen og 
 overføre deres tilbud til private banker allerede i løpet av 
2010. Frp påstår at alle fordelene ved 
Lånekassen skal videreføres, mens 
ulempene skal bort. Dette skal de få 
til ved å videreføre dagens studie-
finansiering til private banker 
med statlig garanti. Om man ikke 
er fornøyd med banken, kan man 
bare bytte til en annen. 

Frp mener en ulempe ved Låne-
kassen i dag er manglende kapasitet 
ved kundebehandling. Dette vil de 
unngå med den nye reformen.

Mange studenter har sittet i 
eviglange telefonkøer hos Låne-
kassen, og flere har også ergret seg over at det kun finnes 
ett tilbud her til lands. Noen vil nok mene at Frp dermed 
har noe å fare med når det gjelder denne saken.

Men hvis Frp får det som de vil, får vi større problemer 
enn utilstrekkelig kundebehandling.

Ingenting tilsier at bankene vil være i stand til å yte 
bedre service til studentene enn det Lånekassen gjør i 

aNNe maRIT 
hauGLaND GRImSBO

Nyhetsjournalist

KommentarKOmmeNTaR

Dersom Frp vinner valget til høsten, vil Lånekassen erstattes med 
private banker. Skjer dette, har vi ikke lenger lik rett til utdanning 
i Norge.

Løp ingen risiko

 Ingenting 
 tilsier at 
bankene vil være i 
stand til å yte bedre 
service til studentene 
enn det Lånekassen 
gjør i dag.

Vil fjerne  utdanningens 
grunnpilar

atter en gang brenner Trondheim. Og 
igjen belyses problemet hyblifiseringen av 
sentrumsområdet utgjør.

Denne gang fikk en bygård i Innherreds-
veien smake flammenes ødeleggende kraft. 
Bygården inneholdt 15 student hybler 

som var omgjort fra kontorareal til boareal uten 
kommunal godkjenning. eierne av bygården, 
veidekke aS og Trym aS, hadde søkt om bruks-
endring, men søknaden var ikke behandlet ferdig. 
Likevel er arealene bebodde. Situasjonen vitner 
om en grov ansvarsfraskrivelse fra eierfirmaene. 

Byens studenter befinner seg i risikosonen når 
det gjelder husbrann. undersøkelser viser at mange 
studenthybler mangler selv den enkleste form for 
sikringstiltak: brannvarsler. Det er ikke sjelden at 
brannslokningsapparat, branntau og lignende heller 
ikke er å finne. I 2007 bodde en av seks studenter 
i hybler uten godkjente rømningsveier, ifølge en 
undersøkelse gjort av kommunen.

Og det er liten tvil om at hyblifiseringen gjør 
tallene mørkere. utleie av kjeller og loft som ikke 
er godkjent som boareal blir mer og mer vanlig, 
og er ikke vanskelig å omsette i det som i dag er 
utleiers marked. huseier kan enkelt vende det døve 
øret til når feil og mangler påpekes fra leieboerens 
side. Dermed tvinges studenter som er sent ute i 
boligjakten til å slå seg til ro med kummerlige og 
kanskje også farlige kår. 

Det skal ikke være nødvendig at en tragedie må 
skje før man innser alvoret. Sikkerhetstiltak er dyre 
og ofte ikke førsteprioritet hos utleier. Likefullt er 
de nødvendige. Det er statens ansvar å sørge for at 
lovgivningen er streng nok, og kommunens ansvar 
at det overholdes. Det skal ikke være studenten 
som i en presset økonomisk situasjon må ta på seg 
sikringskostnader for bostedet han eller hun leier. 

«manage the risk» er et velkjent mantra. har 
du ikke brannvarsler og brannslokningsapparat i 
leiligheten, bør du kreve det av utleieren din. hvis 
utleier ikke etterkommer kravet, anbefaler Norsk 
Brannvernforening å gå til anskaffelse av utstyret 
selv og trekke det fra neste leieinnbetaling. hvis 
huseier ikke tar ansvar, må beboerne selv gjøre det.
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Ansatte ved Universitetet i Stavanger (UiS) har i lengre 
tid slitt med mobbing og hard konkurranse, melder SMIS.

I et brev til universitetsdirektøren ved UiS blir det pekt 
på flere kritikkverdige forhold ved universitetet.  Avsenderen 
beskriver i tillegg til tvilsomme utenlandsreiser betalt av 
universitetet, en  «mafialignende» virksomhet ved UiS.

Brevet viser blant annet til et tilfelle hvor en ansatt har 
«mistet livsgnisten» som følge av det som blir betegnet 
som trakassering fra instituttleder og dekan. Ansatte blir, 
ifølge brevet, trakassert av sine ledere og kraftig  irettesatt 
når de kritiserer feil og mangler i ledernes strategi.

konfliktfylt miljø
Et fåtall personer sitter med for mye makt ved Seksjon for kunst-
historie ved Universitet i Bergen (UiB), sier kilder Studvest har 
snakket med. Tidligere UiB-stipendiat Jørgen Lund kritiserer ledelsen 
ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske fag for ikke å 
rydde opp i konflikter.

– Administrasjonen føyer seg etter mektige fagansatte, sier 
Lund til Studvest.

Flere kilder Studvest har vært i kontakt med, deler Lunds 
oppfatning.

– Det handler om unnlatelsessynder. Ledelsen unngår å ta tak i 
ting fordi den ikke våger. Derfor ender det med strukturell mobbing 
av enkelte, sier en kilde som ønsker å være anonym. 

Instituttleder Stein Haugom Olsen verken bekrefter eller avviser 
at det eksisterer konflikter i fagmiljøet ved Seksjon for kunsthistorie.

SmIS /STavaNGeRSTuDveST/BeRGeNSTuDeNTavISeR:

4 nYHeT 

SIDeN SIST

Hard sKyts: Leder Marit Flinder Johannessen i Velferdstinget kaller kommunens hold-
ning til boligbrannen i Innherredsveien tannløs og defensiv (arkivfoto: Line Skjærvik).

studenter har ikke god råd. Mange må 
basere seg på at foreldrene betaler. Det 
holder ikke, sier leder Håvard Vederhus i 
Elevorganisasjonen til VG Nett.

Kravet om billigere månedskort ble 
først lansert av Natur og Ungdom i fjor 
sommer, og det har fått støtte fra Studen-
tenes Landsforbund, Norsk Studentunion, 
Elevorganisasjonen, Kristelig Folkepartis 
Ungdom, Rød Ungdom, Unge Venstre, 
Sosialistisk Ungdom, Fagforbundet, Norsk 
Jernbarneforbund og Norsk Transportar-
beiderforbund.

NTNU-bachelor minst 
 relevant
En fersk rapport fra Nifu Step viser at 
studenter med bachelorgrad fra NTNU har 
størst vansker av alle norske studenter 
med å finne en relevant jobb etter endt 
utdanning.

– Jeg tror at en av årsakene kan være 
at det er et annet arbeidsmarked for 
akademikere i Trondheim enn i Oslo, er 
alt studiedirektør Anne Rossvoll ved NTNU 
vil si om saken.

Ikke alle er enige i Nifu Steps  konklusjon 
i forhold til undersøkelsen. Arild Bleke-
saune, førsteamanuensis i kvantitativ 
forskningsmetode og statistikk ved NTNU, 
sitter i undervisningsutvalget ved Insti-
tutt for sosiologi og statsvitenskap. Han 
mener tallene er misvisende.

– NTNU har den klart største andelen 
med bachelorstudenter som går direkte 
over til masterstudier. Det er den eneste 
årsaken til at NTNU har færre kandidater 
i utdanningsrelevante jobber, sier Bleke-
saune til aftenposten.no.

Velferdstinget refser 
kommunen
Velferdstinget går hardt ut mot kommunens 
håndtering av brannen i leilighetskom-
plekset i Innherredsveien 12. mars.

Bygningssjef Lisbeth Glørstad Aspås i 
Trondheim kommune kom med følgende 
uttalelse til Adresseavisa da de gjorde 
henne oppmerksom på at bygningen som 

brant ikke var godkjent for hybler:
– Om dette er tilfelle, er det et brudd på 

plan- og bygningsloven. Det ser vi alvorlig 
på. Vi har hatt lignende tilfeller tidligere 
som vi har politianmeldt.

Leder Marit Flinder Johannessen i 
Velferdstinget har lite til overs for kommu-
nens holdning.

– Velferdstinget ser på dette som en 
tannløs og defensiv holdning fra Trond-
heim kommune. Det er viktig at kommunen 
sender ut et signal til bygårdseiere om 
at ulovlige hybler ikke er noe kommunen 
tolererer, sier Flinder Johannessen.

Lånekassen dårligst på 
service
Lånekassen kommer dårligst ut i en under-
søkelse gjennomført av Aftenposten hvor 
fem mye brukte servicetelefoner ble testet.

Det tok Aftenposten tre kvarter å 
komme i kontakt med Lånekassen på 
telefon. Samtalen kostet dermed omkring 
70 kroner. Til sammenligning tok det et 
halvt minutt å komme i kontakt med test-
vinneren Nav. Denne samtalen kostet 1,46 
kroner.

Informasjonssjef Astrid Mjærum i Låne-
kassen mener Aftenposten gjennomførte 
undersøkelsen på en uheldig dag.

– Den ene telefonhenvendelsen kom 
på den dagen Lånekassen lanserte tidenes 
laveste fastrente og journalisten måtte 
vente veldig lenge i kø. Gjennomsnittlig 
ventetid hittil i år er fire minutter og alle får 

svar på spørsmålene sine, enten på telefon 
eller på nett, skriver hun i et leserinnlegg.

Krever månedskort til 200 
kroner
16. mars aksjonerte omkring 1000 studenter 
og elever i Oslo for at månedskort for kollek-
tivtransport ikke skal koste mer enn 200 
kroner. Det er store variasjoner i prisene på 
månedskort fra fylke til fylke, og student-
organisasjonene mener det generelle 
prisnivået er for høyt.

– Vi krever at månedskortet skal koste 
200 kroner over hele landet. Elever og 

Dette har hendt:

www.underdusken.no
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Et lite eksempel 
på hvor overfladisk 
styret behandler 
klubben. På en 
eller annen måte 
har de fått høre 

at studentene flytter stoler fra rum til 
rum. Dette må der settes en stopper for. 
De setter op et opslag, hvori de henstiller 
til  studentene å være forsiktige med inven-
taret, og forbyr flytting av stoler fra rum til 
rum. Så langt er alt vel og bra. Det triste 
er bare at klubben lider av kronisk stol-
mangel! Og det har de ikke hatt tid til å 
bringe på det rene. Et slikt oppslag virker 
derfor stikk mot sin hensikt. Det bør fjernes 
jo før jo heller.

NTNU og Sintef ble bedt 
om å bidra med hjelp i 
 Botswana. Da gjenopptok 
også Norad bistanden til 
landet.

hotellet det beste de noensinne hadde 
hatt. I transportfirmaet var det  imidlertid 
vanskelig å se resultater, siden de var 
midt i en omstruktureringsprosess da 
prosjektet pågikk.

Samme prosjekt i Ghana
Nå er en tilsvarende gruppe i Ghana for 
å promotere samme metodikk. 

– Vi tok selv kontakt med Ghana av to 
grunner. For det første tror man at landet 
blir det nye Botswana, altså et foregangs-
land i Afrika. Videre har landet olje som 
vi er veldig interesserte i å få til et sam-
arbeid rundt, sier Hynne.

Han forklarer at Ghana ligger på et 
mye lavere nivå enn Botswana innenfor 
blant annet utdanning, nærings utvikling 
og helse, men at utviklingen er på riktig 
vei.

– Vi har tro på at metodikken vår vil 
virke også her, sier han. UD

av det opplærte personalet skulle forbli i 
bedriftene, sier seniorrådgiver Hans 
Henrik Thaulow ved avdeling for nærings-
utvikling og miljø i Norad.

Tverrfaglighet ga resultater
Næringslivsledere i Botswana etter-
spurte praktisk rettet kunnskap for å 
gjøre  bedriftene mer effektive. Dette 
ga grobunn for å utvikle en metodikk 
som viste bedriftslederne hvordan 
organisasjons utvikling, produksjons-
styring og økonomistyring kan virke 
sammen og påvirke produktiviteten.

– Vår sammensetning var avgjørende 
i våre besøk av bedrifter. en økonom, en 
ingeniør og en sosialantropolog ser helt 
forskjellige ting, sier Hynne.

De fikk kontakt med et av Afrikas mest 
kjente hoteller, en avansert mursteins-
bedrift og et transportfirma. De to 
førstnevnte fikk meget gode resultater, 

I 1999 fullførte en tverrfaglig gruppe 
bestående av en økonom, en ingeniør og 
en sosialantropolog ved NTNU og Sintef 
et prosjekt som skulle vise næringslivs-
ledere i Botswana hvordan bedrifter 
kan oppnå bedre effektivitet. Direkto-
ratet for utviklingssamarbeid, Norad, 
bidro med økonomisk bistand til landet 
mens prosjektet ble gjennomført, men 
da prosjektet ble ferdigstilt avsluttet de 
bistanden.

– I 2004 fikk vi en henvendelse fra 
samarbeidspartnerne våre i Botswana 
igjen. De ønsket seg en 14 dagers  repetisjon 
av prosjektet ettersom mange vi hadde 
lært opp hadde sluttet, sier  seniorforsker 
Håkon Hynne ved Sintefs avdeling for 
teknologi og samfunn.

Da bestemte Norad seg for å gjennopta 
den økonomiske bistanden til landet.

– Vi meldte oss inn i prosjektet igjen 
av to grunner. For det første var det 
godkjente nivået for bistand hevet slik 
at Botswana igjen falt inn under nivået 
for å motta bistand. I tillegg så vi at de 
som var opplært i metodikken i 1999 gikk 
ut av Botswana National Productivity 
Centre, mange til private næringssek-
torer. Ved ny opplæring fant vi ut at de 
hadde lagt bedre til rette for at en større del 

VellyKKet prosJeKt: Seniorforsker Håkon Hynne ved Sintef teknologi og samfunn er 
nå i Ghana for å promotere prosjektet NTNU og Sintef har hatt suksess med i Botswana.

fag, sier Pål Veiden, førsteamanuensis i 
sosiologi ved HiO til Universitas.

Fakultetet innrømmer at de ikke har 
hatt noen bevisst strategi for å jevne ut 
kjønnsfordelingen.

– Vi har ikke gjort noe aktivt for å 
rekruttere flere menn. Det kan være vi 
bør tenke om det er noe vi kan gjøre for å 
endre rekrutteringssituasjonen, men dette 
er ikke noe vi har nedfelt i noen strategi-
planer per i dag. Det er mulig at man har 
lett for å si at dette speiler  preferansene i 
arbeidslivet ellers, og dermed  aksepterer 
situasjonen, sier dekan Vibeke Grøver 
Aukrust ved UV til Universitas.

Andelen menn i høyere utdanning er 
synkende. På Det utdannings vitenskapelige 
fakultet (UV) ved Universitetet i Oslo 
ved Universitetet i Oslo er 80 prosent av 
studentene kvinner.

– Det er et større problem at det finnes 
få menn på pedagogikk enn at det finnes 
få kvinner på realfag. Både utdannings-
forskning og pedagogikk er feminisert, og 
det er også et problem at skolen har blitt 
så kvinnedominert. Den gamle mannlige 
rektorrollen med en mann som faktisk 
kunne fag, har ofte blitt erstattet av en 
kvinnelig lærer som er mer opptatt av 
forståelse, samhandling og såkalte «myke» 

kritiserer ledelsen Trenger flere menn

uNIveRSITaS/OSLO

uD FOR

25 åR 
SIDeN

Siden vi er inne 
på spekulasjoner 
skal vi nevne det 
som kalles mental 
fruktbarhetskon-
troll. Bakgrunnen 
for denne preven-

sjonsmetode ligger i endel primitive kvinners 
evne til kun å bli gravide når de skal, det 
vil si ifølge sitt samfunns normer. Dette 
innebærer ikke at disse kvinnene avstår 
fra sex før de er «gift», men at graviditet 
kun inntreffer etter at de formelle forhold 
er ordnet.

10 åR 
SIDeN
Etter utallige 
forsøk på å hente 
Sveriges yndlinger 
til Samfundet har 
Styret endelig 
klart det. Bob 
Hund er på vei til 

Trondheim. Skånebandet, som egentlig ikke 
kommer fra Skåne (kun to av bandets seks 
medlemmer kommer fra Skåne), skal denne 
torsdagen før St. Georgsdagen fylle Stor-
salen med yndige folketoner fra Sør-Sverige. 
De har siden begynnelsen av nittitallet 
gått fra å være et undergrunnsband, hvor 
folk kom på konsertene for å se den rare 
vokalisten som hoppet så høyt, til å bli 
allemannseie på begge sider av Kjølen.

TekST:  Anne Marit Haugland Grimsbo
 grimsbo@underdusken.no
FOTO:  Svein Halvor Halvorsen

BISTaND

Business-bistand til 
Botswana



www.underdusken.no
7

forskningsfunn

Lydhør forskning
NTNU-stipendiat har utviklet metoder for å kode romlig lyd, slik at 
lyden du opplever i kinosalen blir enda bedre.
TEKST: Hanne Brønmo   illuSTraSjon: asBjørn Hammervik  Flø

Fellestrekk med minidisk
Daglig leder Ole J. Sjurdal i Lydcompaniet 
forteller at forskningen har fellestrekk 
med hva man gjorde for å videreutvikle 
minidiskspilleren. 

– Ved å ta bort de minst viktige bitene 
i en såkalt «dynamisk kompresjon», kan 
man redusere behovet for et opptak i 
forhold til cd-formatet, forteller han.

Sjurdal er likevel usikker på om dette 
i seg selv vil øke kvaliteten på et gjort 
opptak.

– Den vil nok farge lyden slik at den 
oppfattes som bedre. Jo flere elektroniske 
komponenter signalet føres gjennom, jo 
vanskeligere er det å få høy kvalitet på 
lyden, sier han.

Sjurdal er spent på hva forskningen 
innen feltet kan føre til.

– Det blir spennende å se om resul-
tatene til Solvang blir videreutviklet, eller 
om det blir en doktorgrad som bare blir 
liggende i en skuff, sier han. UD

Hvordan kan man skape lyd som gir god 
romgjengivelse både i kinosalen, høre-
telefonene og over internett? 

– Med utgangspunkt i at vi vil ha 
høyest mulig kvalitet på lyden, kan 
kompleksiteten i formatet bidra til å øke 
kvaliteten. Jeg har kommet fram til at 
den må være i balanse med antall høyt-
talere. Med for mange høyttalere kan 
kvaliteten på lyden bli dårligere, forteller 
Audun Solvang.

Stipendiaten ved institutt for elektro-
nikk og telekommunikasjon ved NTNU 
har i sin doktorgradsavhandling «Repre-
sentation of High Quality Spatial Audio» 
forsket på metoder for å skape romlig lyd 
av høy kvalitet. 

– Jeg bruker det som kalles en sfærisk 
harmonisk dekomposisjon, som deretter 
transformeres om til høyttalersignaler, 
slik at høykvalitets romlig lyd kan 
oppleves i et større lytteområde enn det 
som er mulig med dagens kommersielle 

teknologi, forklarer Solvang.

Bedre kinolyd
Doktorgradsstudenten forteller at et 
moment ved forskningen er å lage skaler-
bare audiokodere, som kan øke kvaliteten 
ved at det legges på flere byte, uten at 
man må gjøre om på lyden.

– Man endrer lydkvaliteten på en 
enkel måte, samtidig som det blir en 
god metode for å sende lyd når man har 
begrenset overføringskapasitet. Man 
trenger likevel ikke å gjøre om på selve 
lyden, forklarer han.

Solvang forteller at funnet kan brukes 
som et alternativ til andre måter å skalere 
lyd på som fører til mindre høyfrekvens 
eller mer støy.

– Det blir en måte å gjengi rom-
følelsen i lyd på, som man kan benytte 
for å gi romlig lyd over internett, bedre 
lyd på kino eller på retningslyd i hode-
telefoner, sier han.

GoDVÆr Gir MiGrEnE
For hver femte grad termometeret kryper 
oppover, øker sjansen for hodepine 
med 7,5 prosent, melder BBC. Den 
ferske studien er publisert i tidsskriftet 
neurology.

kenneth mukamal, en av forskerne 
bak prosjektet, mener at en mulig 
forklaring på funnene kan være at varmt 
vær kan føre til noe lavere blodtrykk, og 
at det tidligere er sett en sammenheng 
mellom lav blodgjennomstrømning i 
hjernen og migrene.

Professor og hodepine-ekspert lars 
jacob stovner sier til vG nett at funnene 
og metodene er interessante, men at 
det trengs langt mer forskning før man 
kan slå fast studiens konklusjoner med 
sikkerhet.

HjErnESCannEr lESEr MinnEr
ved å scanne hjernen til personer iført 
et «virtual reality-headset» har engelske 
forskere klart å lese forsøkspersonenes 
minner, melder The Guardians 
nettutgave.

i den virtuelle verden ble 
forsøkspersonene plassert i et hus 
med fire rom. ved å scanne hjernen til 
personene mens de befant seg i huset, 
kunne forskerne si hvilket rom i det 
virtuelle huset de befant seg i.

Forskerne bak studien etterspør 
nå en debatt om hvordan denne typen 
teknologi skal benyttes i framtiden, og 
hvilke tiltak som må til for å beskytte 
befolkningens privatliv.

Blant annet stiller de spørsmål ved 
om man i framtiden kan fastslå om en 
person har vært på et spesielt sted eller 
ikke, noe som kan få store innvirkninger 
innenfor rettsapparatet.

VEGETarianErE FÅr SjElDnErE KrEFT
en fersk studie viser at vegetarianere har 
mindre sjanse for å få kreft, melder BBC.

Data fra 52 700 kvinner og menn 
viser at både veganere, vegetarianere og 
fiskespisere sjeldnere fikk kreft enn den 
delen av befolkningen som spiser kjøtt.

Det var likevel ett unntak i 
kreftforekomsten blant vegetarianerne. 
når det gjaldt tykktarmkreft viste det 
seg at denne sykdommen oftere forekom 
blant den plantespisende delen av 
befolkningen. Tidligere har man antatt at 
nettopp vegetarianere hadde en lavere 
risiko for denne typen kreft, ettersom 
sykdommen har blitt koblet til andelen 
rødt kjøtt i kostholdet.

FORSKNINGSNYTT
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– Uholdbart

8 nYHeT

Da kristine Ugstad søkte på master-
studium ved London School of economics 
(LSe), ba universitetet om snittkarakteren 
for hennes bachelorvitnemål. Men NTNU 
ville ikke hjelpe den tidligere studenten 

ved universitetet.
– Jeg fikk beskjed om at utregning av 

snittkarakter er noe LSe må gjøre selv, og 
at det er det NTNU gjør når studenter med 
utenlandske vitnemål søker om studie-
plass ved NTNU, sier Ugstad.

Verken Institutt for sosiologi og 
stats vitenskap, Fakultet for samfunns-
vitenskap og teknologiledelse, 
eksamenskontoret, Opptakskontoret 
eller Studentservice var villige til å hjelpe 

Ugstad med å regne ut snittkarakteren, 
Hun fikk beskjed om at dette ikke var 
vanlig prosedyre 
for bachelor-
studenter, bare 
master studenter 
kunne få en slik 
utskrift.

– Jeg fikk 
også vite at det 
fantes et skriv 
som omhandler 
utregning av 
snittkarakter, men at dette kun var til 
intern bruk, sier hun.

Ønsker utveksling
Ugstad står nå i fare for å miste studie-

plassen ved LSe. 
– Det er veldig 

trist at jeg mest 
sannsynlig ikke 
får begynne 
på en elite-
skole på grunn 
av byråkrati, 
når regjeringen 
har uttalt at de 
ønsker et utdan-

ningssystem som skal gjøre det lettere 
for studenter å ta deler av utdanningen 

sin i utlandet. NTNU har også uttalt at 
de ønsker å satse på økt utveksling til 
utlandet. Da må de være behjelpelige 
med dokumentene som utenlandske 
skoler krever, sier Ugstad. 

Vil hjelpe andre
Hun håper at NTNU vil snu i saken, både 
for sin egen og sine medstudenters skyld. 

– For meg er dette en prinsippsak, 
ikke bare en personlig sak mellom meg 
og NTNU. Jeg ønsker at det skal bli 
lettere for studenter som vil søke seg 
til  utdanningsinstitusjoner i utlandet i 
framtiden, sier Ugstad. UD

ønsKer forBedrinG: Tidligere nTnU-student kristine Ugstad ønsker at det skal bli lettere for studenter som vil søke seg til utlandet. (Foto: Tone Skaardal)

Bør KreVes: Tore Berg i ansa mener 
alle studenter bør få karaktersnittet 
utregnet på vitnemålet.

Universitetet nekter å regne ut den tidligere NTNU-
studentens gjennom snittskarakter.

TekST:  Thomas Solberg
 thomassol@underdusken.no

vITNemåL

Hindret av
universitetet
Tidligere NTNU-student kan miste studieplass i utlandet

Ulike regler for 
hvert fakultet

Juridisk rådgiver Anne Marie Snekvik ved 
NTNU forklarer at praksis i slike tilfeller 
varierer fra fakultet til fakultet. 

– Om det skal angis gjennomsnitts-
karakter når studenten får tildelt graden, 
er opp til fakultetene eller forvaltnings-
organet, sier Snekvik. 

 For realfagsstudiene gis det verken 
gjennomsnitts karakter på vitne målet 
til masterstudier eller bachelorstudier. 
Samme praksis 
gjelder for histo-
risk-filsosofiske 
studier. Sivilin-
geniørstudenter 
får gjennom-
snittskarakter på 
vitnemålet for 
avsluttet master-
utdanning. Dette 
gjelder også for samfunnsvitenskape-
lige studier.

 Selv om flere skoler etterspør 
karakter snitt fra søkerne, har studenter 
som ikke har gjennomsnittskarakter på 
vitnemålet ikke krav på å få dette regnet 
ut av skolen dersom de skulle trenge det.

NTNU beklager
– Årsaken til at flere velger ikke å gi 

gjennomsnittskarakter på vitnemålet 
ved fullført grad, er at studentene ofte 
tar deler av utdanningen andre steder, 
og at det derfor ikke blir så relevant med 
en gjennomsnittskarakter, sier prorektor 
Julie Feilberg ved NTNU. 

Vil endre reglene
Hun er enig i at studenter som 

trenger dette burde få hjelp til å regne 
ut gjennomsnitts-
karakter.

– Jeg er helt 
enig i at dette er en 
uheldig situasjon. 
Det bør være slik at 
en student som ber 
om en gjennom-
snittskarakter fordi 
han eller hun har 

et konkret behov for det, kan få hjelp til 
det, uansett hvilket fakultet eller hvilken 
veileder vedkommende henvender seg til. 
Vi skal se på hvordan vi kan få til dette 
gjennom å få det presisert i et felles 
regelverk, men dette kan ta tid. I første 
omgang kan vi ta opp denne problem-
stillingen med fakultetene, og via det 
studie administrative nettverket, sier 
Feilberg. UD

Leder Tore Berg ved Association of 
Norwegian Students Abroad (ANSA) 
mener studentene bør ha krav på å få 
gjennomsnittskarakteren på vitnemålet.

– Dette er noe man trenger når man 
søker studier i utlandet, så jeg er over-
rasket over at det ikke står på vitnemålet. 
Det bør være et krav, sier Berg.

Han etterlyser nå klarere retnings-
linjer for rutinene rundt utlevering av 

gjennomsnittskarakter. 
– Det virker som et veldig ukurant 

system dersom det er ulikt for de 
 forskjellige fakultetene ved NTNU. 
Dette er noe man burde ha mye klarere 
retningslinjer for, og det må være likt 
for alle studentene. Det er i det hele tatt 
uholdbart at universitetet ikke gir dette, 
når det er et krav fra så mange studie-
steder i utlandet, sier Berg. UD

 For meg er dette en 
 prinsippsak, ikke bare 
en personlig sak mellom meg 
og NTNU.

Kristine Ugstad

 Jeg er helt enig 
 i at dette er en 
uheldig situasjon

Prorektor Julie Feilberg,
NTNU

NTNU vil endre regelverket så det blir enklere for 
studenter å få karaktergjennomsnittet utregnet på 
vitnemålet.
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Norsk studentunion 
refser Frp for forslag om 
å  privatisere Lånekassens 
kunder. 

sier Mjærum.
Hun mener at det eneste argumentet 

Frp har for å privatisere studielåns-
tilbudet er at hver enkelt student kan få 
tettere oppfølging og dermed et bedre 
servicetilbud.

– Rapporten viser at det vil koste 
samfunnet 60 millioner kroner å over-
føre vårt tilbud til private banker. Så 
mye vil det ikke koste å bedre Låne-
kassens servicetilbud, mener Mjærum. 

Mulig risikoøkning
Førsteamanuensis i samfunnsøko-

nomi Hans Bonesrønning ved NTNU 
vil ikke trekke noen konklusjoner om 
ordningen før flere praktiske detaljer 
blir oppklart. 

– Det som synes å være en konse-
kvens er at studentene vil bli mer direkte 
påvirket av svingninger i markedsrenta, 
og sånn sett mer utsatte for risiko, sier 
Bonesrønning. UD

– Dette studentfiendtlige forslaget er det 
dummeste utspillet jeg har hørt på lenge. 
Lånekassen er en av de viktigste faktorene 
når det gjelder lik rett til utdanning. Det 
er naivt å tro at man kan få et like godt 
tilbud fra private aktører som det Låne-
kassen tilbyr, sier leder Ingvild Reymert 
i Norsk Studentunion (NSU).

Fremskrittspartiet skriver i sitt parti-
program at de «vil avvikle Statens 
Lånekasse for Utdanning og erstatte 
denne med en statlig garantiordning 
som den enkelte student kan benytte». 

Statlig garantiordning
– Lånekassen bruker i dag lang tid på saks-
behandling, og servicen holder ikke mål. 
Hvis studiestøtten i stedet utbetales av 
private banker, vil vi få økt konkurranse 
i markedet. Studentene vil oppleve bedre 
kundebehandling og økt valgfrihet uten 
at dette vil gå på bekostning av dagens 
fordeler, sier formann Sivert Bjørnstad i 
Fremskrittspartiets Ungdom (Fpu) Sør-
Trøndelag. 

Frp tar sikte på at den nye ordningen 
skal videreføre alle velferdsgodene 
forbundet med Lånekassen. Partiet 
foreslår en statlig garantiordning som 
sikkerhet for at dagens tilbud opprett-
holdes. De vil beholde både stipend, 
rentefritt lån under studietiden og 
ordningen med at lånet slettes i tilfelle 
død eller uførhet. 

– Økt konkurranse vil ha mange 
fordeler for lånetakerne. Bankene vil 
måtte komme med gode tilbud for å 
sikre seg kunder, og studentene vil 
kunne bygge seg opp et tillitsforhold til 
sin bank som kan være nyttig å ha ved 
senere anledninger – for eksempel ved 
søknad om boliglån, mener Bjørnstad.

Vil koste 60 millioner
Informasjonssjef Astrid Mjærum 

i Lånekassen viser til at Utdannings- 
og forskningsdepartementet i 2003 
 konkluderte med at ulempene ved å 
privatisere Lånekassens tilbud overstiger 
fordelene med stor margin.

– Rapporten fra 2003 sier klart og 
tydelig at tilbudet vil bli kostnadsmessig 
og kvalitetsmessig dårligere ved å over-
føre Lånekassens tilbud til private banker, 

Vil priVatisere: Formann sivert Bjørnstad i Fpu sør-Trøndelag tror at bankene vil kunne gi studentene bedre service enn hva 
lånekassen gjør.

TekST:  Ella G. Wold og Stian Mathisen
 ud@underdusken.no
FOTO:  Severin Sadjina

ØKONOmI

– Studentfiendtlig forslag

Frp ønsker å avvikle  
lånekassen, og la private 
banker utstede studie-
støtten. 

studentene står da fritt til 
selv å velge bank.

Har omtrent 820 000 
kunder.

skoleåret 07/08 ble det 
tildelt rundt 3 milliarder 
kroner i stipend og 14 
milliarder kroner i lån.

i 2008 behandlet låne-
kassen 678 000 søknader.

renten er markedsstyrt, 
men ligger litt etter endrin-
gene i markedet.

en statlig garanti vil sørge 
for at dagens velferdsgoder, 
som stipend og rentefritt lån 
under studietiden, opprett-
holdes. 

DeTTe eR SaKeN LåNeKaSSeN

Kilde: Lånekassen.noKilde: Frp og «Studiesociala kommitén»
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Betaler for 
ubrukelig nett
Beboerne i Voll studentby har vært rammet av ustabilt internett 
siden i høst. Nå har de startet underskriftskampanje mot NTNU.

– Jeg synes det er veldig frustrerende at 
det ikke er fikset ennå, ettersom vi som 
bor her betaler for tjenesten. Hadde dette 
tilbudet vært levert av en vanlig operatør, 
hadde jeg krevd pengene tilbake rimelig 
raskt, sier Thomas Rudfoss, som bor i den 
private studentbyen.

Han har flere ganger kontaktet  
administrasjonen, og blitt lovet at  
situasjonen snart skal forbedres, men han 
har ikke merket noen forbedring. Nå har 
Rudfoss startet en underskriftskampanje 
for beboerne i de 504 studenthyblene 
ved Voll studentby, og 56 personer har 
så langt skrevet seg på listen.

NTNU er flaskehalsen
Det er NTNU som drifter nettet på Voll, 
og Rudfoss synes det er rart at de ikke 

misfornøyd: nTnUs kabler dekker ikke voll-beboernes nettbehov, og nå har beboer Thomas rudfoss fått nok.

TekST:  Tharald Giæver
 tharaldgi@underdusken.no
FOTO:  Sarah Afeef

BOLIG
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NTNU flyttet eksamensdato etter at fristen for å melde seg opp til fag gikk ut.

dette tidligere, så man ikke trenger å 
flytte eksamen etter at fristen for å melde 
seg opp til nye eksamener har gått ut. 
eksamensdatoene offentliggjøres tross 
alt på høsten, sier Nergaard.

Utydelig regelverk
Fag- og forskningspolitisk nestleder 
Marie G. Rolandsen i Studenttinget er 
enig med Nergård om at  studentene 
har lite de skulle ha sagt overfor 

eksamens kontoret.
– Det finnes ingen regulering i studie-

håndboka, og eksamenskontoret står fritt 
til å endre datoer som de ønsker innenfor 
den 18 dager lange eksamensperioden, 
sier Rolandsen.

ettersom studiehåndboka er 
 studentenes kontrakt med NTNU, synes 
Rolandsen den må forbedres med tanke 
på eksamener.

– Vi trenger et tydeligere regel-
verk gjengitt i studiehåndboka, som 
ikke tillater eksamenskontoret å endre 
eksamensdatoer etter et visst tidspunkt, 
mener hun.

Studenttinget jobber for å forbedre 
regelverket i studiehåndboka.

– Vi vil ikke at slikt skal skje igjen, 
men vi har dessverre ingen mulighet 
til å hjelpe de berørte studentene nå. 
Vi er i dialog med studiedirektøren om 
dette, sier hun.

Studenter kan endre dato
– Jeg forstår at studentene føler de har 
liten innsikt i hvilke regler vi må forholde 
oss til. Studieavdelingen er pålagt å legge 

– Jeg synes det er forkastelig at det 
er mulig å flytte eksamen uten at 
 studentene har noe de skulle ha sagt. 
eksamenskontoret har all makt, og det 
er ingenting jeg kan gjøre. Jeg må bare 

sitte og ta imot alt de gjør, sier tillits-
representant Margrethe Nergaard 
ved Fakultet for naturvitenskap og 
 teknologi (NT).

Hun raser over eksamenskontorets 
avgjørelse om å flytte eksamens datoen 
til faget Teknologiledelse 1 etter at datoen 
for å melde seg opp til eksamen har gått 
ut. Faget er obligatorisk for alle sivil-
ingeniørstudenter.

– Det må være mulig å ta høyde for 

dÅrliG planleGGinG: Tillitsrepresentant margrete nergård ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi mener det må være 
mulig for nTnU å planlegge studentenes eksamensdatoer bedre.

TekST:  Jarl E. Irgens og Stian Mathisen
 ud@underdusken.no
FOTO:  Marius Nyheim Kristoffersen

eKSameN

har gjort noe for å minske den altfor store 
belastningen.

– De kunne for eksempel strammet 
inn hastighetsbegrensningene per bruker 
eller hvor mye en bruker kan laste ned i 
løpet av et døgn, mener Rudfoss.

Han forteller at nettilkoblingen 
 plutselig brytes, 
og er borte i alt fra 
sekunder til flere 
minutter. Det 
skaper problemer 
for nettbruken 
generelt, og 
spesielt for live-
applikasjoner som 
Skype og nett-tv.

– Hvor ustabilt 
nettet er avhenger 
helt tydelig av 
hvor mange som 
bruker det, siden det stort sett er på etter-
middagene og i helgene det faller ut. Det 
har vært et problem helt siden i høst, sier 
Rudfoss. 

Klar over problemet
Det er en switch, en innretning som 
fordeler nettilgang, eid av NTNU, som 
er hovedårsaken til problemet.

– NTNU har planlagt å bytte ut det 
gamle nettverksutstyret, men jeg kan ikke 
si sikkert når det vil skje. Vi skal ha et møte 

med bestyrerne av Voll 
studentby til uka der 
vi skal prøve å avklare 
hva som skal gjøres, 
sier Tore Johansen ved 
NTNUs IT-avdeling.

 Han bekrefter at det 
ikke har kommet noen 
løsning på problemet 
siden det ble  rapportert 
inn i høst.

– Vi satte i gang 
prosesser for å avgjøre 
hva og hvor mye 

NTNU skal bidra med til studentbyene 
som bruker nettverket vårt, men disse 
prosessene har dessverre tatt lang tid, 
sier Johansen. UD

Maktesløse mot 
 eksamensendringer

en så god plan som mulig, og å rette 
opp mulige feil når de oppdages. Men 
det er utrolig vanskelig å opprette en 
optimal plan for 20 000 studenter, sier 
førstekonsulent Hans Olav Damstuen i 
Studieavdelingen ved NTNU.

Han bekrefter at det ikke finnes noe 
konkret regelverk for når NTNU ikke 
lenger kan endre eksamensdatoer.

– Når vi må endre, er det som regel på 
grunn av plassmangel. Andre grunner 
kan være at det har blitt gjort en åpenbar 
feil, og at vi må unngå kollisjon mellom 
to fag. Det er også mulig for et fakultet, 
et institutt, en lærer eller studentene 
selv å endre en eksamensdato. Da må 
det imidlertid innhentes samtykke fra 
alle studenter som skal ta eksamen, sier 
Damstuen.

Han avviser Rolandsens krav om å ha 
studieplanen klar ved studieårets start.

– Det hadde vært optimalt å ha en 
ferdig plan før året starter, men det er ikke 
mulig. Skulle vi fått til dette, måtte vi hatt 
en helhetlig plan, men det er bestemt at 
SVT og HF legger individuelle eksamens-
planer, forklarer Damstuen. UD

 Hadde dette 
 tilbudet vært
levert av en vanlig 
operatør, hadde jeg
krevd pengene tilbake 
rimelig raskt 

Thomas Rudfoss
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mIN STuDIeTID

LaNDSLaGSTReNeR I
heRReFOTBaLL
meLLOmFaG I FRaNSK FRa BLIN-
DeRN, hOveDFaG I IDReTT FRa 
NORGeS IDReTTS hØYSKOLe

Egil «Drillo» Olsen

Hvorfor valgte du akkurat dette 
studiet?
– Det var egentlig litt tilfeldig. jeg 
begynte å studere fransk fordi jeg 
var veldig fascinert av eksisten-
sialismen, men også for å slippe 
militæret. idrettsstudiet var veldig 
vanskelig å komme inn på, så jeg 
hoppet over til det studiet senere.

Hvordan var du som student?
– jeg tror jeg var en ganske  
gjennomsnittlig student. jeg 
studerte på en tid hvor rød Front 
styrte, og var selv litt aktiv i student-
politikken. jeg satt blant annet i 
studentrådet.

Hva er ditt beste minne fra 
studietiden?
– Tiden ved idrettshøyskolen er det 
jeg husker som morsomst fra studie-
tiden. Da gikk vi mange turer i marka 
og var mye ute.

Hva er ditt verste minne fra 
studietiden?
– jeg har egentlig ikke noe verste 
minne.

Har du noen råd til dagens 
studenter?
– jeg er såpass gammel, og det har 
nok skjedd en god del forandringer 
siden jeg studerte. Det er nok andre 
rådgivere som kan bidra med råd til 
dagens studenter bedre enn meg.

Av Stine Paxal

El-bil skaper 
debatt
Velferdstingets arbeids-
utvalg ønsker å bruke 
minst 170 000 kroner på å 
kjøpe el-bil.

penger gjennom Fond for spesielle 
velferdstiltak, sier styreleder Martin 
Gustavsen i SiT. 

Fondet skal benyttes til ekstra- 
ordinære velferds-
tiltak utover den 
 vanlige driften til SiT 
Velferd.

– Om de kan få 
bevilget en søknad 
om midler til el-bil 
fra dette fondet er 
usikkert. Personlig 
er jeg skeptisk, sier 
Gustavsen.

I høst var det dialog 
mellom Velferdstinget 
og Studenttinget (STi) 
om samkjøp av bil for 

å dekke felles transportbehov. Samtalene 
ble avsluttet da STi kom fram til at de ikke 
trengte bil til sitt arbeid.

– Vårt behov er dekket av buss 
nummer fem, sier organisatorisk nest-
leder Pål Ivar Brekke i STi. UD

– Det første året vil en el-bil koste mellom 
170 000 kroner og 190 000 kroner. 
Deretter ser vi for oss utgifter på 10 000 
kroner i årlig bruk, sier leder Marit Flinder 
Johannessen i Velferdstinget. 

Velferdstingets arbeidsutvalg vil 
foreslå å gå til innkjøp av el-bil for resten 
av Velferdstinget på et møte 26. mars.

– Vi tenker å bruke bilen som egen-
reklame for Velferdstinget. Fordelen med 
en el-bil er at det er få av dem i Trondheim, 
og dermed blir man synlig i bybildet. Det 
er markedsføringen som er hovedmålet, 
ikke å gjøre hverdagen mer komfortabel 
for oss, sier Johannessen.

Tar bussen
I dag bruker Velferdstingets medlemmer 
buss for å komme seg rundt i Trondheim.

– Arbeidet for ledelsen i Velferdstinget 
er praktisk gjennomførbart slik det er i 
dag, men siden campusene ligger spredt 
over et stort område, tar det lang tid å 
rekke over alle. en bil vil kunne bidra til 
at flere studenter legger merke til at vi er 
aktive og oppsøker studentene på studie-
stedene. kanskje har det ikke så stor nytte 
for studentene at vi har egen bil, men 
det er en praktisk prioritering for oss, sier 
Johannessen. 

Velferdstinget vil finansiere bilkjøpet 
ved å søke Studentsamskipnaden i Trond-
heim (SiT) om midler.

– Det skal ikke brukes av inntekter fra 
semesteravgiften. Alternativet er å bruke 
av neste års budsjett for å dekke kost-
nadene, men det vil vi helst unngå, sier 

Johannessen.
 Representant Axel Sandaas i Velferds-

tinget er misfornøyd med måten saken 
har blitt behandlet på.

– Isolert sett 
er el-bil en god 
idé, men ikke 
dersom vi må 
bruke midler 
på det selv. Det 
har blitt gjort 
en slurvete jobb 
formelt, hvor 
SiT har vært lite 
 involvert. Denne 
saken virker som 
hastverksarbeid. 
Mitt syn er at det 
er feil bruk av 
midler, uavhengig av om de kommer 
fra eget budsjett eller om vi får støtte 
fra SiT, sier Sandaas.

Skeptisk til søknad
– Hvis de ønsker det, må de gjerne søke 

oppGitt: velferdstingsrepresentant axel sandaas er misfornøyd med måten saken 
om velferdstingets el-bilkjøp har blitt behandlet internt i velferdstinget.

TekST:  Jo Anders Sollien
 joanders@underdusken.no
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veLFeRD

 Det har blitt gjort 
 en slurvete jobb 
formelt, hvor SiT har 
vært lite involvert. 
Denne saken virker som 
hastverksarbeid.

Axel Sandaas,
Velferdstingsrepresentant
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Velgerne skuffet over
kunnskapssatsning
To av tre velgere mener 
regjeringen ikke har 
satset nok på forskning og 
utdanning. Kunnskaps-
departementet er uenig i 
kritikken.

Statssekretæren viser til en bedrifts-
undersøkelse Tekna presenterte forrige 
uke, der et flertall av de spurte nærings-
livslederne prioriterte satsing på 
forskning, innovasjon og utdanning 
framfor skattelette, for å sikre fram-
tidig vekst. 

– Her har den rødgrønne regjeringen 
gjort nøyaktig den samme prioriteringen, 
sier hun. 

For lite frie midler
Svelle mener økningen i basis-
bevilgningene som statssekretæren 
peker på er misvisende. 

– Av de 300 millionene det vises til var 
halvparten reversering av hvileskjæret 
til Djupedal, og den andre halvparten en 
midlertidig økning som foreløpig ikke er 
videreført i 2009. 

Han mener det har blitt satset for lite 
på frie midler. 

– Så lenge tiltakene ikke er full-
finansierte, som for eksempel 
stipendiat ordningen, trekker de faktisk 
penger fra institusjonenes frie midler. 
Dette går på kort sikt ut over ressurser 
som skal gi studentene oppfølging og 
tilbakemelding på innleverte oppgaver, 
sier Svelle. UD

– Vi valgte å gjennomføre denne 
undersøkelsen nå, siden stortings-
perioden begynner å nærme seg slutten. 
 Resultatene viser at velgerne ikke synes 
satsningen på forskning og utdanning 
har vært god nok, sier leder Øistein Svelle 
i StL. 

en undersøkelse gjort på vegne av 
Studentenes Landsforbund (StL) viser at 
66 prosent av de spurte at de ikke synes 
regjeringen har satset nok på forskning 
og utdanning siden den tiltrådte i 2005. 
Bare 15 prosent av de spurte synes sats-
ningen har vært god nok. 

 Undersøkelsen viser at misnøyen 
er like sterk blant de rød-grønnes egne 
velgere; hele 65 prosent av Arbeider-
partiets velgere mener regjeringen har 
satset for lite på forskning og utdan-
ning. Svelle mener det trengs et større 
og mer  permanent løft enn det som har 
vært til nå.

– Regjeringen har bevilget en del 
midler til studentvelferd, blant annet  
gjennom svært god satsing på student-
boliger, men lite til å øke studiekvaliteten, 
sier han.

Forbundslederen håper at regjeringen 
tar undersøkelsen alvorlig når rammene 
for neste statsbudsjett nå legges. 

– StL og NSU foreslår å bevilge én 
milliard kroner gjennom frie midler til 
universiteter og høyskoler for å få et løft 
i utdanningskvaliteten, sier han. 

Vil satse i krisetider
Statssekretær Åsa elvik i kunnskaps-
departementet mener regjeringen har 
satset på forskning og høyere utdanning. 

– Universiteter og høgskoler har hatt en 

realvekst på seks prosent i perioden 2004 
til 2008, og basis bevilgningene økte med 
300 millioner i 2009.  Forskningsfondet 
har blitt styrket med seks milliarder, 
og det har blitt opprettet regionale 
 forskningsfond, for å nevne noe, sier hun. 

elvik mener undersøkelsen  motiverer 
til å satse ytterligere på forskning og 
utdanning. 

– StL la nylig fram en annen under-
søkelse som viser at flertallet mener at 
det bør satses på utdanning i krisetider. 
Det er jeg helt enig i, det er i krisetider vi 
må forberede oss på hva som skjer når 
krisa er over. 

TekST:  Torbjørn Håland
 torbjh@underdusken.no
FOTO:  Severin Sadjina
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laV oppslUtninG: kun 15 prosent av velgerne synes regjeringen har satset nok på nTnU og resten av norges universitet og høyskoler.

lanGe daGer: studentene har stilt seg positive til senere forelesninger, sier 
 fakultetsdirektør ivar østerlie ved Historisk-filosofisk fakultet.

Under Dusken har tidligere  rapportert 
om kritisk plassmangel ved Drag-
voll. Nå skal bygg 2 ved Dragvoll 
rehabiliteres, noe som fører til at audi-
torium 1, 2 og 3 blir 
midlertidig util-
gjengelige. Dette 
kan føre til at drag-
vollstudenter må 
ha forelesninger 
på kveldstid.

– Studentene 
har uttalt seg 
om saken og stiller seg positive til 
en mulig utvidelse av forelesnings-
tidene. Det er kjempebra at studentene 
ser mulighetene framfor problemene, 
sier fakultetsdirektør Ivar Østerlie ved 
Det historisk-filosofiske fakultet (HF).

Plassmangelen går også hardt ut 
over de ansatte, ifølge Østerlie.

– kapasiteten er helt sprengt. Vi har 
ikke kontorer til ansatte som kommer, 
og deler eksisterende kontorer for å 
få plass til nyansatte. Løsningen er å 
fortette slik at de ansatte får mindre 
og mindre plass. Det har vi gjort i flere 
år, sier han.

Også ved Fakultet for samfunns-

vitenskap og teknologiledelse (SVT) er 
arealmangelen faretruende.

– Ved programmet for lærerutdan-
ningen er mangelen veldig prekær. Det 
går ut over den faglige kvaliteten for de 
ansatte. I over ett år har vi hatt lokaler 
i idrettssenteret for deler av staben ved 
Program for lærerutdanning. Noen av 
de nytilsatte har arbeidsplass der, mens 

h o v e d t y n g d e n 
av vitenskapelig 
ansatte er på Låven. 
Det svekker i alvorlig 
grad den faglige 
 aktiviteten at de ikke 
er samlet, sier dekan 
Jan Morten Dyrstad 
ved SVT.

Rektor beklager
– Som rektor er jeg den første til å beklage 
at arealutfordringene ved Dragvoll fort-
satt ikke er løst, sier rektor Torbjørn 
Digernes ved NTNU.

Ifølge Digernes har kunnskaps-
departementet tatt ansvar for å fremme 
saken til behandling i Stortinget. 

– Inntil saken er avklart hos myndig-
hetene må vi dessverre leve med denne 
situasjonen. Det beklager jeg overfor alle 
berørte, men jeg vil understreke at det 
fortsatt er styret og ledelsens mål å få 
realisert en utbygging og renovering på 
Dragvoll, sier han. UD

Arealmangel fører
til sene forelesninger
Plassmangelen ved Dragvoll kan føre til senere 
 forelesningstider for studentene. Rektor beklager, 
og venter på at regjeringen skal rydde opp.

TekST:  Inger Sodeland
 ingersode@underdusken.no
FOTO:  Sarah Afeef
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Synes du regjeringen har 
gjort nok for forskning 
siden den tiltrådte i 2005?

 Kapasiteten
 er helt sprengt

Ivar Østerlie ved Det historisk-
filosofiske fakultet

STL-uNDeRSØKeLSeN

Kilde: Studentenes Landsforbund

Diskuter saken på underdusken.no
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Humaniora taper 
for teknologi
Den indiske visjonen er å trekke landet ut av fattigdom gjennom en eksplosiv 
satsning på teknologi.

enn humanistiske studier. Indere med 
teknologisk utdanning får høyere lønn 
og høyere status.

– etter endt utdannelse opplever 
indiske studenter at det er vanskelig å 
finne jobb, og mange går arbeidsløse. 
India er ingen velferdsstat og studen-
tene er mer bevisste på at man velger å 
studere noe som er lurt i forhold til jobb 
etter studiene, enn det studenter i Norge 
er. Humaniora har tapt terreng til fordel 
for teknologi, både politisk og økonomisk, 
mener Jacobsen.

Godt samarbeid
Selv om humaniora overskygges av 
Indias teknologifokus mener Nayar at det 
finnes gode samarbeider og forsknings-
prosjekter mellom de to fagretningene. 
Tata, hvor Nayar er ansatt, samarbeider 
blant annet med Indian Institute of 
 Technology i Mumbai på et prosjekt som 
omhandler habitater og byplanlegging.

– Tata er en institusjon som bare tilbyr 
samfunnsvitenskap. Våre studenter 
lærer fort nytteverdien av å jobbe både 
 teoretisk og praktisk, samt å knytte 
kontakter, sier hun. UD

– India er et land med store sosiale 
 utfordringer og man har en enorm 
oppgave med å løfte millioner av 
mennesker ut av fattigdom. Likevel 
har dette store landet mange og lange 
utdanningstradisjoner, ikke minst innen 
den humanistiske  vitenskapen, forteller 
professor knut Axel Jacobsen.

Han underviser i Sør-Asias  religioner 
ved Universitetet i Bergen, og har 
etter mange opphold i India merket 
at  utdanningsforholdene i landet har 
forandret seg. Landets tekno logiske 
institusjoner har oppnådd global 
 anerkjennelse, mens humaniora ennå 
strever med å få nasjonal 
aksept.

– Det finnes mange 
fremragende forskere 
og akademikere innen 
historie og litteratur, 
men den teknologiske 
utviklingen blomstrer 
mer enn humaniora, 
sier Jacobsen.

Teknologiens 
inntog

For å henge med i 
verdens økende forbruk 
av teknologi vedtok 
India på 1970-tallet at landet skulle 
satse tungt på teknologiske studier. 
Teknologi fokuset har ført til at tilbudet 
ved institusjoner som tilbyr studier innen 
humaniora forfaller.

– Institusjonene har ikke budsjetter til 
å foreta de nødvendige oppdateringene. 
Det må gjøres mer, både med gjennomsik-
tigheten ved institusjonene og innavlen 
innenfor ansettelser, sier Jacobsen.

Institusjoner som tilbyr studier i 
humaniora trenger klarsignal fra statlig 
hold for å gjennomføre ansettelser. 
Teknologi-institusjonene er i større 
grad autonome, og kan ta  avgjørelser 
angående ansettelser på egen hånd. 
konsekvensene for universitet som tilbyr 

 humanistiske studier er at  institusjoner 
svekkes kraftig når stillinger som må 
fylles står ubemannet mens staten 
behandler ansettelses søknaden.

Anbefaler teknologi
Selv om regjeringens fokus ligger på 
teknologistudier fostrer landet likevel 
mange humaniorastudenter.

– Det er flere studenter ved de 
humanistiske institusjonene enn ved 
de teknologiske, sier professor Usha S. 
Nayar ved Tata Institute of Social Sciences 
i Mumbai.

Hun opplever at studentene selv 
har lyst til å studere humaniora, men 
at foreldrene mener barna bør velge en 
teknologisk utdanning i stedet. Nayar 
peker på en forandring innen studier 
og yrkesvalg for indiske humaniora-

studenter.
– Humaniora 

har tradisjonelt 
rekruttert til admi-
nistrative jobber, 
men dette har foran-
dret seg. Mange tar 
tilleggs studier og 
studenter rekrut-
teres til sykehus, 
bedrifter og statlige 
institusjoner, sier 
hun.

IT gir prestisje
Ifølge Nayar er den 

oppvoksende generasjonen i hjemlandet 
hennes opptatt av ny teknologi.

– Den yngre generasjonen i India er 
teknologi-generasjonen. Teknologi er 
viktig i India fordi indere ser nytteverdien 
av det, og ønsker å ta i bruk mulighetene 
som teknologi gir, sier Nayar.

Hun mener det er to grunner til at 
indere ser på teknologi som så viktig.

– Den første er at mange yrker krever 
it-kompetanse, den andre er at etter-
spørselen etter it-kunnskaper er stor, 
sier hun.

knut Axel Jacobsen har det samme 
inntrykket av inderes forhold til 
 teknologi. Han tror indere synes tekno-
logiske studier er mer prestefjefylte 

TekST:  Siri Lillevoll
 sirili@underdusken.no
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INDIa

STuDEnTEr FEnGSlET i iran
Human rights Watch ber iranske 
myndigheter om å løslate ti studenter 
som ble fengslet uten tiltale etter en 
fredelig demonstrasjon ved amir kabir-
universitetet i Teheran 23. februar. 
myndighetene har nektet de fengslede 
tilgang til advokat og familie.

studentene protesterte mot at fem 
soldater fra regjeringsvennlige militser 
skulle begraves på universitetets campus. 
minst 3000 studenter skal ha signert 
en underskriftskampanje i protest mot 
begravelsen.

studentdemonstrasjoner i iran blir 
stadig oftere slått voldelig ned på av 
myndighetene. mange mener dette kan 
ses i sammenheng med landets neste 
presidentvalg, som finner sted i juni, 
melder University World news.

MiSTEr STuDiEÅr i MaDaGaSKar
Den politiske krisen som har pågått 

i madagaskar den siste tiden kan føre til 
et tapt studieår for landets studenter. 
landets universitet har enda ikke 
åpnet, og tusenvis av studenter venter 
på studiestart, melder l’express de 
madagascar.

madagaskar har de siste to månedene 
vært preget av voldsomme opptøyer i 
forbindelse med en maktkamp mellom 
president marc ravalomanana og andry 
rajoelena, tidligere ordfører av byen 
antananarivo. over hundre mennesker 
skal ha mistet livet i opptøyene.

ØnSKEr FlErE BaCHElorGraDEr
australske myndigheter vil øke antallet 
uteksaminerte bachelorgradstudenter 
mellom 25 og 34 år fra 32 prosent av 
befolkningen til 40 prosent innen 2025. 
Dette betyr at det må avlegges 550 000 
flere bachelorgrader enn i dag. en slik 
økning gir et behov for opprettelse av 
20 nye universiteter, melder University 
World news.

Flere andre land har også satt seg mål 
for antall bachelorgrader i den aktuelle 
målgruppen. Tyskland satser på 40 
prosent, sverige og storbritannia på 50 
prosent, og irland på 72 prosent.

HijaBDEBaTT oGSÅ i TYSKlanD
Tysklands forbud mot religiøse symboler 
og klesplagg for lærere og andre 
offentlig ansatte er diskriminerende 
mot muslimske kvinner som bærer hijab, 
mener Human rights Watch (HrW). Dette 
melder University World news.

i en fersk rapport påstår HrW at 
forbudet har ført til at muslimske kvinner 
både har gitt opp sine karrierer, og flyttet 
fra landet.

HrW har tidligere kritisert 
regeringene i afghanistan, saudi arabia 
og iran for å tvinge kvinner til å bære 
religiøse plagg. De mener lovgivningen i 
Tyskland bryter de samme reglene når de 
forbyr religiøse klesplagg.

teKnoloGiens pÅVirKninG: Professor Usha s. nayar mener indere er ivrige etter å ta i bruk mulighetene teknologien gir dem. (Illustrasjonsfoto: Jason Diceman / Flickr.com)

 Etter endt 
 utdannelse 
opplever indiske 
studenter at det er 
vanskelig å finne 
jobb, og mange går 
arbeidsløse. 

Professor Axel Jacobsen
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leDer For insTiTUTT For BioloGi 
veD nTnU

PROFeSSOR
eIvIN RØSKaFT

INTeRvju meD

 – Naturvitenskapen
trenger ingen Gud
Biologiprofessor Eivin Røskaft mener de som tviler på evolusjons-
teorien rett og slett ikke har forstått den.

mange med manglende kunnskap om 
biologi som gjerne uttaler seg. Jeg kaster 
meg ikke inn i debatter om relativitets-
teorien, ettersom jeg ikke kan nok om 
fysikk til å kunne uttale meg om den.

– Et argument som brukes mot 
evolusjons teorien er at noen kropps-
deler ikke har noen funksjon før de er 
ferdig utviklet, som for eksempel en 
vinge. Hvordan forklarer evolusjons-
teorien dette?

– Dette 
er noe 
evolusjons-
teorien kan 
forklare. De 
første flyge-
løse fuglene 
 utviklet en 
liten vinge 

som gjorde at de fikk større fart når de 
sprang, deretter førte videre utvikling til 
at vingen ble større, og det gjorde dyret i 
stand til å hoppe høyt mens det sprang. 
Til slutt ble vingen så stor at fuglen klarte 
å lette fra bakken når den sprang. Dette 

dyret over-

– Er evolusjonsteorien den samme i dag 
som da Darwin presenterte den for 150 
år siden?

– Det har skjedd modifikasjoner av 
Darwins teori, men grunntanken er 
 fortsatt den samme. At et menneske 
kunne ha så rett for 150 år siden, er helt 
utrolig.

– Er det mulig at evolusjonsteorien ikke 
er korrekt?

– evolusjonsteorien er egentlig et 
dårlig begrep, det burde hete evolusjons-
vitenskapen. At evolusjonen har skjedd 
er noe vi vet. Det er fakta, på samme måte 
som vi vet hvor gammelt universet er. 
Det er noe vitenskapen har slått fast.

Når vi ser på de lange linjene, har 
vi fossiler som viser artenes utvikling. 
 Skeptikere mener det finnes såkalte 
missing links, manglende artsledd 

som gjør at evolusjonsteorien mister 
sin tyngde. Men dette er et pusle-

spill som settes sammen, og alle 
 brikkene som dukker opp passer 

inn i puslespillet. Det at vi ikke forstår 
noe i dag, betyr ikke at vi ikke vil forstå 
det om hundre år.

– Hvorfor er det så mange som tviler 
på evolusjonsteorien?

– Motstandere av evolusjonsteorien 
har rett og slett ikke forstått den. Noen 
sidestiller evolusjonsteorien med reli-
gion, og gjør dermed vitenskap til et 
trosspørsmål. Men naturvitenskapen 
trenger ingen Gud. Å sidestille religion 
og evolusjon 
er ukunn-
skap. 

Jeg tror 
evolusjons-
teorien står 
s t e r k e r e 
blant befolk-
ningen i 
europa enn i USA. Mange amerika-
nere tror jo på skapelsesberetningen, 
dessuten er amerikansk politikk full av 
fundamentalistisk religion.

– Er det mange feiloppfatninger angå-
ende evolusjonsteorien?

– Det er det. Når det gjelder 
evolusjons teorien er det 

TekST:  Stian Mathisen  
 stianmat@underdusken.no
ILL:  Marie Myrvang Norum
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 At evolusjonen har  
 skjedd er noe vi vet. Det 
er fakta, på samme måte som vi 
vet hvor gammelt universet er.
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levde bedre i naturen, og fikk dermed ført 
genene sine videre.

– Sier evolusjonsteorien at kun de ster-
keste overlever?

– Nei, det er en misforståelse. Det 
evolusjonsteorien sier, er at de mest 
tilpasningsdyktige overlever, og får 
ført genene sine videre. Likevel er det 
mange tilsynelatende unyttige gener 
som blir videreført, fordi de viser seg å 
ha en funksjon. Blant annet kan et dyr 
som ikke selv kan 
reprodusere, ta 
seg av avkommet 
til andre i flokken, 
fordi dyret ikke 
har egne avkom. 
Dette er som regel 
slektninger som 
kan føre indivi-
dets gener videre.

– Har mennesket nå satt en stopper for 
evolusjonen, ved at alle nå har mye 
større sjanse for å overleve og videre-
føre genene sine, enn før i tiden?

– Det dukker stadig opp nye elementer 
som fører til at evolusjonen ikke stanser. 
Blant annet er hovedårsaken til brystkreft 

at brystene ikke brukes til amming. Ved 
ikke å benytte brystene til det formål de 
er utviklet for, utsettes de for kreft.

et annet eksempel er det store antallet 
nærsynte i vestlige samfunn. Dette 
kommer av at vi utsetter øynene for 
mye stress, noe de ikke er utviklet for. 
Dette er deler av evolusjonen som ikke var 
like framtredende for bare noen hundre 
år siden. evolusjon betyr forandring, og 
mennesket er stadig i forandring.

– Hva slags status 
tror du evolu-
sjonsteorien vil 
ha om hundre år?

– Om hundre 
år tror jeg kunn-
skapen om 
evolusjons teorien 
vil ha svekket 
 religionens rolle i 

samfunnet. Jeg håper evolusjons teorien 
vil bli en større del av grunnskole-
opplæringen i framtiden. Men for at 
det skal skje, må biologer skrive gode 
lærebøker til bruk i grunnskolen. evolu-
sjonsteorien er nesten ikke inkludert i 
skolens lærebøker i dag, og det er vårt 
ansvar å få evolusjons teorien inn i skolen.

 Om hundre år  
 tror jeg  kunnskapen 
om evolusjons teorien vil ha 
svekket religionens rolle i 
samfunnet.
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I politikk er felles hat nesten alltid 
grunnlaget for vennskap. 

Alexis de Tocqueville

Nicolas Elvemo
Engasjert NTNU-student 

frivillig verv

Læring uten studiepoeng

Drømmen om Norge 
asylpolitikk
Lisbeth Dragnes og Harald Schmidt-Horix
Amnesty International Studentnettverk 

Det er en kjent sak at Trondheim 
har rykte på seg for å ha det mest 
spennende studie miljøet blant 
universitetsbyene i Norge. Dette 
skyldes i stor grad byens student-
organisasjoner. Men utover at 
et verv er moro, får man aldri 
oppgitt noen grunn til å enga-
sjere seg. Når man senere skal ut 
i arbeidslivet, verdsetter mange 
bedrifter organisasjons erfaring 
på CV-en, men neppe fordi man 
har så veltrente smilemuskler. 
Det NTNU i liten grad har tatt 
inn over seg, er at læring også 
kan foregå uten studiepoeng.

Skeptiske professorer kan se 
på frivillig arbeid som laboratorie-

Verden er i dag preget av færre konflikter 
enn tidligere. Til gjengjeld er flere 
mennesker på flukt. De siste årene har 
man hatt en svak økning asyl søkere 
til industrilandene, etter en lengre 
nedgang. Dette har ført til at en rekke 
land har strammet inn asylpolitikken 
sin. Særlig Norge merket økt pågang 
med 14 431 asylsøkere i 2008. Dette er 
en dobling fra 2007, men fortsatt under 
toppnivået i 2002. 

Bryter med Soria Moria
Dette var bakgrunnen for at regjeringen i 
september la fram 13 tiltak for å stramme 
inn asylpolitikken, med den hensikt å 
redusere antallet asylsøkere som ikke 
har behov for beskyttelse. Innstram-
mingen resulterte i sterke reaksjoner 
fra flere hold, også innad i regjeringen. 
Amnesty International Norge uttalte 
at flere av punktene bryter med løfter 
i Soria Moria-erklæringen og Norges 
forpliktelser overfor FN. 

Mens den offentlige debatten om 
asylpolitikken ebbet ut, fortsatte arbeidet 
med å implementere tiltakene. Regje-
ringen har blant annet instruert UDI til 
å stramme inn praksis for asylsaker fra 
Sør-Somalia og Irak, til tross for at FNs 
høykommissær for flyktninger tidligere  
har uttalt at det ikke er forsvarlig å 
returnere  flyktninger til disse områdene. 
Til sammen befinner det seg tre mil lioner 
internt fordrevne i disse to landene. 

Forskyver problemet
Det virker som om norsk asylpolitikk 
mangler et viktig element – flyktningene. 
Man glemmer at dette er mennesker som 

daglig risikerer livet sitt i et forsøk på 
å få et bedre liv i den 
vestlige verden. De 
reiser lange og fare-
fulle strekninger over 
land og hav, og må 
forholde seg til kyniske 
menneskesmuglere 
som utnytter situa-
sjonen deres. Noen 
flykter fra forføl-
gelse og væpnede 
konflikter, andre blir 
nødt til å dra fordi 
alvorlig fattigdom og 
arbeidsløshet ikke lenger gjør det mulig 
å leve et verdig liv. Fellesbetegnelsen er 

at de alle flykter fra omfattende mennes-
kerettighetsbrudd. 

En strengere asyl-
politikk endrer ikke på 
dette. Man forskyver 
kun problemet til 
andre land, som ofte 
er dårligere rustet til 
å ta i mot flyktninger 
og ikke klarer å sørge 
for at deres menneske-
rettigheter ivaretas. I 
verste fall ender de opp 
som internt fordrevne 
i sitt eget hjemland, 

hvor myndighetene ofte gjør lite for å 
sikre dem beskyttelse og andre basale 

arbeid. Veldig mye læres best 
ved praktisk trening i trygge 
omgivelser. Det burde være 
selvsagt at univer-
sitetsstudenter 
som senere skal 
ut i arbeidslivet 
oppfordres til 
praktisk trening 
i arbeidslivsrele-
vante ferdigheter. 

Å investere tid 
i prosjektarbeid 
etter skoletid lærer 
deg å samarbeide, 
og du blir bedre 
på å se deg selv 
gjennom andre. 
Du får også erfa-
ring i å håndtere konflikter. Det 
å se problemer fra flere sider og 
argumentere så folk forstår, og 
å megle, er vanskelig å lære i et 

auditorium. Og selv om du ikke 
skal bli toppleder, er det å lede   
– å ta mer ansvar og initiativ enn 

de rundt deg – en 
ekstremt nyttig 
ferdighet. Det 
samme gjelder 
det å motivere, 
å gi ansvar og å 
få medarbeideres 
tillit. 

En annen 
forskjell er at få 
prosjekter på 
campus tar mer 
enn ett semester 
å gjennomføre. I 
frivillig arbeid får 
du mulighet til å 

prøve deg på så store og lang-
siktige prosjekter som du måtte 
ønske. I tillegg lærer du deg tids-
håndtering: Jo mer travel du er, 

jo mer effektiv blir du. Etter en 
stund oppdager du kanskje også 
grensene for din egen arbeids-
kapasitet.

Satt på spissen er inntrykket 
heller at vi skal betrakte 
frivillighet som moro, mens 
utdanningen er læring. Jeg 
tror ikke det er noe skille her 
– kanskje er det heller slik at 
studenten bør tenke seg om 
hvis ikke begge deler er både 
givende og lærerikt?

 NTNU burde aktivt minne 
studentene om at universitetet 
ikke kan lære dem alt, og at 
studenten selv må ta ansvar for 
resten. Til gjengjeld vil univer-
sitetet få et bedre studiemiljø å 
skryte av i reklamekampanjer, 
gladere studenter og enda mer 
attraktive arbeidstakere det kan 
servere næringslivet.

Astrid Mjærum 
Informasjonssjef i Lånekassen 

lånekassen

Stadig lettere 
å få svar

Annbjørg Nordbø
Maskiningeniørstudent, HiST 

tegnspråk

Har du sett tegnspråklige studenter?

Har du sett tegnspråklige 
studenter eller hatt tolk til stede 
i forelesninger? Det hadde en 
student ved NTNU for noen år 
siden, og syntes tegnspråk var 
mer facinerende enn historie-
faget. I dag går studenten sitt siste 
år på tolkeutdanningen, og vil bli 
en fenomenal tolk. 

Tegnspråk er et visuelt-gestuelt 
språk som er naturlig utviklet 
blant døve. Betegnet visuelt 
for mottak gjennom øynene og 
uavhengig av lyd, og gestuelt 
for utførelse med bestemte 
bevegelser av hendene, armene, 
ansiktet, hodet og kroppen. Tegn-
språk er ikke internasjonalt; 
Sverige har svensk tegnspråk, og 
i USA bruker de American Sign 

Language. 
Man kan daglig se tegn-

språk på HiST Rotvoll, hvor 
tolkeutdanningen holder 
til, eller på andre studie-
steder hvor hørselshemmede 
studenter bruker tolker i sin 
utdanning. Mange har faste 
tolker, som regel to samtidig 
for å holde god kvaliti-
tetsikkerhet og forbygge 
slitasjeskader i skuldre og 
armer hos tolkene. Overset-
tingen krever konsentrasjon, 
og med forlesernes høye tempo 
eller dialekt er det fort gjort å 
falle ut av sammenhengen. 
Ordet fjær kan oversettes til 
flere ord på tegnspråk, som 
for eksempel fuglefjær eller 
spiralfjær. Tolken kan også 
høre feil, som i det tilfellet da 
spørsmålet «hvem oppfant 
hjulet» ble oversatt til «hvem 
oppfant jul». Jesus? 

En av de store utfordrin-
gene ligger i det faglige språket. 
Mange begreper og uttrykk er 
nye for både studentene og 
tolkene. Vet de ikke hva tegnet 
for begrepet er, blir løsningen å 
stave ordet med håndalfabetet. 
Tenk deg å stave «dislokasjoner» 
lynraskt, og samtidig henge med 
foreleseren. Det er tolkene våre, 
det! 

R ø d b y g g e t s 
a k a d e m i s k e 
forum for tegn-
språklige (RAFT) 
er en student-
o r g a n i s a s j o n 
for tegnspråk-
lige studenter i 
Trondheim. Det 
er livlig og åpent 
for alle, også for de 
som ikke kan ett 
eneste tegn, men som vil lære. 
Stikk innom www.raft.no og les 

hva som skjer. De holdt nylig 
et seminar på Gløshaugen, og 
årets tema var «Tegnspråk før, 
nå og i fremtiden». 

Norsk Døvemuseum åpner 
sin nye utstilling den 28. mars, 
og byr på spennende opp levelser 
i blant annet X-rommet. Her blir 
du kjent med døves historie, 
kultur og tegnspråk. Besøk 
www.museumnett.no/NDM. 

Sjekk også www.
tegnordbok.no, og 
se om du kan finne 
«tegnspråk» eller 
slå opp ordene til 
«god påske»! Tegn-
språk er ikke bare 
for døve, men for 
alle. Det kan være 
et must under 
konserter eller støy-
ende omgivelser, 

eller i forelesningene når du 
skal være musestille. 

Vet de 
ikke 

hva tegnet for 
begrepet er, 
blir løsningen å 
stave ordet med 
håndalfabetet. 

NTNU 
burde 

aktivt minne 
studentene om 
at universitetet 
ikke kan lære 
dem alt, og at 
studenten selv 
må ta ansvar for 
resten

Avisen Aften Aften har skrevet 
at det er dyrt og vanskelig å 
få tak i Lånekassen. Dette 
bildet representerer ikke 
virkeligheten for studenter 
og tilbakebetalere som 
trenger svar på spørsmål. 
Telefonhenvendelsen fra 
Aften Aften kom samme 
dag som Lånekassen lanserte 
tidenes laveste fastrente, og 
 journalisten måtte vente 
veldig lenge i kø. 

Lånekassen er til for å gjøre 
utdanning mulig for alle.  Alle 
som henvender seg til oss 
skal få svar på spørsmålene 
sine. Studentene har sagt at 
de ønsker å betjene seg selv 
på www.lanekassen.no. Det 
lønner seg for Norge at Låne-
kassen er billig i drift, og vi 
blir billigere når studenter 
og tilbakebetalere betjener 
seg selv. 

Likevel er det av og til noen 
som trenger å snakke med oss. 
Det ønsker vi at de skal gjøre, 
og vi har aldri svart på en så 
stor andel av telefonene som 
nå. Gjennomsnittlig ventetid 
er fire minutter. For et par år 
siden fikk under halvparten 
svar på spørsmålene sine 
hvis de forsøkte å ringe, nå 
får nesten alle svar. I tillegg 
får flere og flere pengene sine 
før studiestart. 

Vi er stolte av forbedrin-
gene, men det betyr ikke at 
vi har nådd målet. Vi er ikke 
fornøyde før alle studenter 
er fornøyde med oss. Vi 
skal utvikle selvbetjenings-
løsningene, se på mulighetene 
for billigere telefonløsning og 
hele tiden jobbe for at alle 
studenter blir fornøyde ved 
første gangs henvendelse. 

behov. I 2008 var 26 av 42 millioner flykt-
ninger på flukt i eget land. 

Ingen enkel løsning
Det er ingen stor hemmelighet at 
flyktning situasjonen henger sammen 
med fattigdom og konflikter i verden. 
Dersom man ønsker å begrense flykt-
ningstrømmen må man få bukt med 
disse problemene, selv om dette er 
krevende og kan virke umulig. 

Regjeringspartiene ble i 2005 enige 
om å føre en human, solidarisk og retts-
sikker flyktning- og asylpolitikk. Mye 
tyder dessverre på at fokus på søkertall 
og kortsiktig valgkamp har overskygget 
det menneskelige aspektet. 

Amnesty 
International 

Norge uttalte at flere 
av punktene bryter 
med løfter i Soria 
Moria-erklæringen og 
Norges forpliktelser 
overfor FN. 

Illustrasjon: Marius Nyheim Kristoffersen
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Studielivets mørke side 
Det er fortsatt mange 
tabuer rundt psykisk 
sykdom, skriver kronikk-
forfatteren.

MØRKE TALL: 13 prosent av studentene ved landets høyere utdanningsinstitusjoner oppgir at de sliter psykisk. 
(Illustrasjonsfoto: Eivind Sponga)

Det er ikke like tabubelagt å stå frem 
som psykisk syk i dag som tidligere. 
Likevel velger hvert år mange personer 
å ende sitt eget liv. Hva er årsaken? Tall 
fra Folkehelseinstituttet viser at halv-
parten av alle nordmenn i løpet av livet 
vil oppleve å bli psykisk syk. I tillegg 
vil personer med nær tilknytning til de 
syke bli indirekte rammet. Med andre 
ord vil praktisk talt alle oppleve følgene 
av psykisk sykdom. Hos landets høyere 
utdannings institusjoner oppgir 13 
prosent av studentene at de sliter med 
egen psykisk helse (Adresseavisen, 4. mai 
2008). Jeg lurer ofte på hvor disse skjuler 
seg. I Trondheim studerer rundt 30 000 
personer. Av disse har altså 3900 oppgitt 
at de sliter psykisk. Jeg er en av disse 3900. 
Ikke mange vet det, inkludert personer 
som jeg anser som nære venner. 

Er alle studenter perfekte?
Psykisk helse har fått stadig større fokus 
fra utdanningsinstitusjonene. I Trond-
heim kan studenter oppsøke Psykososial 
helsetjeneste ved Studentsamskipnaden, 
hvor de har kort ventetid og lav terskel 
for å slippe inn studenter som har det 
tungt. Likevel hører eller ser man ikke ofte 
studenter som sliter. Det slår meg ofte 
hvor lykkelige mine medstudenter ser ut 
til å være. Man kan lure på hvor de som 
sliter psykisk gjemmer 
seg. Mange går nok rundt 
som meg og ser blide og 
fornøyde ut, mens de 
skjuler noe de selv skulle 
ønske de kunne være 
åpne om. Jeg har vært 
gjennom flere bunnløse 
depresjoner i min tid som 
student. Depresjoner som 
er så sterke at jeg mister 
all matlyst, ikke orker å 
forholde meg til andre 
mennesker, mister hele min evne til å 
arbeide og ikke ser noe håp for fremtiden. 
Når jeg i mine friske perioder oppfører 

meg som alle andre tilsynelatende 
lykkelige og fornøyde studenter, er det 
vanskelig ikke å kunne gi en fornuftig 
forklaring til mine venner når livet viser 
seg fra sin mørke side. 

Dyster statistikk
Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå valgte 
86 personer mellom 15 og 24 år å ende sitt 
eget liv i 2006. Til sammenligning døde 77 
personer av sykdom samme år. I løpet av 
de åtte siste årene har to av mine kame-
rater blitt en del av selvmordsstatistikken. 
De var begge til synelatende velfun-

gerende og ut advendte 
personer. De hadde en god 
familie, flotte kjærester og 
venner som brydde seg om 
dem. Likevel skjulte de noe 
de fleste av oss ikke visste: 
De hadde det så vondt at de 
mente de ville få det bedre 
om de ikke levde. Disse to 
hendelsene har gjort et 
sterkt inntrykk på meg. 
Jeg føler stor sorg over at 
de ikke lenger lever, men 

det har også vært en spesiell opplevelse 
med tanke på at jeg kjenner meg igjen i 
disse to episodene. 

Når jeg har vært i mine dypeste 
depressive daler har jeg to ganger 
forsøkt å ta mitt eget liv. Selv om jeg i 
disse to  periodene var under poliklinisk 
psykiatrisk  behandling, valgte jeg ikke 
å fortelle noe om episodene til verken 
familie eller behandler. Nå i ettertid har 
jeg fortsatt bare fortalt mine foreldre om 
den ene av de to episodene, og det er kun 
en god venninne som har fått vite om 
begge. 

Hva er årsaken? 
Stigmatisering av psykisk sykdom har 
dessverre alltid eksistert. Utviklingen 
har gått i riktig retning, men det er fort-
satt mange tabuer omkring psykisk 
sykdom. Psykiatriske sykehus omtales 
som «galehus», Otto Jespersen har 
harselert med Kjell Magne Bondeviks 
psykiske problemer på tv, og psykisk 
syke blir hentet av uniformerte politi-
biler og påført håndjern dersom de må 
innlegges, selv om de i mange av tilfel-
lene ikke utgjør noen fare for andre 
personer. Bruken av slike ord og hand-
linger gjør det uaktuelt for mange, meg 
selv inkludert, å stå frem med proble-
mene. Problemer som lett kunne ført til 
at jeg ikke ville sittet her og skrevet dette 

i dag. Om jeg fortalte min behandler at 
jeg hadde planer om å ta mitt eget liv 
ville jeg in direkte bedt om å bli innlagt på 
psykiatrisk sykehus. Om jeg hadde blitt 
innlagt på psykiatrisk sykehus, så ville 
frykten for hva andre måtte mene være 
så sterk at jeg kanskje ville sett døden 
som et mer fornuftig  alternativ.

Holdningsendring er 
nøkkelen 
Kanskje ville også kameratene mine vært 
i live i dag om man åpent og ærlig kunne 
søke hjelp uten å frykte hva andre måtte 
mene om en. Et menneskeliv er mye verdt, 
men når man er syk skjer det dessverre 
altfor ofte at frykten for stigmatisering er 
så sterk at man lar være å oppsøke hjelp. 
Så la oss håpe at vi framover kan opptre 
som bedre medmennesker, slik at man 
ikke lar denne frykten være avgjørende 
for om man skal søke hjelp eller ikke. En 
frykt som for min del er så stor at jeg 
velger å ikke signere denne kronikken 
med eget navn. 

Det slår meg 
ofte hvor 

lykkelige mine 
medstudenter ser 
ut til å være. Man 
kan lure på hvor de 
som sliter psykisk 
gjemmer seg.

Anonym
trondheimsstudent
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Frivillighetens 
fordeler

Motivasjonen for et frivillig verv kan være både 
idealisme og kynisme. For en framtidig arbeidsgiver 

spiller det liten rolle.

Frivillige verv har blitt en stadig viktigere del av 
CVen. Særlig studentene med en lite karriere
fremmende bachelor fra NTNU er avhengige 

av å kunne vise til noe mer, for å bli med i den hese
blesende kampen om de attraktive jobbene. Vår 
mann Petter har gode karakterer, og har samtidig 
lagt en plan for hvordan han best kan fylle ut hullene 
i CVen sin. I studietiden har han ridd fra verv til 
verv, med minimal arbeidsinnsats.

– Jeg har engasjert meg på mange hold, nettopp 
fordi jeg har mange interesser, smiler han til arbeids
giveren, som er tydelig imponert. 

Det viser seg at de begge har vært involvert i 
studentpolitikken i Trondheim, og at de har felles 
bekjente. Tonen blir straks mer uformell, og Petter 
slapper av. Han unnlater å nevne at han bare 
deltok på halvparten av møtene i Studenttinget, 
og at han ikke husker navnet på en eneste av sine 
med arbeidere fra tiden i NTNUIstyret.

– Takk for at du tok deg tid til å komme, du vil 
bli kontaktet i løpet av de neste dagene, sier arbeids

giveren mens Petter reiser seg.
De tar hverandre i hånden, og Petter går ut 

gjennom døren med en god følelse i magen. 

etterlYSer diSKUSJoN. – CVmotivet 
er der, og det må diskuteres, understreker Trond 
Andresen og bretter opp ermene.

Han er professor ved institutt for teknisk kyberne
tikk ved NTNU. 

Andresen har vært sterkt representert i samfunns
debatten i en årrekke, og har tidvis vakt stor debatt 
med sine uttalelser, særlig i det interne akademiske 
miljøet på NTNU. Han satt selv i NTNUs styre i 
årene 19992001, og mener å ha god kjennskap til de 
studentene han kaller «karrieresjuke valper».

– Det å bli sett er like viktig som seksualdriften for 
et menneske, sier han bestemt. 

Professoren ser på karrierejaget som en naturlig 
del av menneskets personlighet, og beskriver 
 gestikulerende jakten på fine titler som en generell 
tendens blant alle som aktivt prøver å fremme sin 

posisjon i samfunnet. 
– Det hele dreier seg om evolusjonspsykologi. 

Det finnes en overvekt av såkalte maktsjuke 
studenter, som ønsker seg fine posisjoner uten 
nødvendigvis å ha sterke ideer for hva de vil med 
vervet sitt, sier han.

Han mener dette gjelder alle frivillige organi
sasjoner der man kan oppnå lederstillinger, men 
utelukker ikke at det også kan ligge andre motiver 
bak ønsket om å engasjere seg.

– Jeg vil tippe at man i en organisasjon som ISFiT 
antageligvis finner personer med begge type motiver, 
både de som er drevet av idealisme og de mer 
kyniske, sier han.

 Andresen sier han er imot at frivillig engasjement 
skal resultere i fag, slik tilfellet er med gjengsjefer 
på Samfundet, som tilbys faget Ledelse i praksis på 
NTNU.

– På CVen min kom det ikke fram annet enn  
at jeg hadde brukt et ekstra år på studiene mine 
med NTH. 

SavNer rYttere. Noen lever av å finne de 
beste hodene. Hodejeger PerAndré Marum startet 
sitt eget selskap, Marum Executive Search, i 1999. 
Yrket hodejeger er ikke akkurat noen vanlig jobb, 
og hverdagen hans består stort sett av intervjuer, 
salgsmøter og presentasjoner av kandidater, samt 
research. Han er ikke enig med Andresen.

– Vi har for få CVryttere i Norge. Studentene er 
for lite bevisste på hvordan de kan skaffe seg 
relevant erfaring og bli synlige i mengden i kampen 
om jobbene som møter dem etter eksamen. 

Marum mener verv kan telle mye når man er 
jobbsøker, spesielt for den første eller andre jobben. 
Etter hvert som man får mer arbeidserfaring, er 
dét viktigere. 

– Dersom det er mange søkere til en jobb, og de 
fleste av dem ikke får jobben på grunn av for lave 
karakterer, kan det som skiller de gjenstående ofte 
være verv og frivillig arbeid. Dersom kandidaten for 
eksempel har vært med på UKA og hatt en leder
stilling der, viser det at hun eller han har gode 
egenskaper som evnen til lederskap, og kan vise 
initiativ og kreativitet, fastslår han.

BegrepetS tvetYdigHet. Hode

jeger Marum ser på begrepet «CVrytter» som noe 
umiddelbart negativt – en unnasluntrer som gjør 
minst mulig, men vil ha mest mulig ut av det han 
 engasjerer seg i.

– De som fører på verv de egentlig ikke har vært 
særlig involverte i, for eksempel om man har vært 
støttemedlem i Røde Kors, kan like gjerne la være å 
føre det på. Det teller negativt når man kommer på 
intervju og må forklare at man ikke egentlig har vært 
så mye med. Du blir avslørt uansett, tror han.

En som har vært mer enn støttemedlem, er indøk
student Eivind Berge Hofland.

Som økonomisjef i UKA 07 leverte han et 
overskudd på 9,3 millioner kroner. Sivilingeniørstu
denten er ikke ferdig utdannet før neste sommer, 
men har siden 2007 vært sikret jobb i meglerhuset 
ABG Sundal Collier. Som målrettet og fremad
stormende student kan han lett oppfattes som en 
klassisk CVrytter, men han ser begrepet anner
ledes. Hofland mener CVrytter ikke er et negativt 
ladet begrep, men at man lett kan få et stempel som 
CVrytter dersom man er veldig bevisst på hvilke 
verv man tar på seg.

– De som tar på seg verv fordi de vil ha det på 
CVen, gjør det ofte i stor grad på grunn av den 

erfaringen og personlige utviklingen de får av det. 
«CVrytteri» blir dermed et misvisende og feil 
begrep.

Det er tydelig at man legger forskjellige ting i 
begrepet «CVrytter». Der noen forestiller seg en 
kyniker som gjør minst mulig i de vervene han tar 
på seg, tenker andre at man kan gjøre en god jobb 
samtidig som man er bevisst på hva som kommer på 
CVen. Det er uenighet om CVrytteren kan besitte et 
snev av idealisme.

Vår mann Petter er så langt ikke å finne i det 
virkelige liv. Men hvem er det da som ødelegger 
CVrytterens rykte?

travle vervSaMlere. Det runde røde 
drives av frivillige, og huser mange potensielle 
CVryttere. Styret ved Samfundet er også opptatt 
av hvordan de blir oppfattet. Styremedlem Eirik 
Vikum skrev i blogginnlegget «Å sadle sin CV» om 
hvordan en engasjert student fort kan bli oppfattet 
feil: «Gud forby om den vervede skulle nære et ønske 
om å bli statsminister eller næringslivstopp, og ser 
på  posisjonen som et steg i riktig retning. Vi vil ikke 
ha uoppriktige mennesker, hvor flinke de enn måtte 
være,» skriver han.

KLATRER: UKEsjef torgeir Bryge Ødegården tror han kommer til å dra nytte av erfaringene som kommer med det omfattende vervet.
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Vikum tror det blir feil å benytte begrepet, og 
synes bruken av ordet er uheldig.

– Det er ingen som har fullstendig rene motiver, 
og det er ikke nødvendigvis en motsetning å være 
idealistisk, og å ha en tanke om hvorfor man er 
 engasjert i dette, sier han.

Han synes det er synd om studenter ikke søker 
viktige verv fordi de frykter å bli stemplet som 
 «karrieresjuke valper».

– Beskyldninger om uærlige motiver kan 
stoppe folk fra å delta, fordi de ikke vil bli sett på 
som CVryttere. Jeg tror det finnes en bukett av 
 motivasjon, som alle innehar. Studenten som kun 
surfer gjennom verv med det målet å ha mye på 
CVen, finnes ikke, mener han.

Selv om Vikum ikke tror på den arketypiske 
CVrytteren, er han usikker på om disse kan avsløres.

– Det er vanskelig å si, men i en nyansert verden 
vil man finne blandede motiver hos alle som er 
 involvert i frivillig engasjement, sier han, og må 
løpe videre. 

Vervet kaller.

MeSt For gØY. En som virkelig har tatt 
frivillig arbeid på alvor er Tormod Ellingsen. 
 Journalisten i TV og Radioadressa har hatt flere 
verv enn han fører opp på CVen. PRsjef i ISFiT
07, redaktør i UKA05, leder for Studentutvalget på 
Dragvoll fra 19982000, nyhetsjournalist i Student
TV og fotograf i Fotogjengen er bare noen av dem.

– Til sammen har jeg nok hatt omtrent 20 frivillige 
verv på 10 år, ler han etter en rask oppregning.

Alt dette har han først og fremst gjort fordi han 
synes det er gøy. Ellingsen ser allikevel at de frivillige 
vervene har vært viktige i senere jobbsøking.

– Blant annet ble jeg tilbudt jobb som pressetals
mann for Trondheim kommune, etter å ha vært 

redaktør i UKA 05.
Han mener helt klart at verv kan gi fordeler når 

man søker jobb. 
– Jeg er jo med og intervjuer og ansetter folk, 

og utenom utdanningen er frivillige verv det som 
trekker folk opp over masteren – det viser at man har 
engasjement. 

Mer lÆreriKt eNN eit. Sjefen for 
Norges største kulturfestival lener seg godt tilbake i 
sofaen, og skorter bort på sin likemann. Både ISFiT 
president Trygve Thorson og UKEsjef Torgeir Bryge 
Ødegården vet litt om frivillig engasjement i stor 

skala. 
Festivalsjefene tror man lærer mye av et verv 

som man aldri kan lære av tverrfaglige akademiske 
sam arbeid som for eksempel Eksperter i Team.

– Det blir et møte med virkeligheten. NTNU er 
mest opptatt av at man skal tilbringe mest mulig tid 
på universitetet, men man kan ikke lese seg til alt, 
mener Bryge Ødegården.

Han ser motivasjonen i det å starte på nytt, og 
bygge opp en festival fra grunnen av.

– Man tar på en måte ett skritt tilbake, og to skritt 
fram. Man har en enestående mulighet til å forme 
festivalen i den retningen man vil, sier han engasjert.

ISFiTsjef Trygve Thorson er tre uker etter 
av slutningen av sin festival fremdeles preget, og har 
også sterke meninger om grunnlaget for at man tar 
på seg et såpass stort verv.

– Du gjør det fordi du har lyst, og på grunn av 
den erfaringen du tar med deg videre. Selv om 
ledervervet kan virke glamorøst, så er det slitsomt 
både mentalt og fysisk, sier Thorson, som også var 
konsertsjef under forrige ISFiT.

Når de blir konfrontert med CVrytterbegrepet, 
rynker de to på nesen.

– Jeg tror man vil bli avslørt på opptaket, hvis 
målet kun er å få et ekstra verv på CVen. Det blir 
for tidkrevende, og motivasjonen blir for tynn, tror 
Thorson.

– Vi spør om de er sikre på at de har tid. Man 
trenger utholdenhet og større tanker rundt hvorfor 
man gjør dette, mener Ødegården.

De to lederne innrømmer at studier ikke 
nød vendigvis får førsteprioritet når man besitter et 
såpass viktig verv.

– Det blir mindre tid til studier, men samtidig 

får man masse erfaring man ikke kunne fått med 
seg ellers. Men det er viktig at man kan kombinere  
jobben med studier. Ellers mister vervet noe av 
sjarmen, mener Bryge Ødegården.

Thorson er enig.
– Jeg velger heller å konsentrere meg om de fagene 

jeg tar, og gjøre dem skikkelig, framfor å stresse med 
å ha full studieprogresjon, og få middels resultater, 
sier han.

ligNer StereotYpeN. – Etter å ha vært 
med på forrige UKA, ble jeg interessert i å utvikle 
erfaringene mine enda mer. Jeg er interessert i 
økonomi, og ville gjøre noe som var relatert til det, 
forteller Berge Hofland.

Han valgte selv å bruke et år 
ekstra på studiene, for å kunne 
balansere dette med vervet som 
økonomisjef. Hofland er ikke i  
tvil om at man må ha en sterk 
motivasjon for å ta på seg 
om fattende frivillige verv.

– Det vervet man tar er jo også 
en del av utdannelsen, og man må 
jo tenke på hva som gir relevant erfaring med tanke 
på jobb. Jeg vil ikke kalle det taktisk, kanskje heller 
strategisk, sier han.

Hofland mener begrepet «CVrytter» er negativt 
ladet, men han mener en CVrytter ikke nødvendigvis 
er noe negativt.

– Det er bedre å ha en person som er opptatt av hva 
han eller hun har på CVen, siden de ofte har mye 
 motivasjon til vervet og gjør jobben fordi de vil få noe 
igjen for det, sier han.

Hofland befinner seg for tiden på utveksling ved 
Harvard University i Cambridge, og mener bevisst
heten rundt hva man engasjerer seg i er en helt annen 
i USA.

– De er eksepsjonelt målbevisste med tanke på hva 
som er taktisk, og hva man må gjøre for å bygge opp 
en CV. Det er helt andre forhold enn de vi har i Norge, 
mener han.

Hodejeger Marum bekrefter det 
Hofland sier. 

– I Norge er mitt inntrykk at de som 
velger å engasjere seg i frivillige verv 
primært har et ønske om å utvikle seg 
selv, og at de i liten grad gjør det for 
at det skal se bra ut på CVen. I for 
eksempel USA er dette en mye større 
tendens. Der engasjerer studenter seg 

gjerne i visse typer verv og organisasjoner for at det skal 
gagne dem senere. Men det er selvsagt ingen fasit 
– uansett er det totalinntrykket som som teller mest.

Han sier videre at de som har engasjert seg i frivil
lige verv gjerne har en fordel framfor sofasliterne 
– men igjen spørs det jo hva man ser etter. 

– De som kun bryr seg om studier og karakterer i 
studietiden, kan gjerne bli sett på som for sære og for 
fokuserte på det akademiske. De forstår kanskje ikkje 
like godt verden rundt seg. 

Han understreker at det er gunstig å finne relevant 
frivillighetsarbeid: 

– Jeg er lei av å motta søknader fra studenter med 
master i kommunikasjon, som aldri har skrevet en 
artikkel eller en blogg – eller datautviklere som ikke 
en gang har snekret sammen en medlemsdatabase 
for kullets sangkor. Har man ikke interesse innenfor 
faget sitt – hvorfor skal noen ansette dem da?

Petter blir oppringt av arbeidsgiveren, som forteller 
at han har tatt en nærmere titt på de ulike vervene 
som stod oppført på CVen hans. Han blir et øyeblikk 
klam i håndflatene.

– Du må få rettet opp de referansene, de stemmer 
ikke. Men jeg skjønner at man kan gjøre feil, og det 
var ingen andre av søkerne som hadde like mange 
relevante verv som deg. Gratulerer! 

Idet vår toppengasjerte CVrytter kan ta sin fram
tidige arbeidsgiver i hånda og tre inn i arbeidslivet, 
starter flere studenter jakten på drømmejobben. Med 
en mer eller mindre rikholdig CV å vise til. UD

MANN MED MENINGER: professor trond andresen sammenligner maktjaget hos studentene med 
seksualdriften (foto: Eivind Sponga).

ALLSIDIG ERFARING: Journalist tormod 
Ellingsen etter ti år med frivillige verv.

FORUTSETTER ENGASJEMENT: president for isFit 09 trygve thorson tror CV-rytterne har for liten motivasjon til å overleve krevende verv.

Vi har for få 
CV-ryttere i             

              Norge.
 Per-André Marum
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Studiestopp før 
OLkjør

TEKST: HannE strYpEt  FOTO: siMEn MasKE

I Solveig Rogstads dvdhylle finnes et opptak av verdenscupseieren fra i 
fjor. Det skal inspirere til OLmedalje neste sesong. 

–Jeg er et «ja»menneske. Jeg liker ikke å si 
nei, og i blant kan det bli litt mye, sjøl om 
jeg også liker å ha mye å gjøre. 

                Solveig Rogstad står ved Landroveren 
sin på en parkeringsplass i Granåsen. Det er dagen 
før skiskyttersprinten, og verdenseliten i skiskyting 
er samlet i Trondheim for helga. Litt for optimis
tisk takket hun ja til et portrettintervju med Under 
Dusken, men det viser seg at tida ikke strekker helt 
til. For at hun skal rekke alt som står på planen 
dagen før første konkurranse, snakker vi med 
henne etter den offisielle treninga i Granåsen, der 
Solveig og de andre skiskytterjentene nettopp har 

hatt ei treningsøkt. Mens vi 
prater på parkeringsplassen, 
river hun av seg de svette 
treningsklærne og får på seg noe 
tørt, helt upåvirket av at hun 
har publikum. 

– OLmedalje er den 
store drømmen for neste sesong, men også pall
plasseringer i verdenscupen er stort, sier hun og 
drar opp glidelåsen i jakka. 

FJorÅrSSeSoNgeN Ble eN 
gedigeN opptur for 26åringen. I Ruhpolding 
tok hun sin første verdenscupseier, og i Holmen
kollen ble det andreplass. 

Sesongen 2008/2009 har ikke helt gått som 
hun hadde håpet. Målet var å bli blant de ti beste 
i verdenscupen sammenlagt og å ta medalje i VM. 
Før helgas verdenscup i Granåsen var hun nummer 
27, og hun fikk heller ikke med seg noen medaljer 
fra VM i SørKorea. De gode løpene med perfekt 

langrennsform har hun ikke hatt mange av i vinter. 
– På en god dag skyter man perfekt med full 

treff, og man er i god form. Det er en herlig følelse å 
kjenne at kroppen fungerer, og at man har krefter til 
å gå skikkelig på i motbakker. Det er jo det man hele 
tida leter etter, forteller Solveig med et glimt i øyet. 

Det er tydelig at søkenen etter dager der det 
klaffer både med skyteform og fysisk form fortsetter. 
Til neste sesong planlegger hun å øke mengden 
fysisk trening fra 750 til 850 timer i året. Skyte
treninga kommer i tillegg. 

– Jeg har kjørt det samme treningsopplegget 
noen år nå, så det er nok bra for kroppen min å 
måtte tilpasse seg noe nytt. Mer trening tror jeg nok 
kroppen min vil respondere bra på, sier Solveig.

i tillegg til å være skiskytter på landslaget 
er Solveig også medisinstudent ved NTNU.

– Jeg ønsker å jobbe med folk, og har tenkt på 
legeyrket siden videregående. Som lege kan man 
hjelpe andre og man føler man er til nytte. Og så 
er jeg veldig interessert i å lære om hvordan vi 
mennesker er satt sammen, forteller Solveig ivrig. 

De knallblå øynene lyser opp. Det er tydelig 
at hun fascineres av menneskekroppen og alt det 
 finurlige ved den. Hun ser ikke bort fra å teste den 
såkalte «mammaeffekten», som Liv Grete Skjelbreid 
Poiree gjorde, når skiskytterkarrieren er på hell og 
ønsket om å stifte familie melder seg. 

– Det er lenge til det skjer, altså. Men det kunne 
vært moro å satse et år til etter at jeg har fått barn. 
Det sies jo at det å bli mamma kan ha en positiv 
effekt på prestasjonen. Det skjer en del forandringer 
i kroppen etter at man har fått barn, man får blant 

Det sies jo at det å 
være mamma kan 

ha en positiv effekt på 
prestasjonen

portrettet/Solveig rogStad
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Solveig rogStad

annet større blodvolum, forklarer medisinstudenten. 

Solveig Har KoMMet til det tredje 
året i studiene. De to første årene hadde hun full 
 progresjon, men etter jul i år har hun hatt permisjon 
fra det krevende medisinstudiet. Siden det er en del 
obligatorisk og man kun har én eksamen – og den er 
i vårsemesteret – er det vanskelig å kombinere topp
idrett med medisinstudier.

– De to første årene jeg studerte medisin var jeg 
ikke på landslaget og var heller ikke så mye borte. 
Etter hvert, da jeg kom på landslaget og trenings
mengden økte, ble behovet for hvile også større.  
Det ble igjen liten tid til skole, konstaterer Solveig. 

I løpet av et år har hun rundt 200 reisedøgn 
der hun er på treningssamlinger og konkurranser. 
Noen ganger er hun bortreist i over to uker. Når vi 
møter Solveig i Granåsen er det ennå ikke gått et 
døgn siden hun og resten av landslaget kom hjem 
fra prøveOL i Canada. Tidsforskjellen kjennes i 
kroppen. 

– Innimellom er det litt tøft å være borte såpass 
lenge, og jeg savner jo samboeren min når jeg er ute 
og reiser. Samtidig liker jeg å reise og bo på hotell. 
Jeg klarer å slappe av uansett hvor jeg er.

Solveig planlegger permisjon fra studiene også 
neste år for å kunne satse skikkelig mot OL i 
Vancouver, Canada. 

Ut Fra laNdSlagStreNer Geir Ole 
Steinsletts karakteristikk av Solveig er det god grunn 
til å tro at målene hennes, med OLmedalje og pall
plasseringer, kan bli nådd neste sesong. Steinslett 
forteller om ei målretta jente. 

– Hun er veldig bestemt på hva hun vil, og ofrer 
mye for å nå målene sine. Denne sesongen har ikke 
gått helt som hun hadde ønsket, sier Steinslett, 
men påpeker at hun gjorde det veldig bra de første 
konkurransene i sesongen. 

Mens Solveig tøyer både framside og bakside av 
lårene, stående i sørpa på parkeringsplassen, prøver 
hun å gi et bilde av hvordan hun er. Tålmodig og 
utholdende blir nevnt. 

– Det er to viktige egenskaper når man driver 
med toppidrett, mener Solveig. 

Ellers kan ordet «optimistisk» beskrive lysluggen. 
Hun er ei jente som ler mye. Munnvikene er som 
oftest på ansiktets øvre halvdel, men på trening sitter 
ikke latteren like løst som ellers. 

– Jeg har fått høre at jeg er litt morsk på trening. 
Da er jeg veldig skjerpa og konsentrert om hva jeg 
skal gjøre, forklarer hun med en trillende latter, som 
for å le litt av seg selv og alvoret som kommer under 
trening.

UteNoM de Utallige treningstimene 
og studiene, som nå ligger brakk, er det musikk og 
fjellturer som opptar den livlige jenta. Fela tas fram 
innimellom, og når skiskyttersesongen nå snart er 
over og skøyteskia settes bort, kommer telemarks
skia fram. 

– Å kjøre ned fra topper er en utrolig frihets
følelse. Med skikkelig puddersnø føles det som å 
flyte nedover, og man kjenner at man får rytme 
i  svingene. Herlig, sier Solveig samtidig som hun 
vrikker litt på hoftene for å vise svingerytmen. 

Hun er også en samler av totusenmetertopper. 
Litt avhengig av hvordan man regner, finnes det 230 
slike topper i Norge. Solveig har besteget 77 av dem. 

– Jeg har igjen en god del, men dette er et lang
tidsprosjekt og jeg har god tid på meg. Så langt har 
jeg hatt mange fine turopplevelser. Det er utrolig fint 
å komme opp på en topp og se på utsikta. 

Solveig snakker med en klingende valdresdialekt 
og med et engasjement om det som opptar henne. 
Idrettsgleden har hun fått dyrket hele livet. I hjem
bygda Skrautvål er idrettslaget det som binder bygda 
med 600 innbyggere sammen, og her var Solveig ei 
allsidig jente som var med på det meste. Alle hennes 
tre søsken har drevet med skiskyting, og lillebror 
Jostein på 21 år er fortsatt aktiv. Han har nettoppp 
rykket opp i seniorklassa, og da er det mange nyttige 
tips å få av storesøster Solveig. 

Med en skiskytterglad familie har aktivitet vært 
en naturlig del av oppveksten hennes.

– Skrautvål er en veldig trygg plass å vokse opp. 
Foreldrene våre dro oss med ut i skog og mark, noe 
jeg er veldig glad for at de gjorde. Jeg føler jeg har 
fått med meg en god del grunnleggende verdier fra 
oppveksten min, sier Solveig mellom to munnfuller 
energibar. Lagrene må fylles på etter treningsøkta for 
at restitusjonen skal gå raskere. 

For Fire År Sida ble beslutninga om å satse 
for fullt tatt sammen med treneren og samboeren.  Da 
hadde hun slitt litt noen år, men med supersesongen 
i fjor løsna det fullstendig. Solveig sto øverst på 
pallen for aller første gang i verdenscupen og hørte 
«Ja, vi elsker dette landet» bli spilt til ære for henne. 

– Det var en ubeskrivelig følelse. Å vinne der er 
det største jeg har opplevd noen gang. Det var en 
enorm tilfredsstillelse å ha greid å oppnå noe slikt. 
Det føltes herlig å være best i verden den ene dagen, 
sier Solveig og ser litt ut i lufta. 

Hun har prøvd å holde fast på «toppen av 
seierspall»følelsen, og har opptak av løpet på dvd. 

– Det hender seg at jeg ser på dvden innimellom 
for å gjenoppleve den dagen. Det var en opplevelse 
man må prøve å nyte mest mulig. 

Om skiskyttersesongen er på hell, er den ikke 
helt over enda. Mulighetene for å vinne er fortsatt 
til stede, og om ikke annet så kommer det en viktig 
OLsesong neste vinter. Kanskje er det den lyslugga 
Skrautvålsjenta med den klingende latteren vi ser 
øverst på pallen når medaljene skal deles ut i Canada 
om et år? UD

Født 31. juli 1982

samboer.

Fikk en oppsving i skiskytterkarrieren 
sesongen 2007/2008 med seier i ruhpolding 
og blant annet andreplass i Holmenkollen. 

Helgas resultater: sprint: 30. plass, jaktstart: 
40. plass, fellesstart 11. plass: 

skiskytter på landslaget og medisinstudent 
ved ntnU. 
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TREKKER LINJENE: tore er på sporet av både Matisse, Cézanne og Gauguin i veggpryden under omkjøringsveien.

KRYPTISK: Kunsthistoriker tore Kirkholt klarer ikke helt å bestemme seg for hva piece-en i fotgjengerundergangen på ila forestiller.

TEKST: BJØrn GriMsMo  FOTO: sVEin HalVor HalVorsEn ILL: Brita sandal

Hva er det som er fargesprakende, ulovlig og kanskje en anelse modernistisk?

ette er en friseaktig komposisjon, av den 
typen vi kan spore helt tilbake til romersk 
tid, sier Tore Kirkholt.

– Med det mener vi altså et opptog av figurer som 
følger etter hverandre, lagt i flaten. 

Kunsthistorikeren står der sykkelstien til Dragvoll 
dykker ned i dystre dyp, altså undergangen under 
Omkjøringsveien. Vi har tatt NTNUlektoren med 
hit for å hjelpe Under Dusken med å fordøye et 
kunstinntrykk mange i stillhet har passert på skole
veien.

Han legger hodet på skakke og betrakter 
bro fundamentet. Som et lite stykke Berlinmur stråler 
betongveggene i fyldige farger og former mot oss. 
Ord, bilder og ting imellom som ikke er så lette å 
plassere. Tore prøver likevel.

– Dette er også noe vi knytter til det modernistiske 
– denne insisteringen på den todimensjonale flaten. 
Det er et opprør mot illusjonismen, som handler om 
å gjengi naturen og virkeligheten slik den ser ut.

verKet vi StÅr overFor framstiller to 

D skikkelser i boblejakke. Ved nærmere ettersyn viser de 
seg å være løver. Fra en bakgrunn av utydelige grønne 
blader slår ordet «war» umiskjennelig mot oss. Et 
budskap hastig rablet ned på pergament utdyper dette.

– «Da kings of da jungle». Trondheim som en stor
byjungel, altså, og disse personene er løvene i jungelen. 
Det var ikke verst!

Modernistisk, sa mannen. Jaha, tenker nå vi – 
moderne er ikke helt det vi vil forbinde med blader og 
løver.

– På hvilken måte vil du si at dette verket er modernistisk?
– Her ser dere at kunstneren bruker klare, rene 

flater. Stilen kjenner vi fra kunstnere som Matisse og 
Cezanne. Matisse var en av de første til å ta opp dette 
– bilder med ren farge som hovedvirkemiddel, med 
sterke konturer og uten skyggelegging. Det er litt illusjo
nisme med bladene her, men de danner et flatt dekor. 

Helt KoNSeKveNt har kunstneren likevel ikke 
våget å være.

– Men det er samtidig en del modellering med 
løvene her, altså at de gjøres tredimensjonale gjennom 

bruken av mørkere farger og svart, forklarer Tore.
Ingen gjennomført modernist, altså. Finnes det da 

noen bås vi kan dytte dette veggmaleriet inn i?
– Det må i så fall være naivismen. Den handler om 

det bevisste forsøket på å male enkelt og grovt, om 
å få uttrykkskraft fra det barnlige, enkle og primi
tive. Men jeg vil si at kraften akkurat her mest ligger i 
skriften. Det er den som har vitalitet. De løvene synes 
jeg egentlig var litt slappe og lite vellykkede. 

Tore betrakter jungelens konger kritisk, men ennå 
ikke helt fri for nysgjerrighet.

– De ser ut som de har en slags Michelinstil, med 
oppblåste bilringer. Kanskje de er hiphoppere, siden 
de har de jakkene.

vi Beveger oSS en anelse til høyre. Jungel og 
løver erstattes av en ilter yngling som stirrer fanden
ivoldsk og utfordrende ut av skyggene. Et nihilistisk 
dikt ledsager skikkelsen, halvt borterodert og skjult 
av nyere uttrykk.

– Jeg synes den er ganske ålreit, nikker Tore.
– Den ser ganske ny ut, og ser ut til å være gjort 

i en sjablongstil. Det er klart at dette dreier seg om 
ungdomskultur. Det kan være et selvportrett av 
en tagger med caps, og det ser ut som han har et 
budskap, selv om det er litt vanskelig å få tak på.

Han forsøker å tyde diktet. Noe med at «vi gjør det 
umulige for de utakknemlige»? Nei.

– Men det er en vilje her, veldig energisk. Det 
ser vi på det veldig bestemte blikket. Og det er noe 
maskeaktig med ansiktet. Det er rett og slett ungdom
mens Zorro som lyser mot en. Et frigjøringsideal.

En innskytelse:
– Går det an å si at graffiti er fortsettelsen av en linje som 

begynte med hulemalerier?
– Det er der det starter, ja. Vi vet ikke alltid hva 

hulemaleriene var ment å bety, men de tok ofte opp 
noe sentralt i livet. Maleriene var en besvergelse 
av virkeligheten, og de ga rituelle muligheter, for 
eksempel til å fange et dyr. Dette gjelder jo også litt 
for graffitikunsten, som utøves av ungdommer som 
lever i en urban jungel.

StillHeteN tar etter hvert diskursens 
plass. Vi gransker disse hulemaleriene etter ytter
ligere mening, men de bare henger der, kalde og 
oppbrukte. Det er når begeistringen først har lagt 
seg, at vi ser hvor grå og slitte bildene er, hvor 
respektløst overskriblet med lettvint rabbel slike 
ting blir. Vi kjenner kulden og asfaltgråheten riktig 

trenge inn.
– Nei, skal vi dra videre?

iKKe SaMtidig, men likevel et helt annet 
sted, på Ila:

– Denne er mer popaktig, og enda mer naivistisk. 
Nesten som en barnetegning. Den kunne passet med 
det typisk «søte» Japaninntrykket, hadde det ikke 
vært for disse merkelige tennene.

Tore har funnet et nytt maleri å henge seg opp i. 
Et kattedyr nok en gang, men denne gangen oppned 
og rosa.

– Alt er enkelt utført, de har ikke gjort noe forsøk 
på å være raffinerte. Den er veldig uproblema
tisk i stilen – den tar ikke noe standpunkt. Jeg tror 
formålet bare er å spre litt glede, men selv synes jeg 
ikke den er så veldig interessant.

vi er i Ferd med å slippe opp for momentum. 
Stillheten i fotgjengerundergangen på Ila er i ferd 
med å bli riktig så pinlig. Det er nesten ikke noe å se 
her, bare hvite vegger med billige navnetrekk.

– Her ja!
Tore lyser opp. Vi har møtt på et kjent ansikt. 

Sjablongtrykt i røde og svarte konturer, skøyeraktig 
plirende ut mot oss fra betongens betingelsesløse 
dyp: forhenværende ordfører Marvin Wiseth.

– Marvin er fin. Han er lik seg selv, og det er 

tydelig at han er et ikon her i byen. Dette er dog 
kanskje litt enkelt – når man driver med sjablonger, 
setter man gjerne bildet inn i en sammenheng. Men 
her ser vi at det er nok med Marvin.

To ansikter: Ett rett vei, og ett oppned. Ifølge 
kunsthistorikeren er dette for å skape spenninger, 
dynamikk og bevegelse.

– Og hva stilen angår, er den illusjonistisk. 
Det er en fotografiestetikk. Verket skal slå en som 
håndverksmessig dyktighet, men handler også om 
gleden i gjenkjennelsen. Det er litt som en hyllest, 
litt som Che. 

Tore Kirkholt nikker for seg selv.
– Jeg håper vi vil få se ham i andre sammen

henger, smiler han.
Så trekker vi 

endelig ut av disse 
storbyjungelens 
huler. Litt rikere 
er vi kanskje 
blitt, men 
fotgjengerunder
gangen vil for 
alltid være frarøvet 
litt av sin mystikk. UD
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SKISSERER: professor Kåre olaussen leter etter flere dimensjoner, og jakten begynner på rutearket.

TEKST: siri lillEVoll Foto: EiVind sponGa ILL: Brita sandal

Dimensjonsjakten
Mest sannsynlig finnes de, men det gjenstår å oppdage dem. 

Plutselig skjer det. Du sitter og spiser morgen
müslien, skje ned i skåla, skje inn i munnen. 
Så får du plutselig tanken. Hva om universet 

vårt kolliderte med et annet univers, som to såpebo
bler? Det ville unektelig ha vært en veldig interessant 
opplevelse. En fjerde dimensjon melder seg, og virke
ligheten slik du kjenner den er forandret. 

Ideen om at det finnes flere dimensjoner er slettes 
ikke ny. Allerede tidlig i forrige århundre begynte 
de første ideene om at det finnes flere dimensjoner å 
dukke opp.

i toppeN av Realfagbygget ligger et kontor, 
øde og forlatt. Akkurat idet man lurer på om 
 professoren selv har forsvunnet inn i en annen 
dimensjon, dukker en mann opp joggende. 
Andpusten presenterer han seg som Kåre Olaussen.

– Velkommen inn, men pass dere for planten der, 
den har en tendens til å slynge seg rundt intetanende 
ofre, smiler matematikkprofessoren. Han peker 

på noe som ser ut som en nokså harmløs plante i 
et ganske ryddig, men eskefylt kontorlandskap. Vi 
setter oss til rette, og første spørsmål besvares med 
latter.

– Tja, hva er en dimensjon egentlig? Det kommer 
an på definisjonen man bruker. 

En dimensjon er ifølge Encyclopedia Britannica 
målet på størrelsen av et objekt, altså høyde, lengde 
og bredde. I matematikk er dimensjoner forlen
gelsen av ideen om at en linje er éndimensjonal, en 
flate todimensjonal, og et rom tredimensjonal. Ifølge 
samme leksikon snakker man i fysikken om høy
dimensjonale rom, der man behøver fire siffer for 
å karakterisere et punkt: tre for punktet i rommet 
og ett for å spesifisere tiden. Uendeligdimensjo
nale rom, som de begynte å studere på 1920tallet, 
 representerer mulige tilstanders rom i et kvante
mekanisk system. Professor Olaussen leter med lys 
og lykte etter disse.

– Psykologisk sett vil jeg påstå at det er flere enn 

de tre dimensjonene vi er vant til. Men kvantemeka
nikken kan kanskje også påvise at det finnes andre 
retninger der ute, andre enn nord og sør, øst og vest 
og opp og ned. Det er nemlig mulig at det finnes en 
hit og ditretning også. 

Olaussen er en nysjerrig mann som i utgangs
punktet er utdannet ved NTH, med en doktorgrad 
i matematikk. Han forteller at det var noen doktor
gradsstipendiater som fikk ham interessert i dette 
noe eksotiske feltet som prøver å forklare ukjente 
dimensjoner.

– Jeg har nok gradvis forsvunnet over i den teore
tiske fysikkens verden, bort fra matematikken. Men 
det er jo klart, man kan ikke holde på med teoretisk 
fysikk uten å ha en solid dose med matematik
kunnskaper i bunnen. 

HvorFor det FiNNeS flere dimensjoner 
forsøker man å forklare gjennom kvantemekanikk. 
Det er egentlig den eneste måten man kan få en 

viss ide om hva det er snakk om. Siden disse feno
menene verken kan ses eller observeres på vanlig 
måte, prøver man å utvikle matematiske formler for 
å kunne gjøre nettopp dette.

– Men den egentlige grunnen til at fysikere er på 
leting etter ukjente dimensjoner, er «teorien om alt», 
som nettopp er teorien om alt. Denne teorien må 
imidlertid inkludere flere dimensjoner enn de vi er 
vant til, bare for å kunne fungere skikkelig, forklarer 
Olaussen entusiastisk og fortsetter:

– Dimensjonene vi ikke kan observere kan være 
små og store, og grunnen til at vi ikke kan oppleve 
dem er kvantemekanikkens krav om at en forandring 
må være «et sprang», som fra en til to. Det holder 
ikke med noe mindre som for eksempel fra 0.1 til 0.2.

– Hva mener du?
– Hvis man ser for seg at verden vi lever i befinner 

seg i en brønn, vil det kreve enormt mye krefter for 
å komme oss ut av denne brønnen for å oppleve nye 
dimensjoner. Eventuelt kan man se for seg en rett 
linje, som for eksempel en telefonlinje. Fra bakken 
kan vi se linja som en strek i lufta, men vi ser ikke 
hvordan den egentlig ser ut, at den har en viss 
tykkelse og er rund.

Det er her kvantemekanikken forestiller seg at 
virkeligheten har «frosset»ut de ekstra dimensjonene 
og dermed gjør dem utilgjengelige for oss. Olaussen 
har derimot en annen, om ikke litt uvanlig teori.

– Det kan tenkes at blinde ikke er bundet av de 

samme reglene som oss andre. Nå snakker jeg 
om mennesker som er født blinde og kanskje 
opplever verden på en annen måte enn resten 
av oss. Det burde kunne linkes til psykologi 
og hvordan hjernen vår fungerer. Måten man 
opplever verden på er både fysikk og psykologi, 
og hjernen vår er ganske sikkert tredimensjonal, 
siden det er lett å oppfatte tre dimensjoner. 
Tror jeg.

Nå begynner professoren ivrig å tegne dimen
sjonene på et vanlig papirark. Prikker blir til 
linjer og linjer blir til kuber. 

– Teoretisk fysikk er ikke så veldig vanskelig, 
egentlig, det er bare og sitte å tegne, ler han, 
tydelig engasjert. 

SigNatUrer. – Det de holder på med i 
Cern, med Large Hadron Collider (LHC), er et 
veldig spennede arbeid, mener han. 

Andre dimensjoner er i utgangspunktet util
gjengelige for oss. Men i sammenheng med Cerns 
forsøk i LHC, vil Olaussen ikke helt avvise at 
andre dimensjoner er fullstendig usynlige for oss. 

– Ved Cern leter man etter såkalte signaturer 
etter andre dimensjoner. Man kan studere svært 
kraftige partikkelkollisjoner ved at man setter opp 
enorme detektorer som vil kunne måle nøyaktig 
det som skjer.

olaUSSeN lar gJerNe vitekjære studenter 
hjelpe seg. Grunnforskningen setter ikke av store 
beløp til fri forskning, og her i Norge er Olaussen 
en av de få som forsker på dette. Professoren bruker 
mye av tiden sin på å utfordre studentene sine. 

– Jeg liker å gi studentene mine vanskelige og 
grublende oppgaver, humrer han. 

MeN Hva er det man vil kunne bruke en 
ekstra dimensjon til, da? Spørsmålet henger i luften 
mens Olaussen formulerer et svar.

– Hva er nytteverdien av et nyfødt barn? Poenget 
er at man ikke vet ennå, men fenomenet kan huse 
uendelige muligheter, eller ingen. Kanskje kan man 
lagre CO2 der, spøker han lattermildt.

Da er forestillinger om parallelle universer litt for 
kjedelige etter Olaussens smak. 

– Vi bør kunne tenke mer fantasifullt enn det! 
Hva med andre dimensjoner der geometrien er 
helt annerledes? Det er fysikere som vier hele sitt 
 akademiske liv til å utforske hvordan virkelig
heter med henholdsvis to eller fire dimensjoner 
ser ut. Likevel, man har en teori om at tre dimen
sjoner er noe opp mot det perfekte. Både to og fire 
 dimensjoner blir for enkelt. 

Altså kan du trygt fortære müslien mens Olaussen 
og de andre grublerne venter. UD

1 2

3 4

5
6

7

7

1 2

4

65

3

8

8



reportaSJe38

Dataspilleffekten
TEKST: daVid BaCH   ILLUSTRASJON: lisa solEM sÆtEr

Jeg hadde den særeste drømmen i natt. Nå skal du høre.

Det er så livaktig at jeg allerede har begynt å omstille 
meg mentalt. Forbereder meg til en hverdag som 
gnager. Rettere sagt en lemming. Mens «Dovregub
bens Hall» av Grieg runger i grotten jeg går gjennom, 
oppdager jeg at jeg bak meg har et helt tog av like
sinnede små gnagere. Vi er på vei, føler jeg, men jeg 
vet ikke helt hvor. Jeg hører små hyl idet et og annet 
medlem av vår store gruppe ramler utfor et stup og 
dør. Vi andre bare fortsetter å gå. 

det tar dog iKKe lang tid før jeg plut
selig, like virkelighetsnært som ved forrige øyeblikk, 
er en orm. En bevæpnet orm som slenger vittige 
kom mentarer i øst og vest mens jeg kaster hånd
granater og peprer de andre små markene på øya 
med maskingeværet mitt. Død og fordervelse overalt, 
men vi bare ler; to kjempende lag av hudfargede, 
stående ormer, med tallerkenstore øyne, væpnet til 
tennene. Klart det.

Som så ofte i drømmer forandrer scenen seg igjen, 
like plutselig som den oppstod. Jeg er like våken, og 
tror dette er like virkelig. 

Nå sitter jeg i en bil. Den raser lovlig – eller burde 
jeg si ulovlig – raskt nedover en trafikkert bygate, 
gatelysene formelig svømmer forbi og forsvinner 
fra sladrespeilet mens jeg fokuserer på ikke å 

treffe møtende og kryssende biler. Aller helst vil 
jeg treffe de svære, gylne poengstjernene som står 
og snurrer så fredsomt her og der, på fortau eller 
i rund kjøringer. Av og til klarer jeg ikke å reagere 
tidsnok, og dundrer inn i en pickup her, en folke
vogn der. Tenker aldri på konsekvensene. Drømmen 
er fremdeles, i mitt sovende hode, helt realistisk og 
virkelighetstro. Dette er min etablerte verden i natt, 
og alt som skjer, det skjer.

et raSKt ØYeBliKK er jeg en brikke av fire 
små firkanter som raskt synker ned mot en haug av 
firedelte brikker, stablet som et puslespill i bunnen 
av en sjakt. Merkelig.

Med ett er jeg i en gammel søramerikansk ruinby. 
Nå er jeg i større grad meg selv, et menneske igjen. 
Hjelmen tynger hodet mitt, den skuddsikre vesten 
sitter stramt, og automatvåpenet kjennes mektig i 
hendene. Vi er en gruppe krigersk utstyrte antiterror
politimenn, og vi står stille mens vi kjøper inn nye 
våpen og ammunisjon. Terroristene skal knekkes, én 
etter én.

Det starter rolig. Vi løper målbevisste gjennom 
den forlatte byen, ingen sier et ord. Noen hopper, 
andre bytter mellom våpnene og forbereder seg på 
kamp. Plutselig smeller det. 

terroriSteNe Har forutsett løpet vårt, og 
kommer ut av intet. Lederen i gruppa vår tar ei 
kule i hodet før noen oppdager dem. Deretter er det 
ragnarok. Kulene spruter ut av geværet mitt mens 
jeg klemmer inn avtrekkeren og går i dekning på 
samme tid. Jeg vet egentlig ikke om jeg treffer noen. 
Jeg lukker øynene, det smeller i lysgranater, pistoler, 
jeg hører folk gå ned for telling med et stønn, og jeg 
skyter mer.

Og det er vel omtrent der jeg våkner.

Jeg Har Spilt en del dataspill opp gjennom 
åra, men jeg har fremdeles til gode å grave grotter 
og å ustanselig jobbe for å komme ut, med livet på 
spill, sammen med hele vennegjengen. Jeg har ennå 
ikke svømt ut til Munkholmen og erklært og utført 
åpen krig mot mark eller andre bevæpnede tullinger. 
Jeg har aldri blitt stoppet i fartskontroll, og jeg har 
aldri, aldri, ikke én gang, vurdert å ta med våpen på 
skolen.

Mobbing, depresjon, isolasjon og psykisk og fysisk 
mishandling er som regel årsakene til sistnevnte 
påfunn. Ikke skytespill. Hva grottegraving angår, tror 
jeg samtidig vi skal la Lemmings være. Da er du  
bare gæren.
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Nytt Samfundet-styre klart

– Det har vært vanskelig å velge, for jeg 
hadde veldig mange gode kandidater. 
Men jeg er svært fornøyd med  resultatet, 
sier Ødegaard.

Både styret og lederen innsettes av 

TeKST:  Marit Eline Christensen
 maritec@underdusken.no
FOTO:  Marius Nyheim Kristoffersen

samfundet

kommentar

torgeir aanes
kulturjournalist

Da den rogalandske lokalkanalen TV Vest i 2003 bestemte 
seg for å sende noen korte reklamesnutter for Pensjonist-
partiet, trodde de neppe at avgjørelsen ville føre dem 
helt til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen 
i Strasbourg. Dommen var klar: Pensjonistpartiet var i 
sin fulle rett til å kjøpe reklametid på tv, fordi de ikke 
hadde noen realistisk mulighet til å få mediedekning 
på annen måte.

Mange har gått ut fra at dommen betyr en opphevelse 
av forbudet mot politisk tv-reklame i Norge. Men Trond 
Giskes jurister har lest dommen nøye, og kommet fram 
til en løsning som i praksis vil opprettholde forbudet: 
en endring av NRK-plakaten som skal medføre at riks-
kringkasteren i større grad må dekke de små partiene.

Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas har på sin side 

motsatt seg strengere føringer fra departementet. Han 
mener at NRK allerede har en tilstrekkelig valgdekning, 
en posisjon som sannsynligvis ikke vil holde i eventuelle 
framtidige saker i Strasbourg. Når var sist gang du hørte 
noe om Miljøpartiet De Grønne eller Kristent Samlings-
parti på NRK?

Giske har altså valgt en halvveis løsning, som i bunn 
og grunn opprettholder status quo, samtidig som den 
tilsynelatende forsøker å imøtekomme dommen fra 
menneskerettighetsdomstolen. Ministeren mener 
kanskje at han opptrer som demokratiets beskytter i 
denne saken, men man kan like gjerne se ham som en 
beskytter av de store partienes hegemoni innen norsk 
politikk, eller som en bakstreversk politiker med over-
dreven tro på tv-mediets makt.

De tradisjonelle argumentene mot politisk tv-reklame 
er nemlig nært knyttet til et reaksjonært syn på tv-mediet 
som fordummende og simplifiserende. Ifølge dette synet 
er det greit å selge politiske budskap på radio, i avis-
annonser, på enorme reklameplakater, på gata, og også 
i politiske debatter på tv, men for all del ikke i reklame-
pausen før eller etter debatten.

Men vil vi ikke få «amerikanske tilstander» i Norge 
om politisk tv-reklame blir tillatt? Hvis man med 
«amerikanske tilstander» mener at valgkampen vil 
bli skitnere, antar man at det er tv-mediet i seg selv, 
og ikke den politiske kulturen i USA som er ansvarlig 
for dette problemet; en antagelse som faller på sin 
egen  urimelighet. Politisk tv-reklame på norsk vil bli 
et uttrykk for norsk politikk, ikke amerikansk.

et argument som også har blitt brukt, er at de store 
og pengesterke partiene vil få en urettferdig fordel i 
kampen om tv-seerne. Men det er vanskelig å tro at 
den reguleringsglade rødgrønne regjeringen ikke kan 
 utarbeide et regelverk som jevner ut økonomiske ulik-
heter og slipper de små partiene til. Det er mulig å legge 
til rette for at politisk reklame på tv blir en berikelse for 
demokratiet, og ikke et irritasjonsmoment.

enhver utvikling som gir de små partiene mer tid i 
offentligheten bør møtes med åpne armer. Dommen 
fra Strasbourg er ikke et pålegg om å slippe markeds-
kreftene løs på det politiske feltet, men en oppfordring 
om å gi de små partiene større muligheter til å formidle 
sitt budskap. Det kan demokratiet Norge tjene på.

min anBefaling

MUSIKK
White Lies hører jeg mye på om 
dagen. Det er morsomt hvordan 
lydbildet deres blir beskrevet som 
nytt, når de som har rukket å bli 
noen år drar kjensel på de klare 
80-tallsreferansene.

BOK
The Road av Cormac McCarthy 
anbefaler jeg på det varmeste. 
Post-apokalyptiske skildringer er 
jo ikke noe nytt, men han fornyer 
det gjennom sin naive stil. Man blir 
sugd inn.

FILM
Det er selvfølgelig umulig å slå fast 
hvilken film som er årets beste, men 
jeg vil påstå at Revansje er en av 
dem.

AVIS
Jeg er ikke så flink til å bla meg 
gjennom avisene, men lørdagsbi-
laget til Dagens Næringsliv er veldig 
bra.

KUNST
Tja, da sier jeg filmen Håkon Bleken – 
maler, hehe. ellers synes jeg mye av 
det Håkon gullvåg har malt er inter-
essant. Det er så eksplisitt politisk 
og estetisk.

TV
Fotball. Champions League. Men jeg 
ser egentlig ikke på tv.

Av  Sveinung Wålengen

kosmorama-sjef
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Slipp reklamen fri
Arbeiderpartiet kjemper en kamp de er nødt til å tape. Motstanden mot politisk 

reklame på tv er bakstreversk, inkonsekvent og antidemokratisk.

Påtroppende Samfundet-leder Leiv-Erik Ødegaard har 
valgt hvem han vil ha med seg i styret sitt.

Storsalen 17. mai, men Ødegaard offentlig-
gjorde nylig sitt forslag.

– For meg har det vært viktig å 
finne styremedlemmer med potensial, 
ydmykhet og gode samarbeidsevner. Det 
er viktig at de utfyller hverandre både 
faglig og sosialt, sier han.

Da Ødegaard ble valgt til leder erkjente 
han at han selv, som flyttet til Trondheim i 
høst, ikke har lang erfaring fra Samfundet.

– Jeg føler meg trygg på at det styret 
jeg har valgt, kommer til å utfylle meg 
på dette feltet.

Styreforslaget hans har en overvekt av 
gutter og representanter for  teknologiske 
studieretninger. Ødegaard forteller at han 
har plukket ut de han mener vil utgjøre 
det beste styret, uavhengig av kjønn og 
studieretning. Ifølge ham selv gjenspeiler 
også utvalget søkermassen. 

I tida fram til innsettelsen skal styret 
finne ut hva de som styre vil satse på, og 
hvordan de skal jobbe i året som kommer.

– Vi gleder oss veldig til å ta fatt på 
jobben, sier Ødegaard.UD

Økonomiansvarlig: Rolf 
Magne Nyland (27) 
Studerer: Sivilingeniør, marin 
teknikk Erfaring: Tidligere 
styremedlem og leder i
 NTNU europeisk ungdom.

Temaansvarlig: Svein Halvor 
Halvorsen (27)  Studerer: Sivilingeniør, 
matematikk  Erfaring: Møtefunk-
sjonær i ISFiT 05, entertainer i UKA 
07, tidligere leder i Framtiden i våre 
hender Trondheim, fotograf i Under 
Dusken siden høsten 2008.

Temaansvarlig: Martin Sveins-
sønn Melvær (24) Studerer: 
Sivilingeniør, energi og miljø Erfa-
ring: Programleder i Radio Revolt 
i 2006, dialogfasilitator i ISFiT 09.

nYTT STYRE: Øydis Flateby (f.v.), Alexander Stenerud, Svein Halvor Halvorsen, Tarjei Midtsund, Rolf Magne 
Nyland, Martin Melvær og Leiv erik Ødegaard. Karen Skarbø var ikke til stede da bildet ble tatt.

Presseansvarlig: 
Alexander Torkildsen 
Stenerud (21) Studerer: 
Statsvitenskap Erfaring: 
Journalist i Under Dusken 
siden høsten 2008.

Nestleder: Øydis 
Kristine Flateby (21)
Studerer: Industriell 
økonomi, energi og miljø 
Erfaring: Regnskapssjef 
i ISFiT 09.

PR-ansvarlig: Karen Juul Skarbø 
(21) Studerer: Industriell økonomi, 
energi og miljø Erfaring: Vært med 
i Fotogjengen siden høsten 2007, 
aktiv i UKA 07 og ISFiT 09. 
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Huskoordinator: Tarjei Midtsund (24) 
Studerer: Sivilingeniør, energi og miljø 
Erfaring: Aktiv i UKA 07, workshop-leder i ISFiT 
07, medlem i Trondhjem Studentersangforening 
siden høsten 2008.



på kulturtilbudene i Trondheim. Mange 
steder har alternative løsninger, men da 
må du ofte ta kontakt med betjeningen 
først. Siden det fører til ekstra belastning 
både for dem og meg, velger jeg ofte ikke 
de stedene, sier Karlsen.

Tre av fem bryter ny lov
1. januar i år trådte den nye 
 Diskriminerings- og tilgjengelighets-
loven i kraft. Den gir rullestolbrukere 
rett til å komme seg fram på alle steder 
som er rettet mot offentligheten. Kris-
tian Lian i Norges Handikapforbund 
Trøndelag mener det er et sterkt behov 
for den nye loven.

– De to hovedproblemene for 
funksjons hemmede i Trondheim er 
adkomst og handikaptoalett. Av alle 
byggene i byen er det 
kulturbygg og butikker 
som er dårligst tilrette-
lagt, sier han.

Den nye loven sier 
at handikappede skal 
kunne komme seg 
inn hovedveien, og ha 
tilgang til virksom-
hetens alminnelige 
funksjoner og handi-
kaptoalett – alt på egen 
hånd. Brudd på ett av disse tre sentrale 
punktene er også et brudd på loven. 
Under Dusken har foretatt en under-
søkelse av 50 spisesteder, utesteder, 
scener og andre kulturvirksomheter i 
Trondheim. Resultatet er nedslående:

• Totalt bryter 32 av virksomhetene 
ett eller flere av punktene.

• 22 av virksomhetene har et utilgjen-
gelig inngangsparti.

• 25 av stedene gir ikke rullestol-
brukere tilgang til virksomhetens 
alminnelige funksjoner, og 17 har ikke 
handikaptoalett.

De som kommer verst ut er uteste-
dene Mormors, Den gode nabo og Pias, 
som alle stryker på samtlige av Under 
Duskens tre sjekkpunkter. Dette gjelder 
også Frati, Pair-a-dice, Ni Muser og Nord-
enfjeldske kunstindustrimuseum. Aller 

sindre
leganger 
Kulturjournalist

kommentar

KAFFEKOS FOR DE UTVALGTE:– Ofte er det           bare snakk om ett eller to steg for å komme inn. Selv om det bare er snakk om noen få centimeter, så er det noen centimeter for mye, sier 
Lena Karlsen (t.v.). I dette tilfellet har hun og           venninnen Amanda Dybendal støtt på mange centimeter med hindring utenfor Choco Boco i Nordre  gate.

www.underdusken.no
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Rullestolbrukere: Ingen adgang

Ingen bedring i sikte
Både Dromedar og Kunstindust rimuseet beklager den dårlige tilgjengeligheten, men 
ingen kan love bedring med det første.

Blant de som kommer dårlig ut i Under 
Duskens undersøkelse er kafeene i 
Dromedar-kjeden. Daglig leder, Roy 
Arthur Davidsen, understreker at kjeden 
gjør sitt ytterste for å hjelpe dem som 
ikke kommer seg inn, men kan ikke love 
forbedring.

– Vi skulle gjerne gitt alle tilgang til 
våre kafeer. Men det er lokalenes beskaf-

fenhet som gjør at vi ikke kan gi full 
tilgjengelighet til de to eldste lokalene. 

– Ifølge den nye loven er ikke lokalene 
noen unnskyldning. Har dere planer om 
å gjøre endringer?

– Vi må ta stilling til nye krav som 
kommer. Men per dags dato har vi ikke 
planer om å utbedre byggene. Det vil 
være vanskelig for oss å gi full tilgjenge-

lighet uten at vi må flytte, sier Davidsen.
Nordenfjeldske Kunstindustri-

museum er en annen virksomhet som 
verken har adgang for rullestol brukere 
eller eget handikaptoalett. Daglig 
leder, Jan-Lauritz Opstad, beklager 
 situasjonen.

– Vi er fullstendig klare over at det 
er dårlig framkommelighet i museet, og 

UTiLGjEnGELiG: Steinplatåer og bratte 
oppoverbakker – eksemplene på dårlig 
tilrettelegging i kultur-Trondheim er mange. 

TeKST:  Per Magnus Nordrum Riseng
 permagr@underdusken.no
FOTO:  Simen Maske

tilgjengelighet

– Se her. Denne kanten er ikke så høy, men 
det er nok til å hindre at jeg kommer inn.

NTNU-student Amanda Dybendal 
sitter i rullestolen ved inngangen til 
Nordenfjeldske kunstindustrimuseum 
og titter ned på det lille steinplatået. Det 
er lenge siden stengetid, men det spiller 
liten rolle – for Dybendal er inngangen 
stengt døgnet rundt. 

Både Dybendal og medstudent Lena 
Karlsen er i stand til å gå, men bruker 
rullestol over lengre distanser. Med Under 
Dusken på slep forsøker jentene å trille 
inn på bar, bowling, kaffebar, utested og 
restaurant. I de fleste tilfellene må de gi 
opp.

– Det er veldig dårlig  framkommelighet 

En ny lov skal sikre landets funksjonshemmede tilgang til offentligheten. 
En undersøkelse Under Dusken har utført, viser at store deler av Trond-
heims kulturliv bryter den ferske loven.

det er noe jeg har dårlig  samvittighet 
for. Dessverre kan jeg ikke se at vi 
får gjort noe med tilgjengeligheten i 
bygningen vi har nå. Men vi jobber 
med et påbygg, og der skal det være 
full tilgjengelighet for rullestolbrukere, 
sier Opstad.

Det har ikke lyktes Under Dusken 
å få kommentar fra Choco Boco. UD

Det er veldig 
dårlig 

framkommelighet 
på kulturtilbudene 
i Trondheim.
Lena Karlsen, student

verst er det imidlertid dersom du er 
rullestolbruker og vil på kaffebar i Trond-
heim; alle tre Choco Boco-kafeene svikter 
når det kommer til tilgjengelighet 
for rullestolbrukere. Konkurrenten 
Dromedar gir rullestolbrukerne tilgang 
til bare én av sine tre avdelinger.  

Gammelt bygg ingen 
unnskyldning
Mange av kulturvirksomhetene i Trond-
heim holder til i gammel bebyggelse 
som kan være vanskelig å tilrettelegge 
for rullestolbrukere. Det er likevel ingen 
unnskyldning, ifølge Rune Stureson i 
Likestillings- og diskrimineringsom-
budet (LDO).

– Alle virksomheter omfattes av 
den nye loven, også 
de som driver i gamle 
bygg. Dersom en virk-
somhet driver i et 
utilgjengelig bygg, 
har de tre muligheter: 
De kan utbedre selv, 
få utleier til å utbedre 
eller de kan flytte, sier 
Stureson.

LDO er klage-
instansen for brudd 

på den nye loven. Siden loven ble innført 
har ombudet mottatt stadig flere klager, 
blant annet ble seks serveringssteder på 
Solsiden klaget inn i februar. Dersom en 
virksomhet skal utbedre, bør den ifølge 
Stureson gjøre det kjapt.

– Det er ingen bestemt tidsfrist for å 
oppfylle kravene i den nye loven, fristen 
gikk egentlig ut da loven trådte i kraft. 
Loven har vært forberedt i fire-fem år, 
men næringslivet gjør ikke noe før de 
må.

Hvis en virksomhet klages inn til 
ombudet, forsøker man først å forhandle 
fram en løsning. Dersom virksomheten 
motsetter seg dette, kan den bli anmeldt 
og dømt til å utbedre eller flytte. UD

Vi skulle gjerne gitt alle 
tilgang til våre kafeer.

             Roy Arthur Davidsen, 
                          daglig leder

La klagene komme

Under Duskens undersøkelse viser at langt 
over halvparten av kulturvirksomhetene bryter 
loven. Det får Trondheim til å framstå som en 
handikapfiendtlig by. Siden synderne ikke har 
noen planer om å utbedre situasjonen, kan vi 
ikke vente oss noen byggeboom av rullestol-
ramper eller heissjakter med det første. Skal 
alle disse lovbryterne gå fri?

«Vi gjør ingenting før vi må, og selv når 
vi må gjør vi ingenting». Det virker som deler 
av sørvisbransjen nynner dette mantraet, der 
de lusker rundt i de vanskelig  tilgjengelige 
 trappene sine og håper at de ikke blir oppdaget. 
Men ifølge Rune Stureson i Likestillings- og 
diskrimineringsombudet pålegges virksom-
heter som diskriminerer å rette opp i saken. 
Da er det vel bare et spørsmål om tid før for 
eksempel Dromedar må flytte fra to av sine 
gamle lokaler? Kun hvis klagen kommer. Det 
er nemlig forbrukeren selv som må klage inn 
forhold der han eller hun føler seg diskrimi-
nert. Ombudet har ingen egne patruljer som 
 systematisk sjekker virksomhetene for regel-
brudd.

Det heter seg at en lov som ingen følger, er 
en dårlig lov. Her er det imidlertid ikke loven det 
står på, men virksomhetenes manglende vilje 
til å oppfylle den. Når man som  handikappet 
har valget mellom å dra et sted hvor man greier 
seg selv, og et sted man må spørre om hjelp, er 
valget enkelt. Slik utelukkes handikappede fra 
halvparten av det byen har å by på. Spesielt for 
studenter, som er hyppige brukere av kafeer og 
serveringssteder, er det tvingende nødvendig 
at byen er en møteplass for alle, og ikke bare 
for noen.

 Den nye likestillingsloven er viktig, men det 
som er viktigere er at vi som benytter kafeer og 
utesteder, krever at loven følges. Kun da kan 
vi få framtidas virksomheter til ikke å kutte de 
samme hjørnene som sine forgjengere.

Derfor er min oppfordring: La klagene 
komme! Med mange nok krav om forandring 
er bransjen etterhvert nødt til å ta seg selv i 
nakkeskinnet. Jeg kan starte med å trekke fram 
studentenes egen høyborg, Samfundet, som 
bør få på plass en godkjent rullestolinngang 
fortere enn svint. Andre klager kan sendes til 
Likestillings- og diskrimineringsombudet på 
post@Ldo.no.

Se den komplette  
undersøkelsen på dusken.no



iniTiATiVTAGER: – Førsteamanuensis Ole Petter Wullum mener en kunsthøgskole i Trondheim er nødvendig for et fullverdig utdanningstilbud.

TeKST:  Anniken Volden
 annikenvol@underdusken.no
FOTO:  Svein Halvor Halvorsen

utdanning

Ole Petter Wullum, førsteamanuensis ved 
Institutt for produktdesign ved NTNU, 
har i samarbeid med kommunen tatt 
initiativ til etableringen av en offentlig 
kunsthøgskole i Trondheim, tilsvarende 
kunsthøgskolene i Oslo og Bergen. Sør-
Trøndelag fylkeskommune jobber nå 
med å kartlegge behovet for en slik skole.

– en frittstående kunsthøgskole vil 
styrke regionen. Det bør finnes for å 
sikre et fullverdig utdanningstilbud, 
sier Wullum.

Hvis fylkeskommunen enes om et 
forslag til kunsthøgskole, vil forslaget bli 
fremmet for Kunnskapsdepartementet. 

Manglende designmiljø
I dag finnes det kun tilbud om offentlig 
kunsthøgskole i Oslo og Bergen. Wullum 
mener det er viktig å etablere en kunst-

Planlegger kunsthøgskole

høgskole i Trondheim, for å unngå at 
studentene er nødt til å dra ut av byen 
for å få en utdannelse innen design.

NTNU-student Ingrid Johanna 
 Fløgstad ønsker ideen velkommen.

– Jeg kunne ønske 
det var mulig å studere 
visuell kommunikasjon 
her i byen. Nå har jeg 
søkt kunsthøgskolene 
i Oslo og Bergen, men 
om det hadde eksistert 
et tilsvarende tilbud 
her, som i tillegg hadde 
et godt rykte, kan det 
godt tenkes jeg hadde 
blitt værende i Trond-
heim, sier hun.

Fløgstad mener Trondheim mangler 
et designmiljø, og at en kunsthøgskole 
kunne bidratt til å skape et slikt miljø.

Også Wullum mener det er viktig å 
trekke gode hoder til Trondheim for å 
kunne etablere en designbasert næring 
i regionen.

– Dette vil være mulig gjennom å 

opprette en slik høgskole, sier han.

– Kan styrke regionen
Bjørn engh, rådgiver for regional utvikling 
og næringsutvikling i fylkeskommunen, 
har vært i møte med Wullum angående 
prosjektet.

– Vi er foreløpig på et tidlig stadium, 
men jeg synes ideen er god, sier han.

Fylkeskommunen har en ambisjon om 
å gjøre Trøndelag til 
den mest kreative 
regionen i europa 
gjennom profile-
ringsprogrammet 
Kreative Trøndelag.

– en kunsthøg-
skole vil kunne 
styrke en slik profi-
lering, sier engh.

A n i m a s j o n , 
mote og spill

 Den nye skolen bør ifølge Wullum tilby 
fagretninger kunsthøgskolene i Oslo og 
Bergen ikke har.

– Animasjon, emballasjedesign, spill-
design og kommersiell motedesign er 
områder som de øvrige kunsthøgsko-
lene mangler kompetanse på. Å satse på 

dette kan være med på å rettferdiggjøre 
opprettelsen av skolen, mener Wullum.

Han vektlegger at en ny kunst-
høgskole skal kunne forberede studenter 
på å danne sin egen virksomhet i Trond-
heim etter endt studietid.

– Den bør ha et større fokus på 
entrepenørskap enn det de øvrige kunst-
høgskolene har, mener Wullum.

– Kan utfylle universitetet
Wullum mener at kunsthøgskolen bør 
være en institusjon uavhengig av både 
Kunstakademiet i Trondheim (KiT) og 
Institutt for produktdesign ved NTNU.

– KiT driver med billedkunst. Design 
er noe annet. Dessuten teoretiserer ikke 
designere like mye som man gjør på 
universitetsnivå, sier han.

Wullum mener at NTNUs linje for 
industriell design representerer den 
tekniske delen av design, mens en kunst-
høgskole vil bidra med den kunstneriske 
delen av design.

– På denne måten vil NTNU og kunst-
høgskolen kunne ha et tett samarbeid, og 
utfylle hverandre, sier Wullum.

Kunnskapsdepartementet opplyser 
om at det foreløpig ikke foreligger noen 
plan om å opprette en ny kunsthøgskole 
i Trondheim. UD
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UNDER DUSKEN KONKURR ANSE:

VINN TO BILLETTER TIL

Gå inn på underdusken.no ogsvar riktig på tre spørsmål 
innen onsdag 15. april, så er du med i trekningen av to 
8-dagers-pass til Roskilde Festival 2009.

Tre heldige vinnere vil bli kontaktet torsdag 16. april 

      www.underdusken.no

Gå inn på underdusken.no ogsvar riktig på tre spørsmål 
innen onsdag 15. april, så er du med i trekningen av to 

SLIK K AN DU VINNE:

ROSKILDE!
Fylkeskommunen ser på mulighetene for å etablere 
en kunsthøgskole i Trondheim. NTNU-student håper 
ideen realiseres.

En frittstående 
kunsthøgskole 

vil styrke regionen
Ole Petter Wullum, 

førsteamanuensis ved 
Institutt for produktdesign 

ved NTNU
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KRiTiSK TiL mUSiKKVALG: Bookingsjef Thomas Ryjord ønsker seg mer lokal musikk på Radio Revolt. – De går glipp av mye, mener han.

TeKST:  Sindre Leganger
 sindrele@underdusken.no
FOTO:  Eivind Sponga

musikk

nærmer seg digitalisering

gjøring av kulturarven, som vi gjerne vil 
bidra til, sier Kopinor-direktør Yngve 
Slettholm til Kopinor.no.

I første omgang er det alle bøker 
utgitt i Norge i 1790-, 1890- og 1990-
årene som skal legges ut på nett. 
Rettighetshaverne vil trolig få utbetalt 
et engangsbeløp for tilgjengeliggjøring.

En arbeidsgruppe nedsatt av Kultur- og 
kirkedepartementet har nå lagt fram sin 
anbefaling til vederlagsordning for digi-
talisering av litteratur. Dermed er man ett 
skritt nærmere forsøksordninga Bokhylla.
no, hvor 50 000 norske bokutgivelser skal 
tilgjengeliggjøres på nett.

– Dette innebærer en viktig tilgjengelig-

gullsekk til Kulde

Trøndelag Teaters forestilling Kulde, 
 regissert av Marit Moum Aune, vant 
nylig Kultur- og kirkedepartementets pris 
 «Gullsekken». 

Prisen, som er på 100 000 kroner, er 
knyttet til Den kulturelle skolesekken, og 
deles ut for innsats for formidling av kunst 
og kultur i skolen.

På fjerdeplass konsesjonen i boks

– Lokalmedia har ansvar for å vise hva 
som skjer i regionen, og det har vært 
ganske mange trønderske utgivelser de 
siste månedene. Jeg skulle gjerne sett at 
de var mer synlige på listene, sier Thomas 
Ryjord.

 Som leder for bookingbyrået Storås 
Artist lar han seg ikke imponere av Radio 
Revolts musikkprioriteringer. I løpet av 
de siste fem ukene har bare sju prosent 
av studentradioens spillelister bestått av 
lokal musikk, fordelt på kun fire forskjel-
lige artister.

– Mange trønderartister gjør det 
relativt bra for tiden og blir spilt i de lands-
dekkende radiokanalene. Jeg mener det 
ville vært naturlig å fokusere mer på dem, 
sier Ryjord.

– Ville tjent på det
Svein Vanebo, leder av det trondheims-
baserte plateselskapet MBO, henger seg 
på kritikken. Han understreker også at en 
lokalradio bør fokusere på det lokale, og 
mener Radio Revolt ville tjent på å spille 
flere trondheimsartister.

– Det sier seg selv at mye går dem hus 
forbi hvis de ikke sjekker hva som finnes 
og spiller det. Jeg tror de ville fått flere 
lyttere med mer lokal musikk. Det er synd 
for dem at de ikke gjør det, sier han.

Vanebo hevder det lages så mye 
god musikk i Midt-Norge at en høyere 

– Har et ansvar
De siste fem ukene har 
Radio Revolts spillelister 
inneholdt kun sju prosent 
lokale artister.

 trøndersk listeandel ikke ville gått utover 
kvaliteten.

Lider av trønderrock
Odin Dillingøen kjenner seg ikke igjen i 
Vanebo og Ryjords kritikk. Som musikk-
redaktør i Radio Revolt er det hans 
oppgave å sette sammen spillelistene 
hver uke.

– Det er ikke så mye lokal musikk på 
lista fordi det ikke er mange utgivelser 
i Trondheim. Det som utgis, lider ofte 

under «trønderrock-fenomenet», og det 
er allerede en opptråkka løype som vi ikke 
ønsker å legge vekt på.

– Hva legger dere vekt på?
– Norsk musikk. Om den kommer fra 

Alta, Oslo eller Kristiansand er ikke så 
viktig. Vi vil sette fokus på norske artister, 
men problemet er at det ikke er så mange 
fra Trondheim, utdyper Dillingøen.

Han opplyser at dersom man 
 inkluderer nisjeprogrammene som spiller 
musikk utenfor listene, ligger andelen 

lokal musikk på i alt rundt 15 prosent. 
Ifølge ham er det mer enn i de fleste andre 
lokalradiostasjoner.

– Vi forsøker å være breie i dekningen 
og samtidig utfordre øregangene. 
Vi plukker opp det som har en ny og 
 spennende giv, men hvis ingenting har 
det, synes jeg ikke vi kan klandres for 
det. Å spille noe bare fordi det er lokalt 
motvirker hensikten, men hvis det er bra 
så skal vi pumpe det ut til det sier stopp, 
slår Dillingøen fast.UD

I et brev sendt til Studieavdelinga 
ved NTNU beskriver prodekan Fredrik 
Shetelig situasjonen som uholdbar. 
Shetelig mener at det høye student-
tallet har påvirka undervisninga direkte.

– Studentene er avhengige av å ha 
plass til å tegne og bygge modeller; det 
blir trangt, med dårlig luft og en tettere 
sosial situasjon enn ønskelig.

Problemet oppsto ved innrapporte-
ringa til det sentrale opptaket. Ifølge 
Shetelig endte man opp med 90 nye 
studenter, i stedet for målet på 75. Han 
sier at feilen blant annet skyldes dårlig 
kommunikasjon.

– Generelt overopptak
Helge Gravås, avdelingsleder ved 
Fakultet for arkitektur og billedkunst, 
mener at det generelt har blitt tatt opp 
for mange studenter ved hele universi-
tetet det siste året. Han sier at fakultetet 
ikke kunne gjøre noe med overbookinga.

– Fakultetet og rektoratet har ingen 
direkte kontakt med Samordna opptak. 
Studieavdelinga ved NTNU tar seg av 
opptaket, og de har vanligvis vært veldig 
gode til å beregne hvor mange studenter 
som kommer til å falle fra etter hvert, 
sier han.

Tale Westvik, førstekonsulent ved 
Studieavdelinga ved NTNU, opplyser om 
at overbooking er en vanlig framgangs-
måte ved opptak til arkitektstudiet og 
alle andre studier.

– Frafallsprosenten ved tidligere 

Overbooking på arkitektstudiet
Prodekan beskriver de siste års opptak ved Fakultet for arkitektur og billedkunst som en uholdbar 
overbooking. Arkitektstudentetene merker situasjonen på kroppen.
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utdanning

FOR mAnGE STUDEnTER: Arkitektstudent Nikolay Ytrehus er glad for at det nå innføres ventelister for å få bukt med problemet.

opptak legges til grunn for hvor mange 
som tas opp, sier hun.

Westvik vil imidlertid ikke kommen-
tere den spesifikke situasjonen ved 
arkitektstudiet.

– Store plassproblemer
Tillitsvalgt ved fakultetet, arkitektstu-
dent Nikolay eikebø Ytrehus, sier at 
problemet har blitt mye diskutert blant 
studentene. Han mener at overbookinga 
har påvirka kvaliteten på utdanninga i 
negativ retning.

– Det at vi er 10–15 for mange, gjør at 
vi får store plassproblemer. Når vi jobber 
med fysiske modeller, blir det for trangt. 
Det begrenser arbeidsmetodene vi kan 

bruke.
Ytrehus forteller at andreklasse-

studentene i arkitektur er de som merker 
konsekvensene av overbookinga mest, og 
at man har forsøkt å bøte på dette ved å 
sette av et ekstra rom for klassen.

– Vi skal få det nye rommet når vi 
begynner på den neste oppgaven vår. 
Men det at vi får et ekstra rom, kan gå 
ut over andre studenter, og dermed 
forplanter problemet seg, sier han.

Positive til ventelister
Avdelingsleder Gravås er enig i at over-
bookinga har gått ut over kvaliteten ved 
studiet.

– Arbeidsmiljøet og totaltilbudet blir 

dårligere enn det burde vært, og studen-
tene får færre faglærere til veiledning, 
sier han.

For å hindre at problemet gjentar seg, 
innføres ventelister ved opptaket til arki-
tektstudiet til høsten. Gravås mener dette 
er et nødvendig tiltak for å unngå proble-
mene som har oppstått de siste årene.

– I stedet for å ta opp et større antall 
studenter, og regne med at noen vil falle 
fra, vil vi heller ta opp et mindre antall, 
og så fylle opp etter hvert.

Tillitsvalgt Ytrehus er positiv til at det 
skal innføres ventelister.

– Det høres ut som den eneste mulige 
løsningen. Det er bedre å sette punktum 
ved 75 studenter, sier han.UD

Filmskaper Lars Rasmussen skal lage doku-
mentarfilm om Joralf Gjerstad, bedre kjent 
som «Snåsakallen».

82-åringen, som har vært vinterens 
store samtaleemne, skal portretteres i 
filmen som vises på TV2 om noen måneder.

– Jeg arbeider fortsatt med filmen, 
forteller regissør Rasmussen til Adressa.no.

snåsa til filmen

Trondheim folkebibliotek har vorte kåra 
til det fjerde beste biblioteket i landet. 
Det er Prosa og Dagbladet som har rangert 
Noregs bibliotek etter popularitet. 
Biblioteksjef Berit Skillingsaas Nygård har 
ifølgje Adressa.no eit mål å vinne neste år.
Tromsø bibliotek vann kåringa, framfor 
Drammen, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.

Studentradioen Radio Revolt har endelig 
fått tildelt den mye omtalte 24/7-konse-
sjonen, som gir dem rett til å sende radio 
døgnet rundt. Konsesjonen gjelder fra 1. 
januar 2010 til 31. desember 2016. Også 
Radioadressa, P4 og Radio Metro har fått 
24/7-konsesjon for trondheimsområdet.

Radio Revolt fikk først tildelt 

Forbrukerombudet er skeptisk til de foreslåtte  
reklameavbruddsreglene for tv. Ombudet 
ønsker, ifølge sine egne nettsider, å verne 
om skillet mellom programmer og reklame.

Regelforslaget åpner opp for å sende 
reklame på halve skjermen, noe ombudet 
mener vil gjøre det vanskeligere å skille 
markedsføring fra redaksjonelt innhold.

 konsesjonen i juni 2008. Radioadressa, som 
da ikke fikk konsesjon, klaget på vedtaket. 

Klagen ledet til at Kulturdepartementet 
trakk tilbake konsesjonene, på grunnlag av 
uenighet om begrepet «lokalt innhold». 
Når de nå på ny har delt ut konsesjonene, 
er fortsatt Radio Revolt blant de heldige.

Les mer om saken på underdusken.no

Vil fortsatt skille
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Møt polarhelten
BØRGE OUSLAND
i Olavshallen, Trondheim
31. mars kl. 19.30 – 21.00

Ta del i det dramatiske slitet og de mektige 
natur opplevelsene underveis mot Nordpolen 
og Sydpolen.

Kåret til beste foredrag av 
National Geographic Society.

Inngangspris kr 280,- 
Student/honnør kr 140,-

Billettbestilling: Olavshallen
Nettsalg: www.olavshallen.no
Tlf: 73 99 40 50

Se Amundsens egne 
bilder fra den legendariske 
sydpolferden utstilt i foajeen!

  For mange
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Studer biologi, geologi, geofysikk
eller teknologi på Svalbard!

Infomøte torsdag 26. mars kl. 17.15
i Aud. R2, Realfagsbygget

Søknadsfrist: 15. april
Mer info: www.unis.no

Scenen på Knaus er naken. Uten kostymer, 
og med manus trygt innenfor rekkevidde, 
har skuespillerne første gjennom kjøring 
av teaterstykket Helt enkelt suksess. 
Instruktør Ingvild Meland gir beskjeder 
om hvor alle skal stå, hvor blikket skal gå 
og hva skuespillernes kroppsspråk skal 
fortelle. På norgespremieren 29. mars 
skal manus være kasta, scenen fylt med 
 rekvisitter og kostymene på.

Sex, drugs and rock’n roll
Helt enkelt suksess forteller historien 
om den udødelige rockelegenden Horst 
«Heavy» Heavens’ kaotiske situasjon og 
hans tilbakeblikk på et vilt rockeliv. Han 
gjør oppgjør med både pressens press og 
presset innenfra. 

– Dette er et samtidsdrama med en 
klar kommentar til tiden vi lever i. Alle vil 
bli lagt merke til og husket for ettertiden, 
men hva skjer når det blir for mye, spør 
instruktør Meland, og trekker paralleller 
til debatten om når kjendiser er offentlige 
personer og når de har rett til privatliv.

Meland er ferdigutdanna ved den nye 
skuespillerutdanninga ved Høgskolen i 
Nord-Trøndelag, og får nå prøvd seg som 
instruktør i et utfordrende stykke.

– Første gang jeg leste teksten, ble 

Rockelegender 
utfor stupet

Med manus de har oversatt selv, egenkomponert musikk 
og norgespremiere håper Samfundets Interne Teater (SIT) 
helt enkelt å gjøre suksess.

jeg faktisk frustrert over stykkets form 
og språk. etter hvert som jeg har jobbet 
med det, har denne frustrasjonen blitt 
erstatta med en energi og lekenhet i 
arbeidet, forteller Meland.

Musikk som eksamen
Den frie formen gir rom for å spille på 
andre virkemidler. Musikken har fått stor 
plass i Helt enkelt suksess. Jan Olav Owren, 
tredjeårsstudent på Musikkteknologi på 
NTNU, har skrevet musikken spesielt for 
anledninga, som en del av eksamens-
oppgava i faget «Musikk teknologi i møte 
med publikum».

– Det er spennende å få være med på 
å legge mening til stykket og framheve 
enkelte faktorer, som for eksempel denne 
følelsen av en snøball som ruller og ikke 
kan stoppes. Man vet det går utfor stupet, 
men fortsetter likevel, forteller Owren, 
som har lekt seg med effekter som fram-
hever kaos og det brutte tidsperspektivet 
i stykket.

Helt enkelt suksess er skrevet av tyske 
Felicia Zeller, som har tatt utgangspunkt 
i rockelegenden Kurt Cobains liv, uten 
at stykket handler om ham. SITs eivind 
Haugland oversatte stykket til norsk etter 
et studieopphold i Tyskland.

– Språket har mange løse setninger 
og teksten er bygd på rytmiske vers. 
Jeg har prøvd å gjenskape rytmen i   
oversettinga, forteller Haugland.

Stykket hadde urpremiere i Tyskland 
i 2005, og får nå sin norgespremiere på 
Knaus på Samfundet.UD 

Vant debutpris

Nordtrønderen Kari Stai fra Inderøy mottok 
nylig Kultur- og kirke departementets 
debutant pris for barneboka Jakob og 
Neikob. Den unge forfatteren er dermed 
den heldige vinner av 30.000 kroner.

– Det er så gjevt at jeg nesten mister 
munn og mæle, sier Stai til Adresseavisa.

Von trier blir spill

Den danske filmskaperen Lars Von Trier 
starter nå en egen spillavdeling i film-
selskapet sitt, Zentropa, melder NRK.

Det første spillet fra Zentropa Games 
blir et barnespill for Nintendo DS. Spillet 
baserer seg på den klassiske dukkefilmen 
Prop & Berta.

Neste år arrangerer Kina for første gang 
den tradisjonsrike Verdens utstillingen, 
også kjent som expo. Det var på Verdens-
utstillingen at eiffeltårnet for første gang 
ble vist fram i Paris for 120 år siden, og 
det er dit den danske Lille havfruen skal 
på besøk i Shanghai neste år. Avgangs-
elevene ved arkitektlinja ved NTNU, 
Michelle Cruz og Henning Klouman, har 
gjennom sin diplomoppgave «expo-line 
Shanghai 2010» vridd Verdens utstillingen 
i en mer idealistisk retning.

– I prosjektet vårt har vi skapt et 
alternativt expo med fokus på det bære-

Dobbel pris til fersk arkitekt-trio
Tre studenter vant to priser og 7500 kroner hver – takket være en annerledes 
verdensutstilling og en uvanlig turisthytte.

TeKST OG FOTO : Per Magnus Nordrum 
Riseng permagr@underdusken.no

arkitektur kraftige. Vi ville ha et expo for folket, som 
byen kan dra nytte av, sier Cruz.

– For eksempel har vi et hotell for 
funksjonærer som skal omgjøres til 
gamlehjem etter at  utstillingen er ferdig, 
fortsetter Klouman.

Tyske turister i bobiler
Ideen til arkitektstudentene var ikke 
dum. Så lite dum at duoens avslutnings-
prosjekt ved arkitektlinja ved NTNU 
ble belønnet med Statsbyggs student-
pris for fremragende arkitektur. De to 
 hjernene bak kunne dermed innkassere 
15000 kroner på deling. Men blant de 18 
diplomoppgavene, som nylig sto utstilt 
på Kunstakademiet i Trondheim, befant 
det seg også en annen prisvinner.

– Da vi var på studietur i Norefjell 

begynte vi å diskutere hvem som egentlig 
benyttet seg av Turistforeningens hytter 
– var det bare nordmenn eller også de 
typiske tyske turistene i bobiler? Da jeg 
kom hjem, oppdaget jeg at det var konflikt 
på Hjerkinn på Dovre, hvor noen ville det 
skulle være vernet område for villrein, 
mens andre ønsket området utbygd for 
turisme. Den konflikten brukte jeg som 
utgangspunkt i oppgaven, sier arkitekt-
student Sverre Winther.

Winther tenkte at en løsning på 
de motstridende interessene var en 
kombinasjon av begge: en  tradisjonell, 
selvbetjent turisthytte som også fungerer 
som villreinsenter. Avgangsoppgaven 
«Naturhus Hjerkinn» ga ham et reise-
gavekort på 7500 kroner, og et diplom 
som bevis på at han var vinner av 

Arkitekt bedriftene i Norges pris for utvist 
profesjonalitet.

Arkitektur til frokost
Siden startskuddet gikk i august i fjor har 
de tre avgangselevene jobbet dag, natt 
og helger med oppgaven.

– Du drømmer om det om natta, og 
tenker på det når du spiser frokost, sier 
Klouman. 

Men det er det kanskje verdt, i hvert 
fall når man ender opp som prisvinner.

– Det er selvfølgelig bra å få en slik 
pris for oss som snart skal ut i arbeids-
livet, det er fin reklame, sier Cruz. 

Og sistemann Winther er klar på hva 
reisegavekortet skal gå til.

– Jeg skal bruke pengene til å dra og 
se ny arkitektur.UD

pRiSVERDiG: Seks måneders intensiv jobbing resulterte i to prisvinnende diplomoppgaver for studentene Henning Klouman (f.v.), Michelle Cruz og Sverre Winther.

pREmiEREKLARE: Kristoffer Prangerød og Ann-Kristin Solberg Skorild i SIT.

I fjor vinter sto Gratisbutikken på Svart-
lamon i fare for å bli husløs grunnet 
utbygging. Nå er situasjonen en annen.

– Gratisbutikken holder til i et proviso-
risk lagerbygg. Dette skal stå i tre år til, før 
det forhåpentligvis kommer et nytt bygg 
der. Innen den tid har man funnet et nytt 

gratisbutikken sikret

sted til Gratisbutikken, forsikrer styreleder 
Harald Nissen i Kultur- og nærings stiftelsen 
på Svartlamon.

Dermed vil man også i framtiden kunne 
spasere til Svartlamoen og hente seg en 
bok, et par rulleskøyter eller en gammel 
gitar – helt gratis.
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kamilla grØnli hartVig

kulturinterVjuet:

AmBiSiØS: Kamilla grønli Hartvig har mange ballar i lufta.

TEKST: KRISTA INDReHUS   FOTO: eIVIND SPONgA

– eg er ikkje vand med å bli intervjua, altså. 
eg synest eigentleg ikkje at eg fortener 
merksemda, seier Kamilla Grønli Hartvig. 

 Audmjuk og med ein latter som sit 
laust, svarar ho villig på spørsmål om det 
som gjer henne aktuell for tida: NRKs stor-
satsing Himmelblå. Her har ho rolla som 
Kristel. Å jobbe for statskanalen synest 
ho var nervepirrande.

– Alle var veldig proffe og effektive, og 
eg kjende meg òg veldig proff, eigentleg.

Kamilla byrja å studere psykologi ved 
Universitetet i Oslo, men har no flytta 
studenttilveret til Trondheim. Ifølge 
henne er det einaste minuset ved å bu 
her at Dragvoll ligg for langt unna til at 
ho kan sykle dit.

Verken babe eller bitch
Vegen til ei rolle i Himmelblå byrja i Oslo 
barne- og ungdomsteater då Kamilla var 
14 år. 

– Begge foreldra mine er skodespelarar, 
og eg har nok alltid gått med draumen i 
meg. Men eg definerte det ikkje for meg 
sjølv før eg byrja i barneteateret, seier ho. 

Speler rått i himmelblått
Då ho var lita, fann ho på eigne musikalar og tvinga 
familien til å høyre på. No ser ein million nordmenn 
henne heilt frivillig på tv kvar søndag kveld.

Ho fortel at året i teateret gjorde susen 
– ho vart rett og slett frelst. Året etterpå 
møtte ho på audition for ungdoms-
filmen Bare Bea, ein prosess som varte frå 
september til desember. På vesle julaftan 
fekk ho beskjed frå regissøren om at ho 
var plukka ut til å spele Mia. 

– eg var eigentleg ikkje særleg nervøs, 
auditionen hadde vart så lenge at vi alle 
vart varme i trøya. Det var eit trygt miljø, 
og den fyrste verkelege opplevinga mi 
med skodespel, seier ho og smiler nostal-
gisk.

Så vart Kamilla ringt opp av stats-
kanalen. Kunne ho tenkje seg å møte på 
audition til ein ny serie? Svaret veit vi alle-
reie, og ho kan fortelle at  opplevinga med 
NRK var ganske annleis. Ho var veldig 
nervøs, og totalt uvitande om korleis det 
hadde gått.

Begge rollene som Kamilla har portret-
tert er uredde jenter som gjer det dei vil. 
Når ho omtaler dei, bruker ho både kate-
goriane «babe» og «bitch». Spørsmålet er 
uunngåeleg:

– Kjenner du deg igjen i rollene dine? 

– Nei, absolutt ikkje! Vi er så ekstremt 
ulike. Spesielt var det rart å seie dei tinga 
som Mia sa, det var så langt ifrå meg. Med 
Kristel er det òg ein del openberre ulik-
skapar, til dømes ville eg aldri ha flytta 
til ei slik lita øy. Men eg har teke med 
meg energien min inn i rollene, og gjort 
dei til mine. eg synest begge jentene er 
veldig tøffe, seier Kamilla. 

– Eg døydde ikkje
Kamilla var nettopp i Oslo for å prøve-
spele for Teaterhøgskolen, noko som tok 
på mentalt. 

– Dette er tredje gongen eg søkjer. 
Det er alltid utruleg slitsamt å vere på 
audition, men eg var faktisk meir komfor-
tabel med det no. Fyrste gongen var eg 
nærmast heilt psykotisk, eg sat berre og 
rugga på stolen min. Det var ein så utruleg 
stressande situasjon.

Augo er vidopne medan ho fortel, og 
det er tydeleg at ho meiner alvor. 

– Korleis gjekk det?
– eg døydde ikkje. eg har fått avslag 

to gonger, og førre gong trudde eg ikkje 
at eg orka å prøve igjen, men ting endrar 
seg. No er eg veldig spent på resultatet, 
seier ho.

Dømminga til juryen liknar ikkje 
mykje på prosessen i populære program 
som Idol og Norske Talenter, skal ein tru 
Kamilla. Dommarane skal vere heilt 
nøytrale, ikkje røpe ei einaste kjensle, 
og ikkje gi tilbakemelding.

– Når du er ferdig, seier dei «takk for at 
du kom», og ingenting meir. Det er då du 
byrjar å analysere tonefallet og ansiktsut-
trykka. Kva synest dei eigentleg?

Dersom Kamilla ikkje kjem inn på 
Teaterhøgskolen, vil ho velje eit yrke der 
ho kan jobbe med menneske. Mest sann-
synleg vil ho ikkje fortsetje på psykologi.

På spørsmål om kva det betyr for ho å 
komme inn i Oslo, svarer ho kjapt:

– Det betyr alt.UD

Alder: 21

Bakgrunn: Født og oppvokst 
i Oslo. gjekk dramalinja ved 
Nissen Videregående Skole. 
Spelte Mia i filmen Bare Bea. 
Studerer no psykologi ved NTNU.

Aktuell som: Speler Kristel i 
NRKs dramaserie Himmelblå.

Anbefaler: Boka Innsirkling av 
Carl Frode Tiller. – eg høyrer 
ho på digibok, og ho er heilt 
 fantastisk.

annOnsere i under dusKen? DUSKEN.NO/ANNONSER
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Du logger inn på Facebook og ser at du 
har fire nye forespørsler om å bli medlem 
i grupper: «Stopp Lånekassas rente-
politikk», «Vern Osdalsulvene», «Få salte 
ufo tilbake» og «Feed a Child with just 
a Click». Accept, accept, accept, accept. 
Du lener deg tilbake og er tilfreds med 
ditt samfunnsengasjement for dagen. 
Aktiv forbruker har du også vært. Og 
dyre aktivist. 

Gå inn på oversikten over alle 
Facebook-gruppene du er med i. Har 
medlemskapene gitt resultater? Har det 
betydning hvor vi trykker i denne blå og 
hvite verdenen, eller er det en tankeløs 
saueflokkmentalitet som regjerer?

– Useriøs referanse
– Markedsføringen lever sitt eget liv, men 
når det kommer til politiske saker, er det 
viktig å være på vakt, sier Frank Aarebrot, 
professor i sammenlignende politikk ved 
Universitetet i Bergen.

Han har engasjert seg i debatten om 
Facebook-grupper brukt som politisk 
verktøy, og er kritisk til slik bruk. Han 
mener media legger altfor stor vekt på 
gruppene.

– Ta den gruppen som er imot 
tv-lisensen. Du kan være en fjortis på 
gutterommet som sitter der og ikke aner 
hva du melder deg inn i, mens faren din 
betaler avgiften. Og så sier media at det 

Redde verden? Klikk her!
Kjennerne strides om hvorvidt Facebook-gruppene er et useriøst 
leketøy eller forløperen til et statsstyrt nettdemokrati.

er 200 000 som er imot kringkastings-
avgiften. Det er rett og slett ikke plausibel 
informasjon, og det er useriøst å referere 
til det.

Aarebrot poengterer at hvem som 
helst kan gjøre hva som helst på Facebook.

– Jeg kan lage en gruppe som heter 
«Redd verden» eller «Jeg skal aldri mer 
bruke bensin», og folk kan melde seg inn 
og ut akkurat som de vil, med ekte eller 
falske identiteter.

– Hva er forskjellen på dette og andre 
typer demonstrasjoner?

– Det blir noe annet å gå ut å gjøre 
noe. Hvis 5000 fysisk hadde gått i 
demonstrasjons tog mot kringkastings-
avgiften, hadde det vært mye mer 
alvorlig. Da måtte de i hvert fall ha giddet 
å ta på seg yttertøy.

– Facebook har tyngde
Arne Kristian Gansmo, musikk journalist 
i NRK, er delvis enig med Aarebrot.

– Det er en uforpliktende handling å 
melde seg inn i en slik gruppe når du ikke 
har satt deg inn i saken, men Facebook er 
likevel et viktig medium for å flagge saker 
som ikke får nok oppmerksomhet i media.

Gansmo laget i høst selv en gruppe på 
Facebook for å samle inn penger til den 
skakkjørte festivalen Olavsfestdagene. 
etter at Gansmo hadde vært gruppe-
administrator i et par dager, forlangte 
sjefen hans i NRK at han måtte melde 
seg ut av gruppen, og slutte å flagge sine 
politiske meninger. Han fikk kritikk fra 
flere hold for mangel på journalistisk 
objektivitet og integritet.

– Er dette en pekepinn på at Facebook 
er et medium med tyngde?

– Ja, det kan du si. Det som er spesielt 
med Facebook er at informasjonen er så 
lett tilgjengelig. Hvis jeg hadde uttrykt 
min mening i kantina, hadde det ikke 
vært så farlig.

– Burde vært statsstyrt
Gansmo tror folk greier å skille mellom 
seriøse politiske grupper og de som er 
laget bare for å underholde. Han tror 
også at media vil ta mer og mer hensyn 
til slike grupper, og at de vil veie desto 
tyngre i framtiden.

– Særlig nå fram mot valgkampen tror 
jeg de vil bli hyppigere brukt.

Gansmo synes Facebook med fordel 
kunne vært et statstyrt selskap med bedre 
kontroll og klarere retningslinjer. Han tror 
også at Facebook-gruppene kan være en 
forløper til formaliserte avstemminger 
på internett.

– Det kunne resultert i noe liknende 
slik de gjør det i Sveits, hvor de har 
avstemning i enkeltsaker. Sånn kunne 
for eksempel hijab-saken blitt behandlet. 
Det hadde blitt et forbedret demokrati, 
selv om ikke eliten hadde likt det.

Fungerer som supplement
Innenfor markedsføring er det ingen 
tvil om at Facebook fungerer effektivt. 
Grandiosa uten paprika hadde ikke ligget 
i frysedisken uten Facebook, og brusen 
Tropo ville heller ikke vært i salg. Spørs-
målet er om Facebook fungerer i mer 
seriøse politiske spørsmål. Kan man 

forandre verden over Facebook?
– Absolutt ikke, mener Snorre Valen 

i Trondheim SV. 
Valen bruker Facebook i politiske 

sammenhenger, men ifølge ham selv 
bare på gøy. Han mener gruppene 
fungerer godt som et supplement til et 
videre engasjement.

– Isolert sett er Facebook-grupper 
ubetydelige, men de kan styrke politiske 
saker som i tillegg tas opp på viktigere 
arenaer, mener Valen.

En personlighets- 
presentasjon
Sintef-forsker Marika Lüders har studert 
nettsamfunn og bloggvirksomhet. Hun 
mener at det ikke er lavere terskel for å 
melde seg inn i Facebook-grupper enn 
lignende forum og undersøkelser som 
foregår på internett. Gruppene kan 
ifølge henne være gode referansekilder 
for media, selv om informasjonen ikke 
kan brukes i statistisk sammenheng.

Hun tror det kan være interessant å 
også se på andre ting enn medlemstallet 
i slike grupper.

– Å se på den kvalitative   
informasjonen kan være vel så inter-
essant. Ofte kan det foregå debatter og 
deles viktig informasjon på slike forum.

– Men er et slikt engasjement ekte?
– Jeg har ikke sett noen forsknings-

rapporter på dette, men jeg har lest et par 
masteroppgaver som har kommet fram 
til at det ikke er tilfeldig hvilke grupper 
folk melder seg inn i, og at de faktisk 
tenker før de trykker.

Hun mener det handler om å gi 
uttrykk for hvem du er.

– Det er som å fortelle hva slags 
musikk du hører på og hvilke bøker du 
liker best.UD
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Den feite mannen
konsert
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Flau farse
musikal

Forventningene før konserten i Klubben var store. Super-
lativene har blitt kastet etter bandet fra egersund, 
som hadde sitt andre plateslipp i januar. Frontmann 
Frode Strømstad åpnet konserten med myk vokal, mens 
 melodiøst, dempet gitarspill strømmet ut i harmoni med 
tonene fra bassist og annenstemme Anne Lise Frøkedal. 
Frontrockerne ble akkompagnert av gitar, trommer og 
eufoniske synthlyder. 

«Kongene» fra egersund spiller stilsikkert framført 
rock, med innslag av pop og melankolsk indie. Strøm-
stad framtrer som en ydmyk rocker i likhet med resten av 
bandet. Stemmen hans er skjør, og når fram til publikum 
gjennom de eksplosive rockepartiene, i et godt sammen-
satt lydbilde. Allikevel er det noe ved denne konserten 
som ikke gjør den særlig spennende.

Med taktfast, stilsikker rock beveger aldri I Was A 
King seg utenfor faresonen - noe som gjør konserten 
 forutsigbar og middelmådig, til tross for det massive 
lydbildet. Det er ingen tvil om at de er drevne  musikere, 
og at materialet deres er verdt de superlativene som 
har flommet over plateslippet. Kanskje nettopp dette er 
grunnen til at de tillater seg å gjennomføre konserten uten 

å gi noe ekstra. For de har en energi som gjør dem attrak-
tive, men i det store og hele sitter man igjen med en følelse 
av å ha hørt et bra album bli spilt live. De gir inntrykk av å 
gjøre en opptreden kun med intensjon om å få konserten 
unnagjort, før de farter videre til Tromsø for neste konsert.

Til tross for at bandet har klart å nå gjennom til 
publikum med albumet sitt, har de en del igjen å hente på å 
vinne sine fans fra scenen. et av bandets varemerker er de 
korte sangene deres, men de kunne med fordel ha utbrodert 

konsert - i Was a kinG - kluBBen - 19. mars/ TeKST:  
ANNIKeN VOLDeN    annikenvol@underdusken.no  
FOTO: SVeINUNg SUNDFØR SIVeRTSeN

teiP-festivalen

Det er nesten umulig å anmelde en konsert som den Lind-
strøm holdt i Storsalen fredag kveld. Man kan peke på at 
stedet var i overkant stort for en mann og hans Mac, men 
med den type musikk Lindstrøm spiller, står og faller alt på 
hvor høy, fjern, dritings eller bare rusa på livet du er som 
publikummer.

For Hans Peter Lindstrøms del er det vanskelig å gjøre 
noe feil. Repertoaret hans består av noe av det fineste 
innen nordisk elektronikk; en imponerende samling eP-er, 
remikser, samarbeidsprosjekter og soloalbumet som kom 
i fjor. På scenen sto den tynne mannen med den fyldige 
hårmanken, hundre prosent fokusert på musikken fra 
første tastetrykk. To små kameraer på hver side av ham 
fanget tilstedeværelsen, som ble dokumentert på en  
storskjerm bakerst på scenen.

Funk-legenden Bootsy Collins sa en gang at 

for at musikk skulle være funky, måtte det være et 
 repeterende element. Musikken til Lindstrøm er kanskje 
vel så  hypnotiserende som funky, men han er uansett et 
 glimrende eksempel på hvor engasjerende i utgangspunktet 
ensformig musikk kan bli. Han bygde opp settet sitt på en 
perfekt måte, og de dansevennlige klimaksene ble aldri for 
mettende før han roet det hele ned igjen.

Med tanke på lyseffektene og den nevnte skjermen, 
kunne kanskje ikke konserten vært holdt et annet sted enn 
i Storsalen. Men man kommer ikke unna  at det hele hadde 
blitt mye mer intenst og stemningsfullt hvis lokalet hadde 
vært litt mindre. Insomnia-festivalen i Tromsø, som også 
fokuserer på elektronisk musikk, drar fordel av de spesielle 
omgivelsene og klimaet. Men foruten dette har festivalen 
også klart å skape en spesiell stemning gjennom å  plassere 
artistene på et utvalg mindre scener rundt i byen. Her har 
Teip-festivalen noe å gå på, for å kunne bli en festival i 
ordets rette forstand.

Riktignok spilte flere artister på mindre scener enn 
 Storsalen under Teip, men det hadde ikke skadet å plassere 
også Lindstrøm i et mindre lokale. Selv om man ikke kan trå 
helt feil med en artist av et slikt kaliber, og musikken i seg 
selv gjør seg fortjent til et stort lokale.

konsert - linDstrØm - stuDentersamfunDet - 20. 
mars / TeKST: SVeINUNg WåLeNgeN   sveinungwa@under-
dusken.no FOTO: MARIUS NYHeIM KRISTOFFeRSeN

teiP-festivalen

Dette hendte meg en gang, 
jeg var på Blæsts etablissement 
for å høre Delillos’ musikk og sang.
Men så kom Den Feite Mann,
han irriterte meg ørlite grann,
så denne historien handler mest om han.

Jeg sto der, på andre rad ved den lille konsertscenen 
på Blæst mens lokalet var i ferd med å fylles, da Den Feite 
Mannen (heretter DFM) presset seg inn ved siden av meg. 
Med blazer og olabukse følte han seg både tøff og fjong, 
fin nok til å møte Kongen og kul nok til å dra på rocke-
konsert. Da bandet entret scenen og dro igang med «Mor», 
begynte de ustanselige luftgitargrepene rundt ølglasset. 
Han fortsatte hele kvelden – selv lenge etter at han hadde 
sølt ut innholdet.

Konserten var åpningen av en lang norgesturné med 
det nye materialet fra Delillos’ siste album Huskeglemme, 
som ble sluppet i februar. De nye låtene gled sømløst inn 
blant de gamle slagerne, og det var faktisk under første-
singelen «Flink», da Kristin Jensen fra Samvirkelaget 
dukket opp for å ta Ida Marias rolle, at stemningen nådde 
taket for første gang. gjengen foran hoppet skrikende 
med, ølglass ble knust og DFM vugget fra side til side 
som en pingvin, alltid med et bistert glis limt på det røde 
ansiktet. Lars Lillo-Stenberg må også ha lagt merke til det 
bisarre synet på andre rad, for han plukket fram den såre 
«Pingvinfilmen». DFM overså gesten, og sjekket i stedet 

Delillos bød på alle de store slagerne unntatt «Den feite 
mannen». Det gjorde ikke noe, for ham fikk vi nok av 
uansett.

Facebook på mobilen.
Den lille scenen på Blæst gjorde konserten intim og 

koselig, men noe av trykket fra konserten på Samfundet i 
fjor høst manglet. De rolige låtene fungerte best, og «Vår» 
fikk snøen til å smelte fra publikums kalde skuldre. Det 
dukket til og med opp noen veivende lightere. Under «Smak 
av Honning» glemte Lars Lillo teksten, men det gjorde ikke 
noe, for publikum husket den.

DFM prøvde ustanselig å ta bilder med mobilen, og i det 
dunkle lyset kunne han ikke forstå hvorfor de ble mørke. 
Mot slutten fyltes hver pause mellom sangene av et hylekor 
om «Kokken Tor», og i ekstranummeret kom det tunge 
riffet veltende. Publikum var i ekstase og DFM klappet 

begeistret, riktignok i en avansert «jeg kjenner musikkens 
hemmeligheter»-rytme. Da Lars Lillo skreik «du skulle faen 
meg hatt deg en på trynet!» tok han ordene ut av munnen 
min.

Blip, blop – tommel opp

En fokusert Lindstrøm gjorde det vanskelig for publikum 
å stå stille, men det kunne blitt enda mer intenst hvis 
konserten hadde blitt holdt et annet sted enn i Stor-
salen.

Kongene på haugen

dem i en konsertsammenheng. et ekstranummer bør iallefall 
kreves etter en så kort konsert. Men når vokalisten runder av 
konserten med «da skal vi bare spille to sanger til», spiller, 
og så slentrer av scenen, sitter man igjen med en følelse av 
at publikums innsats var mer helhjertet enn bandets. 

I Was A King skal ha kreditt for å spille stilsikker og 
massiv rock, men de burde ha gitt det lille ekstra for å 
overbevise publikum.

Dei tre hovudrolleinnehavarane i Chicago kom til 
 premieren på Trøndelag Teater i ein svart limousin. Dei 
gjekk glamorøst nedover den raude løparen «in character» 
til stormande applaus. Derifrå vart det berre mindre og 
mindre glamorøst.

Musikalen er basert på ei sann historie om mord og 
manipulering av media. Den kjende nattklubbstjerna 
Velma Kelly og den ikkje fullt så kjende Roxie Hart har 
begge myrda elskarane sine. Og dei tek alle triks i bruk for 
å bli frikjende, med hjelp frå den sleipe advokaten Billy 
Flynn.

Chicago, med utgangspunkt i den amerikanske 
 musikalen med same namn, lovar høgt tempo, sexy 
kostymer og dampande scener. Den held ikkje det den 
lovar. Trøndelag Teaters versjon av Chicago vil gjerne 
kalle seg ein musikal, men endar istaden opp som ei farse. 
Alle scenene, frå mord til rettsak, blir latterleggjorde, 
og skodespelarane overspelar og er ikkje truverdige. Dei 
scenene som fungerer best, er dei som faktisk skal få 
publikum til å le. Dei andre blir berre tragikomiske.

Det er ofte vanskeleg å få eit stykke som opphaveleg 
er skrive på engelsk, til å bli bra på norsk. Chicago er ikkje 

noko unntak. Songtekstane, gjerne med tittel på engelsk 
og resten på norsk, verkar lite gjennomførte. Nokre ting 
er alltid betre på originalspråket, og det gjeld definitivt 
songane i Chicago. Songarane er flinke, men heilskapen i 
nokre av låtane minner om middelmådige revynummer.

ei av låtane som kan trekkjast fram positivt, er «Han ba 
jo om det» («He had it coming»). Denne fungerer faktisk 
ganske greit på norsk, men det blir rart når kvinnene fortel 
om sine brotsverk på ulike dialekter – heilskapen blir 
broten. Bandet kan også trekkjast fram, og dansarane er 
veldig dyktige. evelyn Jons i rolla som Velma Kelly impo-

nerer når ho fullfører avslutningsdansen med berre ein sko.
Men det blir for mykje når fire menn utkledd som 

babyar dansar rundt den liksom-gravide Roxie, eller når 
alle dansarane i rettsalen imiterer ei sirkustropp og har på 
 klovnenaser.

Chicago har vore mykje omtalt i media, og har skapt 
store forventningar den ikkje klarer å leve opp til. Musikalen 
fengjer ikkje publikum, og er på grensa til latterleg.

Chicago vil gjerne kalle seg ein musikal, men liknar meir 
på ein farse med kabaretinnslag.
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utstillinG

Med A Place To Start har Sør-Trønderlag blitt den nye sørstaten.

tHe soutH - A PLACE TO START - mBo/mBn / TeKST: ANNe 
SKALLeBeRg gJeRDe    anneska@underdusken.no 

Plate

Yatzy gir god innsikt i kjenslene til ein ung gut som har blitt misbrukt på ein særs 
sadistisk måte. 

YATZY - reGi: katJa eYDe JaCoBsen - 4 1/2 / TeKST:  KRISTA 
INDReHUS kristaind@underdusken.no 

film

De treffer spikeren på hodet med album-
tittelen, de seks trøndermusikerne som står 
bak A Place To Start. The Souths debutskive 
blir mest sannsynlig et springbrett fra lokale 
scener og ut til resten av landet. Utgivelsen 
er også en solid søknad til festival sommerens 
bookingansvarlige. For det er ikke mye ved 
A Place To Start som minner om et første-
album. ei heller om at det er en ung trønder 
som er hjernen bak det hele. Alexander 
Pettersen og kompani leverer et tidvis svært 
sterkt og modent materiale, der referansene 
til 50-, 60- og 70-tallets USA ligger under 
som fundament.

Forkjærligheten for americana blir ikke 
bare understreket av hyppig bruk av munn-
spill, banjo og country-takt, men dukker 
også opp som en fiffig detalj i coverheftet. 
Ved siden av sangtekstene står det nemlig 
behørig spesifisert hva slags Fender- og 
gibson-modeller som trakteres på hver 

Sikkert fra sør

enkelt sang.
Når det nå er slått fast at A Place To Start 

er et imponerende sikkert debutalbum, 
må det sies at det til tider blir vel sikkert, i 
betydningen kjedelig. De låtene som skiller 
seg positivt ut er de som tør å la country-
sjangeren dominere, og som ikke prøver 
å tilfredsstille rock-, pop-, bluegrass- og 
skranglefans på en gang.

et glitrende eksempel er «Tired Of Being 
Kind», med den klassiske tekstlinja «I was 
never gonna stay/’cause I’ve got things to 
do and bills to pay», som virkelig får det til å 
rykke i både smilebåndet og linedance-foten 
du ikke engang visste du hadde. Hederlig 
omtale går også til «Nothing Scares Me Now», 
som klarer balansegangen mellom det å låte 
som et låvefestband, og et helt ok rocke-
band. Det er når The South klarer å balansere 
mellom disse to middelmådige katego-
riene, at det blir langt over middelmådig.

Sadisme og paranoia

Yatzy fortel historia om den unge guten 
Daggi, som nettopp har flytta til ein ny 
fosterfamilie på landet. Vi forstår tidleg at 
han har opplevd noko grusomt, og i løpet av 
filmen blir hendinga røpt bit for bit. gloria 
er ei av jentene han kjem i klasse med. Dei 
to blir forelska i kvarandre, men fortida til 
Daggi innhentar han og øydelegg for han. 

Filmen startar med at Daggi blir stengt 
inne i eit skap av den førre fosterbroren, 
Dennis. Daggi har klaustrofobi og er mørke-
redd, og tenner lighteren sin for å få lys. Ved 
eit uhell tek ei jakke i skapet fyr. elden sprer 
seg fort, og Daggi hyler etter hjelp. Foster-
broren høyrer på høg musikk. Når Daggi 
skrik, skrur Dennis berre volumet enno eit 
par hakk opp. Dette er ei svært spennande 
scene, som gjer inntrykk. Musikken er med 
på å streke under den sitrande stemninga, 
og det er gjort eit flott arbeid med måten 
flammane blir fanga i linsa.

Musikken i filmen er gjennomgåande 

god, og speler rolla si med å bygge opp om 
stemninga bra. Regissøren gjer ein strålande 
jobb med å avsløre løyndommen som Daggi 
bêr på. Vi får det presentert i små klipp utover 
i filmen, noko som har ein gunstig effekt. 
ein blir engasjert og nyfiken, og det er ikkje 
før mot slutten av filmen at ein får vite kva 
traumer Daggi faktisk har gått gjennom. 
Traumene forklarer godt teikna han viser 
på paranoia.

Kastriot Kastrati er berre seksten år, men 
speler rolla som Daggi med ei modenheit som 
gir inntrykk av at han har lang erfaring med 
film, trass i at Yatzy er debuten hans. Han 
portretterer både forelskinga, skamma og 
redselen på ein glimrande måte.

Filmen får fram korleis livet til eit 
overgreps offer kan utarte seg, korleis ein 
kan bli misforstått og korleis sjølvbiletet kan 
bli øydelagt. Samstundes viser han at det 
finst håp sjølv for eit offer, Daggi klarer på 
eit vis å gjere opp med fortida si.

Sammensatte videosnutter av biler, båter 
og arbeidere, sett ovenfra. enkelt sagt er 
det dette utstillingen Trails of Water Behind 
A Passing Boat av Fahrad Kalantary består 
av. Kunstneren har valgt å studere forskjel-
lige bevegelsesmønstre. I to ulike deler, 
«Migrations» og «The Day of Removal», har 
Kalantary satt sammen en serie videoer som 
tar for seg forflytting av biler og båter, og 
menn som jobber på en arbeidsplass.

Fire lerret og like mange prosjektører, 
danner grunnlaget for «Migrations». Over 
lerretet ser man kjørende biler, deretter 
båter som seiler forbi. Alle i samme retning, 
fra høyre til venstre, over alle fire lerretene. 
I utgangspunktet er handlingen i filmen 
lite spennende. Likevel har videoene noe 
ved seg, en enkelhet, som gjør at man blir 
fascinert av bevegelsene som blir filmet. 
Vannmønsteret etter at båten har passert 
blir grunnlaget for noe mer.

Flyktig bevegelse

Videoene tar utgangspunkt i byen Istanbul, 
hvor de ulike bevegelsene blir en parallell til 
utviklingen av byen. Avtrykkene fra fortiden 
forsvinner, alt er i konstant bevegelse. Dette 
tilfører en ny dimensjon til utstillingen, noe 
utover filmingen av en fysisk bevegelse. I «The 
Day of Removal»ser man personer som borer og 
graver, graver og borer. Handlingen gjentas, 
byttes om og skifter tempo. Det blir til en dans 
av bevegelse. Kalantary har greid å fange noe 
essensielt: verdens flyktige bevegelse og en 
konstant utvikling.

Igjen, det er bevegelsene som fanger oss. 
etter å ha sett de samme bilene og båtene 
bevege seg over skjermen flere ganger, 
oppdager man at det hele er en illusjon. Det 
er den samme videosnutten som vises på alle 
lerretene, bare med forskjellig tidsrom. Og det 
er her utstillingen lykkes. I utgangspunktet er 
den i grunn latterlig enkelt laget: Film noe fra 
fugleperspektiv og sett det sammen. Men det 

er ingen selvfølge at denne sammensetnigen 
skal bli spennende, slik den blir her. Man blir 
fascinert, men mest fordi man lurer på hva det 
er man ser, og hvordan det er satt sammen. 
Illusjonen fanger, men historien bak er ikke en 
nødvendighet. Man blir trollbundet lenge før 

man leser hva kunstneren selv har tenkt. 

Det er bevegelsene og illusjoner som 
 fascinerer i utstillingen. Tanken bak virker 
til tider irrelevant, men tilfører en ekstra 
dimensjon og mening.

Tirsdag 24. mars
Samfundet: Excenteraften om «Kommunika-
sjon og tilstedeværelse» kl 19.00 i Klubben.
Blæst: Hør metalmusikk når det er 
 Headbangers Heaven i Smia fra kl 22.00.

Onsdag 25. mars
Samfundet: Bokstavelig Talt med forfatter 
Hanne Ørstavik kl 20.00 i Biblioteket.
Dokkhuset: Flere av Knut Hamsuns dikt er 
tonesatt; hør noen av dem i Sangen om 
Hamsun kl 19.30.
Blæst: Kl. 21.00 er det tid for Husbråk med 
Siri Lanckas og A Touch of Grass. 

Torsdag 26. mars
Samfundet: Improshow med Impro-
operatørene, kl 20.00 i Klubben. Fra 21.00 
er det Cocktailaften på Selskapssiden, hvor 
det blir mange mennesker, masse musikk og 
mye drikke.
Storås Utested: Instrumentalrock-bandet 
Tuna Taluna opptrer kl 21.30.

Fredag 27. mars
Samfundet: Rockeprest Bjørn Eidsvåg er ute 
med nytt album, og spiller i Storsalen kl 
21.00. Fra kl 22.30 rocker Heroes & Zeroes 
videre i Klubben og Soup avslutter kvelden 
i Knaus kl 23.59.
Dokkhuset: Kl 21.00 spiller Kristin 
Asbjørnsen med en akustisk kammer musikalsk 
besetning.
Blæst: Trønderne New Violators spiller kl 
22.00. Samtidig i Salen fyrer DJ Håvve opp 
med musikk.
Galleri Blunk: Åpning av utstillingen til KiT-
student Linn Halvorsrød kl 20.00.

Lørdag 28. mars
Samfundet: Samfundets Interne Teater invi-
terer til norgespremiere på teaterstykket Helt 
enkelt suksess kl 19.00 i Knaus. Selskaps-
siden fylles med techno, house og hip-hop 
kl 22.00, når Fred Fidel styrer musikken. Kl 
22.30 spiller det plateaktuelle countryrock-
bandet Shit City i Klubben.
Trondheim Scene: Progmetalbandene Circus 
Maximus, Ansur og Tellus Requiem deltar 
på Progfest kl. 22.00.
Blæst: Richard og Eivind i DJ Rognphunk 
kjører på med musikk fra kl 22.00.

Søndag 29. mars
Samfundet: I Storsalen kl 20.00 viser film-
klubben den amerikanske komedien Rubin 
and Ed.

Trondheim Kunstmuseum: Utstillingen 
Hellig jord av Håkon Gullvåg åpner kl 13.00, 
visstnok preget av et spenn mellom politisk 
engasjement og kunstnerisk uttrykkskraft.
Tirsdag 31. mars
Samfundet: Café Nordsør arrangerer møte om 
FNs intervensjonspolitikk i Klubben kl 19.00. 
Studentersamfundets Symfoniorkester og 
 S. Møller Storband har samarbeidskonsert 
i Storsalenkl 20.00, der de smeller til med 
stykker av Andreas Håkestad fra Musikerlåfte.
Dokkhuset: Etablerte jazzister møter ung 
jazz når Trondheim Jazzorkester & Erlend 
Skomsvoll spiller sammen kl 20.00.
Blæst: Kl 22.00 blir det jazz med Petter Vågan 
og Hanna Gjermundrød.

Onsdag 1. april
Samfundet: Tema for Samfundsmøtet er 
universet. Kl 18.00 kommer astrofysiker Knut 
Jørgen Røed Ødegaard og fyller  Storsalen 
med sitt engasjement. Luftforsvarets 
Musikkorps spiller taktfast opp.
Storås Utested: Utestedet skifter navn til 
«Familien» (nei, det er ikke en aprilsnarr!). 
De feirer navnebyttet med DJ Bakkeslett fra 
Norges Herligste. Han kommer syklende fra 
Kirkenes for å underholde kl 20.00.

Torsdag 2. april
Samfundet: Dokumentaren Edvard Munch, 
om ekspresjonismekunstnerens kamp for aner-
kjennelse, vises i Storsalen kl 20.00. Ta deg 
en drink på Selskapssiden på Cocktailaften 
fra kl 21.00.
Familien: Familiefest med svenske Familjen 
kl 21.00.
Dokkhuset: The Core & More er klare for 
hardt swingende jazz, kl 21.00.
Verkstedhallen: Kl 19.00 er det klart for poli-
tisk dans med Impure Companys forestilling 
God exists, the Mother is present, but they 
no longer care.

Fredag 3. april
Blæst: Feir at det er påskeferie med hardrock-
bandet All Troubles platerelease kl 22.00

Lørdag 4.april
Blæst: Trondheims rock-, jazz- og metalmiljø 
forenes i The Earth Died Screaming..., en 
hyllest til Tom Waits.

Fredag 10.april
Blæst: Etter ei lang og stille uke på kultur-
fronten, lar trondheimsbandet Dog & Sky 

langfredag være langfredag. De spiller kl. 
22.00.

Lørdag 11.april
3B: Nina og Stine arrangerer påskeskirenn-
for-to i Gråkallen-trekket, brekker henholdsvis 
lårhalsen og halebeinet, og døyver smerten 
med kalde pils fra kl 20.00 og utover.

Onsdag 15.april
Samfundet: Hvem blir president for ISFiT 
2011? I Storsalen fra kl 18.00 er det 
President valg. Samtidig skal det bestemmes 
hvilket tema festivalen skal ha. Kl 19.00 
arrangerer Café Nordsør møtet «Drømmen 
om Europa» i Klubben.

Torsdag 16. april
Samfundet: Sett i gang lattermusklene med 
Stand Up i Klubben kl 20.00.
Galleri Ismene: Utstilling med grafiske verker 
av Georg Baselitz åpner kl 19.00.

Fredag 17. april
Samfundet: Påska er over og huset fylles 
av festklare studenter, når det er klart for 
Afterski fra kl 19.30. Senere på kvelden er 
det Daniel Thornhill & Cetera som skaper 
liv i Knaus kl. 23.59.
Galleri Blunk: Utstilling av KiT-student Ove 
Kvavik åpner kl 20.00.

Lørdag 18. april
Samfundet: Festmøtet «The Beatles» i Stor-
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salen kl 19.00. DJ Billy & Nevy snurrer plater i 
Klubben fra kl 21.00. Kl 22.00 overtar El Caco 
og supportbandet Insense storsalsscenen, og 
spiller hardtslående musikk som får head-
bangerne til å riste flasset ut av håret. På 
samme tidspunkt er det På Vidda Sound-
system som skaper liv på Selskapssiden.
Dokkhuset: Pianogigantene Morten Gunnar 
Larsen og Tor Einar Brekken møtes til konsert 
kl 21.00.
Olavshallen: Kl. 19.00 er det Magedans-show 
med heftige rytmer og kostymer. Svenske 
Lena Helt er gjestedanser.
Blæst: Improkompaniet Ramp slår seg løsfra 
kl 18.30.

Søndag 19. april
Samfundet: Vi drar tilbake til 80-tallets 
England, i filmen This is England, som vises 
i Storsalen kl 20.00

Tirsdag 21. april
Klar som et forsinket påskeegg dukker sivil-
arbeideren (så vidt) opp på campus med 
Skandinavias eldste studentavis. Riktignok 
med aller nyeste 
utgave.
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     ... at SP

Snik (frå røvarmål), fofanontotesostotrorekokoro
NR.6 2009, 10½.ÅRGANG

Snikposten registrerer:
... at sniknynorskifisering går føre 

seg i drittbilaget Under Dusken
... og for så vidt også i Snikposten
... at slikt vil iallefall ikkje Tine ha 

noko av 
... og forresten mener Tine at bøndene 

får godt nok betalt som det er og gir 
heller lønnspålegg til toppen, altså seg 
selv

...at vi lurer på hvorfor brødskiva 
alltid havner med lønnspåleggsida ned

... at en viss redaktøs har halve Pirum 
sovende i stua si

...at dette tyder på at blekka tyde-
ligvis ikke er så finkulturelle likevel

...at apropos finkultur og ukultur, 
Morgenbladet melder at fanebærer for 
radikal liberalisme og neoconhora Ayn 
Rand er i vinden igjen

...at Snikposten gjør som Atlas, og 
trekker på skuldrene

...at på snakk om de som beveger 
verden, Velferdstinget vil kjøpe el-bil

...at langt å gå!

...at sosiale trynetjenester på nett er 
førstesidestoff på db.no

...at trynetjenester også tilbys av 
Pirum

...at Veronica Orderud vil at folk skal 
få en fair sjans til å bli kjent med 
Veronica

...at bang, bang, my baby shot me 
down

...at bang, bang sa det også da 
etikette-Toppen fikk Samfundet-døra i 
fleisen som velkomstgest

...at etiketteleksjonen forhåpent-
ligvis lærte styret et og annet om å ta 
vare på sine gjester

...at det kanskje blir bedre etter 17. 
mai

...at kanskje ikke – økodasspapiret 
Under Dusken har donert to av sine 
medarbeidere til det nye styret

...at snikdusk-i-fisering ikke er å 
spøke med

...at resten av det innsnekne styret 
kan avsløres å være sneket inn av Gløs-
haugens kakseavdeling

...at rødvinseddik ikke gjør utgåtte 
Asics til mørbanket mørbrad

...at apropos, Liverpool lager 
hakkebiff om dagen

...at frykt ei, Leiva Lucas & co 
kommer ingen vei

...at apropos Lucas, det gjør faen ikke 
vi heller

...at snikpostredaksjonen selvsagt 
sniker seg til hjørnekontoret i dasspapi-
rets nye bopel

...at kontor betyr avskjermet 
arbeidsrom

...at avskjermet arbeidsrom betyr tak 
OG vegger

...at Sartre hadde rett

...at helvete er de andre
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Godt råd mot 
snøblindhet: 

mysing.snikposten
Sniknynorskifisering
Den stygge nynorsken snik seg inn på dei raraste 
stadar i bilaget Under Dusken, og heller ikkje Spit-
posten slepp unna. Professor Alex Hansen advarer. 

Dei nynorsktalande journalistane i 
Under Dusken har starta eit korstog mot 
bokmålet. For kvart nummer blir fleire og 
fleire artiklar i avisa på nettopp nynorsk. 
Dette har professor Alex Hansen ved Insti-
tutt for fysikk merka seg, og truar med å 
slutte å lese blekka dersom dette held fram:

– Eg nektar å forhalde meg til nynorsk. 
Eg brukar heller engelsk enn den fordømte 
nynorsken. Men det er ikkje fordi eg tykkjer 

nynorsk er vanskeleg, altså. Eg veit godt 
at «kjærlighet» heiter «kjærhugleik» på 
nynorsk, for eksempel. 

På korktavla bak han heng eit bilete av 
Studentmållaget Nidaros sin leiar, Kristin 
Fridtun, som Hansen har mora seg med 
å kaste pilar på. Han har i tillegg teikna 
på ein bart på biletet. Professoren under-
strekar at alle innbyggjarane i NyNoreg 
heller burde konsentrere seg om å lære 

Soundz-a-likes

bokmål, enn å halde fast på den utda-
terte Ivar Aasens landsmål.

– Nynordmennene vil ta over Noreg 
med den stygge nynorsken sin, og eg 
føler at det er mi plikt å advare resten 
av innbyggjarane i landet. Dette kan få 
fatale følgjer. 

Han skular på blokka til Spitposten 
sin nyjournalist. 

– Ah, no blir eg til og med sitert på 
nynorsk! Dette finn eg meg ikkje i! Stopp 
med ein gong!, roper han og kastar 
nyjournalisten ut frå kontoret. 

Nyjournalisten ristar på hovudet, og 
går mål-retta ned mot Under Dusken sine 
lokale for å halde fram med kampen for 
NyNoreg og nynorsk. SNIK

Kjempefallos innsneket

– Er den ikke flott, spør han og 
kjærtegner kafeens nyeste anskaffelse 
med lette berøringer.

Sjefen for serveringen av Samfundets 
sultne gjester gliser bredt. Han har nettopp 
gjennomført den symbolske avdukingen 
av kafeens siste tilskudd på drikkefronten 
– et tilskudd som gjør ølbula borti gangen 
kjempemisunnelig, ifølge ham selv.

– Jeg dreiv og surfa rundt på Halo-
nettverket mitt da kompisen min 
N3Cr0m4nz3r tipsa meg om denne. Og 
da tenkte jeg: Faen så fet! Portable plasma 
cannon som tappekran!

Han poengterer at den ikke ble kjøpt 
kun fordi Covenant weaponry er rått. 
Anskaffelsen er visstnok også første ledd 
i endringsplanene for fargeprofilen til 
kafeen.

– Hva? Skal Edgar bli grønt?
– Vi får gjøre hva vi vil med sjappa, så 

lenge det ikke er rødt, kommenterer sjefen, 
og mumler lavt noe om nye retninger for 
huset.

Finansieringen av den nye farge-
profilen gjøres fra sentralt hold, gjennom 

I ly av nattens mulm og 
mørke ble KiSS-sjefens 
våteste drøm til virkelig-
het.

en større bevilgning i årets budsjett. 
Dermed har ikke KiSS hatt noen utgifter 
i forbindelse med anskaffelsen. Men noe 
penger har blitt brukt på inngripener i 
kafeens fysiske disposisjon.

– For å lade plasmakanonen har vi 
rutet alt av strøm dit. Dette betyr at det 
ikke finnes strømuttak noe sted på Edgar, 
kommenterer han og fnyser av Snikpost-

journalistens påstand om at det ikke gjorde 
det fra før heller.

– Det har også blitt påpekt at den nye 
krana gjør disken trang og lite bruker-
vennlig. Hva tenker du om det?

– Da kan de hente seg tilfart og sykle 
vannrett bort bort dit peppern gror! Det vil 
si Klett, freser han og kaster seg på sykkelen 
i retning Spacebar. SNIK

Rektors Blogikk
Torbjørn ”Sniken” Digernes

Tung tids tale
28. Februar 2009

Hihi, jeg er fort-

satt usynlig. 

Dette er selv-

følgelig et ledd 

i min finurlige 

plan. Finurlig, 

ikke sant? Har 

du funnet en 

dimensjon? 

Send den til 

meg. Torbjørn Digernes

Nå har jeg sneket meg inn på kontoret, og sitter og leser den såkalte Rødboka (samtidig som jeg 

skriver på blogikken – er ikke denne ITeknologien fantastisk?). Jeg har funnet ut at denne boka 

er en samling av orakelprofetier – det står til og med «Orakeltjenesten» utenpå. Og det er skrem-

mende lesning. Her står det for eksempel at flere av NTNUs datamaskiner kommer til å være ute 

av drift på torsdag førstkommende uke. Og spørsmålet som melder seg er naturligvis: Hvordan 

vet de dette? Konspirasjonen i NTNUs indre har sannelig kommet lenger enn noen av oss hadde 

håpet å frykte!

Stikkord:        dimensjoner, digresjoner, jærtegn,   , profeti, MIT,

Lagret under: NTH4eternity!, Skrytelista, Udødelige Memoarer; mine

Brutal Dragvold
Noe annet slo meg forleden, etter en lang og givende samtale med en viss lojal professor 

Olaussen: Hva om Dragvoll egentlig er en helt annen dimensjon, som kolliderte med vår dimen-

sjon i 1996? Implikasjonene av denne tanken er hårreisende: Om slike dimensjoner kan skape 

noe så gruoppvekkende som Dragvoll, hva annet for slags djevelskap kan komme tytende ut 

gjennom sprekkene i tid-rommet?

Da er det kanskje ikke tilfeldig at man i dypet av Rødboka kan lese:

Det er ikke dødt, som ennå kan lyve

Og med rare ioner kanskje døden kan die 

(min oversettelse)

Høres ut som noe de skumle nanoteknologene er involvert i. Jeg skal se nærmere på saken. Og 

inntil da: Dette. Er. NTHååå!

FALT FOR FALLOS: KiSS-sjefen gleder seg til å ta et solid ladegrep på den nye ølkrana.

National Taiwan
Normal University

Noregs Tilsynelatande Normale 
Universitet

Snikpartypoop 
i StorsalsTEIP

TEIPfestivalen lot til å 
ha truffet blink med sin 
elektroniske Storsalssat-
sning lørdag. Så kom ly-
set på.

– Dette sugej balle, jeg snikej meg 
hjemovej, proklamerte påtroppende 
samfundetleder Leiv-Erik Ødegaard på 
vei ut av Storsalen lørdag.

Misnøyens årsak lå i TEIPfestival-
arrangørenes taktiske blunder mellom 
konsertene. Publikum virket å føle stem-
ningen, folk danset og klinte og hadde sex 
og trivdes godt, og etter Skatebård og BC 
hadde Lindstrøm alle muligheter til å løfte 
sirkustaket til nye høyder. Hadde det ikke 
vært for at arrangørene valgte å vente to 
timer med å la neste artist entre scenen 
og samtidig skru på alt lys og begynne 
å rydde, som for rett ut å si «gå hjem, 
folkens, her er det ikke mer å se».

– Dette var et helt bevisst valg fra 
vår side, svarer presseansvarlig i TEIP-
festivalen Stein Mortensholm.

Han forteller at fjorårets festival-
arbeidere fikk vannblemmer av 
ølkoppryddingen etter konsertene, og 
at de i år ville spre den store arbeids-
mengden utover. Derfor så de på det som 
nødvendig å skyte stemningen i hodet, 
flere ganger, mens den lå død på bakken.

– Ja, det ble sånn, sier festivalsjef Anne 
Jahr, som sniker seg inn i intervjuet. 

På den annen side hevder anonyme 
kilder at lyset egentlig stod påskrudd hele 
tiden, men at det ikke var nok energi på 
nettet til å støtte både BCs lyseffekter, 
dagbelysningen og Edgars plasmakanon-
tappekran samtidig. Bare når det ikke ble 
tappet øl i Edgar kom lyset på i Storsalen, 
og det skjedde tilfeldigvis mellom konser-
tene, hevder innsidere på KiSS. Snikposten 
ser på denne forklaringen som tynn. SNIK

Velferdstingets transportmidler

1844 
Barføttæraen er over, idet leder Aage 
Hwaal kjøper sitt første par med tresko.

1879
Den allerede skandaleomsuste velfor-
eningsleder Lax Luther kan observeres i 
rasende fart nedover Høyskolebakken på 

sin forkrommede Velociped. Farkosten 
mangler forøvrig bremser, og nestleder 
Christian Chrill blir hastig konstituert.

1901
Velferdstinget ilegges en rekordmulkt 
etter å ha nasket Kristian Birkelands 
flunkende nye automobil.

1972
Velferdstingets første kvinnelige leder, 
Mari Krell, kjøper vekselsstrømlokomo-
tivet Ohma Electra av Thamshavnbanen. 

Suksessen blir kortvarig, da samtlige av 
NTHs aggregater leverer likestrøm. 

1973
Oljekrise og bilfrie søndager! Org.Sek 
Hvitting Foss leier inn en lama, men 
dør i en tragisk spyttdrukningsulykke.

2005
Kasserer Hainrich Hai underslår 5000 
semesteravgifter og fl ykter ned Øvre Allé 
på en Segway PT.

Velferdstinget prøver å tilsnike 
seg en elbil. Dette blir ikke før-
ste gang Tinget har investert i 
alternativ befordring. 

Dragvoll fhtagn!
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Cymru am byth. Wales forever.
Fotograf: Sara Myhren Kornberg
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skapdøra, kan ikkje vere full. Og er det ikkje helg snart? Det 
er torsdag no, og kven veit kva som skjer i helga? Sikkert 
lurt å ha ei kjøttdeig, potetgull, cola og ein sjokolade. Og 
brød! Ferskt brød er betre enn det eg har i skapet. Dei raske 
og elegante rørslene som skulle leie meg i hamn uteblir.

Vel heime kan eg med blanda kjensler konstatere at 
eg er nitten varer rikare, og to hundre og femtitre kroner 
fattigare. Ikkje heilt etter planen, men no slepp eg i alle fall 
å gå på butikken på ei stund. Men og denne siste rest av 
stoltskap må vike, for den einaste avdelinga i butikken eg 
klarte å unngå var ølavdelinga.

Vegen eg skal gå blir memorert på ny. Høgre, høgre, ta 
av til høgre. Eg er i gong igjen. 

Skjoldmøy

Vegen eg skal gå, er godt memorert i hovudet. 
Rett etter at eg har entra butikken, skal eg ta 
til høgre og gå strake vegen mot ølavdelinga, 
raske med meg tre øl og forflytte meg kjapt og 
elegant til kassa. Ei i utgangspunktet lett over-
komeleg oppgåve. Dessverre for meg forsvinn 
alle strategiar i det eg entrar butikken, og det 
er som om eg står der for fyrste gong. Ung, 
uvitande og eit perfekt bytte.

Den fyrste feilen ein gjer, er ofte den grovaste. 
På rein refleks tek eg med meg ei handlekorg, 

som om dette i det heile tatt er nødvendig når eg berre skal 
ha tre øl. Og når eg allereie er på kjøret, kjem den eine 
feilvurderinga etter den andre. I staden for å ta til høgre i 
retning ølen, går eg beint fram mot frukta, og den hendige 
handlekorga gjer at eg har god plass til alt eg absolutt ikkje 
treng. Visste du at det er appelsinsesong no? Det kjem eg 
på i det eg går forbi tårnet av oransje herlegdom, og eg 
legg fort fire-fem stykker i korga. Vidare passerer eg både 
agurkar og bananar, og representantar for begge held fort 
appelsinene mine med lag.

Hyllene glir sakte forbi meg, og med eit hemningslaust 
blikk finn eg den eine usaklege matvara etter den andre. 
No er eg verkeleg i slaget! Når eg tenker meg om, så trur 
eg at eg snart er tom for egg, og mjølkeliteren eg såg i kjøle-
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