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TONE NJØLSTAD SLOTSVIK 

En venn av meg foreslo en gang at vi skulle kjøpe en 
sharonfrukt og hoppe på den til den lå flatklemt på 
bakken. Inntil nylig var dette den mest spesielle - men 
også mest nytteløse - formen for protest mot israelsk 
okkupasjonspolitikk jeg hadde hørt om.

For to uker siden bestemte Studentsamskipnaden i 
Trondheim (SiT) - på oppfordring fra Studentersamfundet 
- seg for å boikotte israelske varer. «Hoppe på 
sharonfrukt»-planen måtte gi fra seg førsteplassen 
over rare forslag.

 Det er mange grunner til å reagere på SiTs 
vareboikott. Her er en liste med fire punkter - foreløpig 
flere enn antallet israelske varer som blir fjernet fra 
Studentsamskipnadens kioskhyller. 

Punkt én: Det er i grunnen ganske underlig at SiT 
ble politiske over natta. Kanskje er dette begynnelsen 
på en rekke lignende markeringer fra Samskipnadens 
side. Eller blir Israelboikotten stående alene som et 
politisk krumspring?

Punkt to: Begrunnelsen for å gjennomføre 
boikotten har først og fremst vært at «Samfundet 

oppfordret oss til det». Betyr det at SiT serverer gratis 
mat i sine kantiner hvis Samfundet ber dem om det? For 
å få en mer omfattende begrunnelse enn dette ble Under 
Dusken oppfordret til å ta kontakt med Velferdstingets 
leder Edina Ringdal eller Samfundets leder Gøril 
Forbord. Strengt tatt er det konsernstyrelederen eller 
konsernsjefen i SiT som skal forklare bakgrunnen for 
boikotten. 

Punkt tre: Dersom en boikott skal ha en signaleffekt 
må folk få vite om den. Men det står ingenting om 
den på SiTs hjemmesider. 

 Punkt fire: Slik jeg har forstått det er det ikke 
en gang sikkert at det selges israelske varer gjennom 
SiT. Det eneste som skal skje er at ulike leverandører 
får beskjed om å unngå israelske varer. 

Jeg er ikke skeptisk til en boikott av varer fra 
Israel i seg selv, på tross av at den neppe har en 
nevneverdig økonomisk effekt. Som symbolpolitikk 
kan motstand mot Jaffa-appelsiner og andre israelske 
produkter være viktig nok.

 Det er måten boikotten har blitt gjennomført på 
jeg har problemer med å svelge. Dersom en boikott skal 
fungere som politisk virkemiddel, må det ligge klare 
standpunkt bak. SiTs boikott blir i stedet å hoppe på 
en sharonfrukt fordi den kuleste gutten i vennegjengen 
foreslår det. 

Les også sak side 15 og leserinnlegg side 26.

Jaffa jaffa
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NTNU skal for første gang ansette rektor, og 
ikke la universitetsbefolkningen selv få stemme 
fram den de vil ha. Saken har lenge vært avgjort: 
Allerede for to år siden bestemte NTNU-styret 
seg for at de ønsket å ha én leder på toppen, 
og at denne skulle være ansatt.

Den nye universitets- og høgskoleloven som trer i 
kraft fra høsten gir styret lov til å endre praksisen. 
Den nye rektoren blir sittende alene med det 
ansvaret dagens rektor og universitetdirektør i 
dag deler på - såkalt enhetlig ledelse.

Vi hadde helst sett at rektor fortsatt ble valgt. 
Men spørsmålet er ikke lenger om det blir en 
ansatt rektor, men hvem og hvorfra. Det mest 
interessante spørsmålet er uten tvil: Blir det en 
fra NTNUs egne rekker, eller en utenfra?

En rektor utenfra kan tilføre universitetet nye 
ideer og være mer en rektor for alle enn en 
med føttene for godt plantet i ett fagmiljø ved 
NTNU, påpeker tilhengerne av den nye modellen. 
Hun eller han vil kunne starte med blanke ark, 
og slik sett være et bedre valg enn en mulig 
intern knivmaker på tokt mellom Gløshaugen- 
og Dragvollmiljøene.

Majoriteten av de vitenskapelig ansatte ser 
annerledes på en ekstern kandidat. Skrekkvisjonen 
er at en næringslivsjapp inntar rektorstolen 
og forsterker det mange ser som en stadig 
økende rasjonalisering og markedstilpasning i 
universitetssystemet - med mer lojalitet oppover 
enn nedover i systemet.

«Jeg vil ikke være kategorisk, men det vil være 
veldig store krav knyttet til vedkommende om 
han eller hun ikke kjenner NTNU fra før», uttaler 
dekan på Det medisinske fakultet, Gunnar Bovim, 
i dette nummeret av Under Dusken.

Det blir ingen enkel jobb å finne en ny rektor. De 
ansvarlige for rektoransettelsen må etter Under 
Duskens mening finne en svært kompetent, 
synlig og samlende rektor som samtidig tør å 
være kritisk og fritt tenkende - både oppover 
og nedover i universitetssystemet.

Vi tviler på at noen eksterne rektorkandidater 
når høyt nok opp denne første gangen, og 
tipper NTNUs første ansatte rektor blir en fra 
universitetets egne rekker.

Les også sak på side 12

Intern eller 
ekstern?

Illustrasjon: Alejhandra Barahona
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Under Dusken er et selvstendig organ for studenter, 
utgitt i Trondheim av AS Mediastud. Under Dusken 
blir delt ut gratis på læresteder i Trondheim med 
medlemsrett i Studentersamfundet. Under Dusken 
kommer ut åtte ganger i semesteret. Opplaget er 10 
000. Storsalen i Studentersamfundet velger redaktør på 
politisk grunnlag. Redaktøren velger selv sin redaksjon. 
Redaktøren plikter å arbeide i samsvar med den 
redaksjonelle linje redaktøren er valgt på.

AMUND AUNE NILSEN

CHRISTIAN SKARE STENDAL

ALF TORE BERGSLI

CAMILLA KILNES

CHRISTIAN NØRSTEBØ

RAGNHILD HAUGLI BRÅTEN

ARE HÅVARD HØIEN

BIRGITTE BERGGREEN

EIVIND HJERTHOLM FISKERUD

INGVE LØKKEN

ERLEND HAMNABERG

PÅL VIKESLAND

ansvarlig redaktør

nyhetsredaktør

reportasjeredaktør

kulturredaktør

fotoansvarlig

debattansvarlig

grafisk ansvarlig

gjengsjef

økonomiansvarlig

annonseansvarlig

maskinansvarlig

sivilarbeider

ULOVLIG: Teleoperatøren har ikke anledning til å sende deg MMS-meldinger uten ditt forhåndssamtykke.
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UETISK SMS
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Netcom spammer ulovlig

Netcom ville tjene 
penger på å sende 
MMS-hilsen til kundene 
på Valentinsdagen. 
– Ulovlig, mener 
jussekspert Tore Lunde. 

På årets valentinsdag fikk 100 000 
tilfeldig utvalgte Netcom-abonnenter 
en animert MMS-melding fra tele-
operatøren. Meldingen, som inneholdt 
et pulserende hjerte og en utskiftbar 
undertekst, var lett å personalisere 
og videresende.

Mål: tjene penger
– Vi ønsket å bekjentgjøre mulighetene 
MMS byr på overfor våre kunder, 
forteller kommunikasjonsansvarlig 
Guri Wormdahl i Netcom. 

Alle som videresendte meldingen 
bidro til økt MMS-trafikk på nett-
verket.

– Som en markedsorientert bedrift 

er vi selvsagt motivert av å tjene 
penger, innrømmer Wormdahl.

Hun har ingen etiske eller 
lovmessige betenkeligheter med 
framstøtet, og mener at man i et 
løpende kundeforhold har anledning 
til å kommunisere med sine kunder 
på denne måten.

– Dette prosjektet var blant 
annet tenkt å oppdra kundene til 
å motta nyttig informasjon utenom 
de tradisjonelle kanalene, sier 
Wormdahl.

Lovstridig
– Dette er utvilsomt et markeds-
føringsframstøt, og i så måte ulovlig, 
mener dr. juris Tore Lunde ved  
Universitetet i Bergen (UiB). 

I følge markedsføringsloven er 
det forbudt å rette markedsførings- 
henvendelser til forbrukere ved hjelp 
av telekommunikasjonsmetoder uten 
forhåndssamtykke. 

Lunde setter spørsmålstegn 
ved at ikke MMS-meldingen var 
utformet og presentert på en slik 
måte at det tydelig framgikk at det 
var markedsføring.

– Dersom man sender ut en 
MMS-melding som mottakerne ikke 
vet hvordan de skal forholde seg til, 

er det under enhver kritikk.
Konkurrenten Telenor sier de 

aldri kunne tenke seg å benytte 
lignende framstøt.

– Vi er ikke en innholdsleverandør, 
og det er heller ikke Netcom, fastslår 
Business Manager Nils Petter Johnsen 
i Telenor.

Stor betydning
– Dersom henvendelsen direkte eller 
på sikt har som formål å selge mer av 
et produkt, vil den defineres som et 
markedsføringstiltak, sier Frode Elton 
Haug i Forbrukerombudet. 

Da Under Dusken opplyste 
Forbrukerombudet om saken, ble de 
straks lutter øre. Likevel vil de bare 
uttale seg på generelt grunnlag.

Flere advokater Under Dusken 
har vært i kontakt med spår at dersom 
Forbrukerombudet konkluderer 
med at denne type markedsføring 
ikke bryter med lovverket, vil det 
ha store konsekvenser for framtidig 
markedsføring via mobiltelefoner.

– Dersom Netcoms markeds-
føringstiltak vurderes som lovlig, 
må man sørge for at ordlyden i 
markedsføringsloven får en heldigere 
utforming, fastslår Tore Lunde ved 
UiB.UD

Illustrasjon: Alejhandra Barahona
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Bergens egen Onkel Skrue, finans-
mannen Trond Mohn, ga denne 
måneden 50 mil l ioner kroner 
til forskning ved Universitetet 
i Bergen. Til sammen har han 
gitt over 400 millioner kroner til 
forskning i regnværshovedstaden. 
NTNU kan foreløpig se langt etter 
tilsvarende gaver fra Trondheims 
rikmannsklubb. 

– Jeg kan for lite om forskning til 
å vite hva jeg burde støtte. Dessuten 
ville det bare bli en administrativ 
krangel hvis jeg ga til NTNU sentralt, 
sier bunnprisguru Trond Lykke.

Han har selv støttet ulike 
forskningsprosjekter, blant annet 
ved å gi én million til forskning via 
Det Kongelige Norske Videnskabers 
Selskab. Men å donere penger til 
byens eget universitet er en fremmed 
tanke. 

Nå skal finansfiffen få en ekstra 
gulrot som skal få dem til å drysse 
pengesedler over forskningen ved 
universitetene. 

I stortingsmeldingen «Vilje til 
forskning», som kom i mars, foreslår 
regjeringen at gaver fra bedrifter 
eller privatpersoner på over fem 
millioner kroner skal oppfølges av 
en gaveforsterkning fra staten på 25 
prosent. 

– En slik gaveforsterkning er altfor 

TEKST: TONE NJØLSTAD SLOTSVIK
slotsvik@underdusken.no
FOTO: ANNE-STINE JOHNSBRÅTEN

Få private gaver til NTNUs forskning
Universitetet i Bergen 
har fått over 400 
millioner kroner fra én 
og samme mann i løpet 
av et halvt år - mer enn 
seks ganger så mye som 
NTNUs sentrale stiftelser 
utgjør tilsammen. 

lav – den burde vært på 100 prosent. 
Dessuten er det få privatpersoner i 
Trondheim som har mulighet til å gi 
fem millioner kroner, kommenterer 
Trond Lykke. 

Ingen trøndersk frierferd
Det er plassert omtrent 60 millioner 
kroner i stiftelser som administreres 
av NTNU sentralt. Bidrag fra både 
bedrifter og privatpersoner inngår 
i disse.

– Så vidt jeg kjenner til har det 
vært lite fokus sentralt på å skaffe til 
veie nye midler knyttet til stiftelsene 
ved NTNU de senere årene, sier 
økonomidirektør Terje Andreassen. 

Heller ikke besøket fra NTNUs 
tidligere student Fred Kavli i september 
i fjor ga utslag på NTNUs konto. 
Kavli studerte ved daværende NTH 
på 1950-tallet, og bygde seinere opp 
en formue på utvikling av sensorer for 
fly, romfartøyer og andre industrier 
i USA. Så langt har han delt ut 700 
millioner kroner til etablering av Kavli 
Research Institutes ved ti prestisjetunge 
universiteter. Alle ligger i USA. 

– Da Fred Kavli var på besøk 
viste vi fram den typen forskning vi 
vet han er interessert i. Han virket 
veldig imponert over Senteret for 
hukommelsesbiologi, men neppe nok 
til at det kommer inn i stjernegalleriet 

hans, sier rektor Eivind Hiis Hauge 
ved NTNU.

Svensk sjarmoffensiv
For noen år siden befant Lunds 
universitet seg i omtrent samme 
situasjon som NTNU: Donasjoner 
fra privatpersoner var en sjelden 
begivenhet. Høsten 2002 ansatte 
det svenske universitetet to personer 
som kun skulle jobbe med såkalt 
«fundraising», i tillegg til én person som 
kun skulle jobbe med universitetets 
alumninettverk. 

– Det er viktig at disse to 
prosjektene går hånd i hånd! sier 
Carina Skoglund, en av de to som 

MILLIONÆR-NEI: - Det har ikke vært aktuelt for meg å gi 
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Etter en oppstart med mange omveier 
og ingen bevilgninger i 2004 har det 
i år blitt satt av 1,2 millioner kroner 
til NTNU Alumni. 

For tiden er et pilotprosjekt med 
75 personer i gang, mens den ferdige 
alumnidatabasen vil være i drift fra 
januar 2006. 

– I første omgang vil alumni-
databasen brukes i forbindelse med 
ulike arrangement, både faglig og 
sosialt, som under UKA05s G-helg til 

PRIVATE GAVER TIL FORSKNING

FAKTA

Regjeringen foreslår i Stortings-
meldingen «Vilje til forskning» 
at staten bidrar med 25 prosent 
ekstra hvis det gis private 
enkeltbidrag på mer enn fem 
millioner til  grunnforskning.
 
Ordningen skal etter alt å 
dømme tre i kraft 1. januar 
2006.

Forutsetningen for gavefor-
sterkningen er at pengegavene 
gis uten at det kommer giveren 
direkte til gode, og at den 
gis til grunnforskning ved 
universitetene, Det Norske 
Videnskaps-Akademi eller 
Norges forskningsråd.

Per i dag kan private aktører 
få skattefradrag for gaver til 
forskning på inntil 10.000 
kroner eller inntil 10 prosent av 
alminnelig inntekt.

Kilde: forskning.no

Få private gaver til NTNUs forskning
Alumni: 
fest og finans
Hvis du allerede gleder 
deg til jubileumsfester 
ved NTNU, bør du 
registrere deg i 
Alumnidatabasen. 

MILLIONÆR-NEI: - Det har ikke vært aktuelt for meg å gi 

jobber med å skaffe sponsormidler 
og pengegaver.

Av de 65 millionene svenske 
kronene universitetet har fått av 
sponsorer og donatorer i løpet av 
de samme årene, kommer hele åtti 
prosent fra privatpersoner. 

– Vi opplever at interessen har 
økt veldig etterhvert som vi blir 
flinkere til å presentere forskningen 
som foregår ved Lunds universitet, 
forteller Skoglund. 

Hun utdyper at det ikke er snakk 
om en enkel tiggerunde hos de med 
mest solid økonomi.

– Vi inviterer bedrifter og privat-
personer til foredrag, og prøver å 

høsten, sier seksjonssjef Anja Tjelflaat 
ved Seksjon for samfunnskontakt.

På lengre sikt håper NTNU å få 
noe igjen for satsningen.

 – Alumninettverket vil kunne 
brukes til økt utdanningskvalitet ved 
NTNU, blant annet ved at man kan 
rekruttere rådgivere og sensorer, 
få ideer til prosjektoppgaver og 
gi tilbakemeldinger på fagbehov i 
samfunnet, forteller hun.

En annen intensjon med Alumni 
er få rike eks-studenter til å donere 
penger til universitetet.

– At tidligere studenter skal sponse 
NTNU er ikke hovedintensjonen ved 
å bygge opp et alumninettverk, men 
det er helt klart en ønsket effekt, sier 
Anja Tjelflaat.

 For å stå i alumnidatabasen må 
en aktivt registrere seg. Alle grupper 
med tilknytning til NTNU kan opprette 
egne underalumnier.UD

Morten Andersen, 
advokat
– I prinsippet ikke utover det vi bidrar 
med i skatt. Vi har ingen midler til overs, 
da vi er nødt til å utvikle bedriften 
videre.

finne ut hva de potensielle giverne 
interesserer seg for. Så blir det opp 
til dem å ta initiativet til å gi oss 
økonomiske bidrag.

– Lær av oss
Da Lunds universitet skulle lære å 
lokke til seg private midler dro blant 
annet Skoglund på studietur til USA. 
Hun har et enklere tilbud til NTNU:

– Hvis det finnes interesse for det 
kommer vi gjerne og forteller om vår 
virksomhet for universitetet deres!

Rektor Hiis Hauge er åpen for å 
høre om erfaringene Lunds universitet 
har gjort seg.

– I Norge er det svake tradisjoner 
for å gi av egne penger til forskning, 
men kanskje vi er på vei inn i et 
kulturskifte? sier han, og legger til:

– Kommunens entusiasme for sa
mlokaliseringsprosessen er et uttrykk 
for at de har sett at NTNU, HiST og 
Sintef er Trondheims viktigste kort. 
Denne bevisstheten kan nok spre seg 
til privatpersoner og bedrifter, og på 
sikt gjøre at vi får økonomisk støtte 
fra private aktører.UD

KAN DET VÆRE AKTUELT FOR DEG Å GI 
DONASJONER TIL GRUNNFORSKNING VED NTNU?

Francis Kjeldsberg, 
kaffekonge og eiendomsinvestor: 
– I fremtiden kan ikke Norge konkurrere 
på andre ting enn kunnskap, så vi 
må absolutt satse på forskning og 
utdanning. I prinsippet er jeg positiv 
til å støtte grunnforskning, men kan 
selvfølgelig ikke ta noe klart standpunkt 
her og nå.

Diskuter saken på:
www.underdusken.no/meninger

Gunnar Heglund, 
eiendomsmillionær
– Det er selvsagt viktig at private og 
offentlige aktører samarbeider, men 25% 
er noe lite. Jeg vil også vite hva pengene 
skal brukes til. Så nei, jeg vil nok ikke 
støtte forskning ved universiteter.
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TEKST: SILJE SOLBAKKEN 
sisol@underdusken.no
FOTO: JONE JANSEN

TEKST: ANDREAS RUNESSON
runesson@underdusken.no
FOTO: BIRGER JENSEN

Teknisk Avdeling ved NTNU (TA) 
vil ha seg frabedt slik aktivitet, og 
truer nå med å stenge hele 4.etasje 
hvis ikke dette stanses. Seksjonsjef 
Geir Nilsen hevder bygget tar skade 
av aktiviteten. 

– Vi har hatt nok trøbbel med 
bygget som det er. Taket er belagt 
av en spesiell type taktekkingspapp 
som forsåvidt skal tåle en støyt, men 
fotballsparking er det ikke designet 
for. Det skal ikke mer til enn sko med 

– Taket ingen fotballbane

Masterstudenter 
med lesesalsplass 
på idrettsbygget på 
Dragvoll får påpakning 
etter å ha brukt taket 
som pauserom og 
fotballbane. 

RIFTER TIL BRY: Teknisk Avdeling ved NTNU raser over ferdsel og ballsparking på taket av idrettsbygget på Dragvoll. Driftsoperatør 
Øyvind Kamp viser de stygge skadene.

spesielt grov såle eller lignende for at 
taket kan ta skade. Og flere fuktskader 
trenger vi ikke, sier Nilsen. 

I tillegg nevner Nilsen sikkerhet 
som faktor i saken.

– Det finnes ikke noe skikkelig 
gjerde der oppe og det er langt ned 
til bakken, minner han om.

Tåpelig oppførsel
Studentene har ikke latt seg stoppe av 
den låste døren som ellers fører opp 
til taket. De har klatret ut gjennom 
vinduer og tatt seg opp til taket den 
veien. Eieren av bygget, SiT Eiendom, 
er oppgitt.

– Dette er tåpelig oppførsel. Det 
kan være farlig å oppholde seg der 
oppe. Et visst intelligensnivå må man 
jo kunne forvente av en masterstudent, 
sukker eiendomsdirektør Terje 
Bostad.

Da Under Dusken besøkte taket 
var det tydelige tegn på aktiviteten. 
I tillegg til flere rifter i takpappen 
fantes der mange sigarettstumper og 
en ølflaske.

– Drastisk å stenge etasjen
Fakultet for samfunnsvitenskap og 

teknologiledelse (SVT) er ett av 
fakultetene som har lesesalsplasser for 
masterstudenter på idrettsbygget.

Seksjonsleder Per Stene bekrefter 
at de har mottatt beskjeden fra TA.

– Vi er informert om saken, ja. 
Jeg synes egentlig det er drastisk å 
true med å stenge hele etasjen på 
grunn av dette. Fjollete oppførsel er 
det jo, men det kan umulig gjelde 
alle. Vi har ikke foretatt oss noe 
foreløpig.

– Men ville ikke TA at dere skulle 
gi beskjed om at slik aktivitet ikke er 
tillatt?

– Hvis det er så nødvendig kan 
de vel gjøre det selv. De har tilgang 
til e-post som alle andre. De har jo 
også vaktmestere på bygget som 
personlig kan si det til studentene. 
Jeg ser ikke helt det store problemet 
her.

– Så dere vil altså ikke foreta 
dere noe?

– Ikke foreløpig, men skulle 
aktiviteten fortsette vil vi gjøre det, 
avslutter Stene.

Ingen masterstudenter på bygget 
ville kommentere saken overfor 
Under Dusken.UD

IDRETTSBYGGET

Ole Peder 
Arvesen og hans 
trykkfeildjevel.
«Manuskript som 
v i  m o t t a r  f r a 
e k s r e d a k t ø r e r 
behand le s  med 
utsøkt forsiktighet, 

da det ofte viser sig at de har skjulte 
hensikter. Når således Ole Peder sender 
oss et maskinskrevet manuskript, kan 
man være trygg for trykkfeilsdjevelen.
Når han undertegner sig, fremdeles 
maskinskrevet, Ole Peber Arvesen, 
så må det tilskrives hans private 
trykkfeilsdjevel, eller kanskje Peber 
hentyder til hans reise til Paris? Hvem 
vet, kanskje det er der den berømte 
peber gror?» 

Nå kommer 
kvinnene...
«Ingen bør stille 
umotivert til et 
styrevalg i Studenter-
s a m f u n d e t  - 
verken kandidater 
e l l e r  v e l g e r e . 

Å stable et kandidatstyre på på 
bena bør være et resultat av god 
planlegging og en velutviklet politikk. 
Styreposisjonen gir muligheter for 
å belyse samfunnsforholdene - drive 
ideologikritikk og spre informasjon. 
Derfor må et kandidatstyre ha en politikk 
å fremme gjennom styreposisjonen.
Dagens samfunnssystem fungerer 
ufornuftig . Produksjonslivet preges 
av grov sløsing med naturressursene. 
Det kapitalistiske system utbytter 
de mennesklige ressurser gjennom 
rasjonalisering og dårlig arbeids-
miljø.» 

«Alle dyr er laget 
av snø»
« « . . . m e n  i k k e 
elefanten- elefanten 
er laget av en svær 
haug av papp med 
snabel». En person 
som synger noe 

slikt og kaller enmannsbandet sitt 
Bare Egil Band, må ha en del sprelske 
hjerneceller bak brillene og skjegget. I 
løpet av konserten i Klubben forsøkte 
han riktignok å overbevise tilskuerne 
om at han er helt vanlig når han ikke er 
Bare Egil Band, men jeg har vanskelig 
for å tro ham.»

10 ÅR SIDEN

25 ÅR SIDEN
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TEKST: ANDERS SUND RYDNINGEN
rydningen@underdusken.no
FOTO: AUDUN REINAAS

Omtrent ti prosent av våre studenter som 
fordypning i norsk, forteller Jon Smidt, 
fagansvarlig for norskundervisningen  
i allmennlærerutdanningen ved 
Høyskolen i Sør-Trøndelag (HIST). 

Han er bekymret over utviklingen, 
som gir grunnskolen mange ikke-
spesialiserte norsklærere. Alle som går 
allmennlærerutdanning på høyskolene 
får undervisningskompetanse i både 
norsk-, matte- og religionsfag.

– Vi vil mangle norsklærere 
med god nok kompetanse på grunn-
skolenivå. Man trenger mer enn et 
halvt år norskundervisning for å bli 
trygg i undervisningssituasjonen. 

– Nesten krise
HIST har fra neste år av satt opp en ny 
mastergrad innen norsk fordypning. 
Denne skal gjøre det mer attraktivt 
å studere norsk. Søkertallene viser 
at dette ikke har gitt det oppsvinget 
som HIST håpet på. Nå mener Smidt 
at noe må gjøres.

– Vi er vel i nærheten av en krise, 
men på nåværende tidspunkt velger 
jeg å ikke fokusere på det negative. 
Jeg kaller det en utfordring.

Han undrer seg over at ikke flere 
studenter skjønner «sitt eget beste» 
ved å ta fordypning i norsk.

– Det vil bli et stort behov for 

Norsk er det 
største faget i både 
grunnskolen og i den 
videregående skolen. 
Nå advares det mot 
lærermangel i faget.

norsklærere, noe som vil gi mange 
jobb.

Samme problem
Mens allmennutdanningen på HIST 
utdanner lærere til grunnskolen, 
utdanner NTNU lærere for den 
videregående skolen. Studieveileder 
Rune Hegge hos NTNUs lærer-
utdanning forklarer hvorfor det kan 
bli et problem.

– Gjennomsnittsalderen på 
lærerene i den videregående skolen 
er cirka 50 år, og snittlæreren slutter 
med undervisning når de er 56. 

– Tallet på de som utdanner seg 
har vært relativt stabilt, men siden 
behovet øker er realiteten at det 
utdannes for få. 

Departementet uenig
Avdelingsdirektør Rolf Hansen 
ved Utdannings- og Forsknings-
departementet vil ikke kalle situa-
sjonen en krise

– Utdanningsdirektoratet kart-
legger norsklærersituasjonen. Det 
er ingenting som tyder på at det er 
noen krise. 

Han peker på forskjellene i 
situasjonen med norsklærere kontra 
krisemangelen på realfagslærere.

– I realfagslærersaken kom skole-
eierene til departementet med beskjed 
om at de hadde problemer med å få 
tak i nok lærere. Slike signaler får 
vi ikke nå.

– Hvorfor hører dere ikke på 
fagmiljøene når de sier det nesten 
er krise?

– Vi kan ikke gå ut å erklære 
krise hver gang en høyskole mangler 
studenter.UD

Frykter norsklærerkrise

KJEDELIG: Karianne Holthe (t.v.) og Stine Eidsør ved lærerutdanningen på HiST skjønner at folk vil ta andre fag enn norsk.

NORSKLÆRERMANGEL: – Vi trenger 
mange flere norsklærere, sier fagansvarlig 
for norskundervisningen ved HiST, Jon 
Smidt (i midten).
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- Mye er kjedelig
Lærerstudentene 
Karianne Holthe og 
Stine Eidsør ved HiST 
tror mye av grunnen til 
at så få lærerstudenter 
spesialiserer seg i norsk 
er fagets kjedelige 
rykte.

– Norskfaget er så stort at det blir 
en del ting som virker kjedelig, tror 
Holthe og Eidsør.

Begge tar allmennlærerudanning 
ved HIST. Mens Holthe i tillegg til 
de obligatoriske fagene har tenkt 
å ta engelsk fordypning, sikter 
Eidsør seg inn på mattefordypning 
i tillegg til engelsk. Holthe vil 
undervise i barneskolen, Eidsør på 
ungdomstrinnet. 

–  allmennlærerutdanningen, 
forklarer de.

– Jeg regner derfor med at jeg 

må ta de fagene jeg får, mens Stine 
på ungdomsskolen må ha mer spesial-
isering, sier Holthe.

Lei norsk
De tror det er flere grunner til at det 
er få som velger å ta fordypning i 
norsk. 

– En årsak kan være at vi allerede 
må igjennom en norskbit, som gjør 
at folk har lyst på å gjøre noe annet, 
spekulerer Holthe. 

De peker også på at andre fag 
har vært flinkere til å markedsføre 
seg internt på HIST.

– Norskundervisningen slik den 
har vært presentert på HIST har ikke 
gitt meg noe større lyst til å fordype 
meg i det, sier Eidsør.

- Sikret jobb uten norsk
Begge er enige om at det i mindre 
grad enn før er slik at studentene 
velger fordypninger etter hvor det 
er størst sjanse til å få jobb.

– De fleste velger etter hva de 
er mest interessert i, slik at de kan 
yte best i en undervisningssituasjon, 
sier Holthe.

– Vi vil nok få jobb uansett.UD

1. Hva tar du som fordypning?
2. Hvorfor / hvorfor ikke norsk?

4 PÅ ROTVOLL

1: – Jeg tar norsk fordypning med fokus 
på ungdomsskolen.
2: – Jeg vil engasjere elever, og få dem 
interessert i språk og litteratur.

1: – Jeg tar norsk fordypning med fokus 
på ungdomsskolen.
2: – Jeg har sett at det er lite søkning 
i norsk, så jeg har lyst på master. Norsk 
er også et veldig spennende fag.

1: – Natur og Miljø
2: – Vurderte det og kan hende jeg tar 
det senere. Men det finnes morsommere 
fag.

1: – Musikk, drama og KRL
2: – Her på HIST har norsken fokus på 
ungdomsskolen, og jeg har mest lyst 
til å undervise på barneskolen.

Janicke Christensen Sølve Karlsen Marianne Dyre Marita B. Johansen

KJEDELIG: Karianne Holthe (t.v.) og Stine Eidsør ved lærerutdanningen på HiST skjønner at folk vil ta andre fag enn norsk.
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TEKST: BJØRN ROMESTRAND
romestra@underdusken.no

Skjelbred Refsdal ønsket å stille 
som kandidat mot Jon Ivar Eike-
land i arbeidsutvalget i Norsk 
Studentunion (NSU). Begge ønsket 
å bli Internasjonalt ansvarlig. Men 
Landstinget velger representanter inn 
i AU og ikke i de spesifikke vervene. 
Dermed kunne ikke Skjelbred Refsdal 
stille som motkandidat.

– Ettersom stillingen jeg ønsket 
allerede var lovet bort til Eikeland, 
ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg 
en annen stilling i arbeidsutvalget, 
for eksempel nestleder. Men det er i 
internasjonale spørsmål jeg føler at jeg 
har den nødvendige kompetansen, 
sier hun.

Hun føler ikke at hun ble tatt 
på alvor, men istedet brukt som en 
brikke i et spill.

– Vi burde stilt til valg på verv. 
Slik det er nå blir jeg vurdert som jente 
og radikal, ikke som en person som 
brenner for internasjonale spørsmål 
som utdanning og bistand.

Får støtte fra Trondheim
Leder Ronny Sødahl Furunes ved 
Studenttinget NTNU (STi) er langt 
på vei enig i kritikken fra Skjelbred 
Refsdal.

– At avtaler på gangen bestemmer 
hvem som blir plassert i de ulike 
vervene, er noe jeg beklager, sier 
han.

De andre store lokallagene i NSU 
er delt opp i fraksjoner. 

– At kandidatene stadig blir 
fordelt mellom disse fraksjonene, gjør 
at det kan bli vanskelig å få valgt de 
beste kandidatene. 

– Jeg har sans for at kandidaten 

– Jeg regner med at delegatene har 
lagt til grunn det arbeidet jeg har gjort 
dette året, og at de er fornøyde med 
det, sier Henriksen.

Med seg får han et arbeidsutvalg 
bestående av fire personer.

Mari Markmann, høyskolenes 
representant, blir trolig nestleder. 

Refser NSU-systemet
Åsne Skjelbred 
Refsdal fra Tromsø 
trakk kandidaturet til 
arbeidsutvalget i NSU 
i protest. Avtalt spill 
levnet henne få sjanser 
til å bli valgt.

presenterer sin person og sitt program, 
og selger sitt kandidatur til salen. 
Dette mener jeg er den riktige måten 
å gå fram på, sier STi-lederen.

Henriksen vasker hendene
Flere som meldte sitt kandidatur før 
valget, trakk seg. Dette førte til at det 
ved valget var akkurat fire kandidater 
til fire verv.

Men leder Jørn Henriksen i NSU 
hevder at han ikke kjenner til at det 
ble gjort avtaler i forkant av valet på 
Landstinget.

– Men det er vanlig at folk 
diskuterer kandidatene på forhånd 
og hvem de tror blir valgt, sier han.

– Om det er dette får kandidatane 
til å trekke seg, har jeg ingen 
formening om.

– Det stilte fire kandidater til fire 
verv. Virker det ikke sannsynlig at det 
ble gjort avtaler i forkant?

– Jeg registrer at det er flere 
meldte sitt kandidatur, men trakk det 
rett før valget. Hvorfor de gjorde det, 
får du nesten spørre dem om, sier 
Henriksen.UD

NSU-leder gjenvalgt
NSUs Landsting 
gjenvalgte Jørn 
Henriksen som 
leder. Det var ingen 
motkandidater.

Hun får ansvaret for kontakten med 
NSUs fagråd og dessuten likestillings-
politiske spørsmål. 

 John Ivar Eikeland fra NTNU ble 
valgt til internasjonalt ansvarlig. Han 
skal blant annet undersøke Bologna-
prosessens sosiale dimensjon, det vil si 
de sosiale konsekvensene ved et felles 
europeisk utdanningsrom. I tillegg 
skal han bidra til at Norge hindrer 
liberalisering av utdanningsmarkedet 
i utviklingsland.

Sara Henriksen fra Universitetet 
i Bergen (UiB) blir trolig fagpolitisk 
ansvarlig, mens Tormund Skinnermo 
fra Universitetet i Oslo (UiO) ligger 
an til å bli velferdsansvarlig.UD

NSUs LANDSTING

NSU arrangerte sitt 51. Landsting 
8. -  10. april i Trondheim.

Landstinget er NSUs øverste 
organ og består av representanter 
fra NSUs sju lokallag.

Landsstinget styrer NSU gjennom 
tre dager med debatter og vedtak.

De vedtakene som Landstinget 
fatter, blir retningslinjene for 
Landsstyrets og Arbeidsutvalgets 
arbeid den kommende perioden.

Landstinget vedtok blant annet å 
arbeide for at studiestøtten økes 
til 120 000 kr i året. Det vedtok 
også at studielåns-renta fortsatt 
skal være markedsstyrt.

Landstinget vedtok også at 
det ønsker at den norske 
forskningsinnsatsen skal økes til 
OECD-nivå.

Kilde: www.nsu.no

KRITISK: Avtalt spill svekker demokratiet i NSU, mener Åsne Skjelbred Refsdal 
(Foto: Utropia).

FAKTA
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REKTOR ANSETTES

TEKST: CHRISTIAN SKARE STENDAL 
skareste@underdusken.no
FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ

NTNU vil som første og eneste 
norske universitet gå fra valgt til 
ansatt rektor. Dette er kontroversielt 
blant de vitenskapelig ansatte. Når 
den nye rektoren tiltrer i stillingen 
i august, håper imidlertid Vegard 
Austmo denne kommer utenfra 
NTNU-miljøet. 

– Om man velger en kandidat 
fra enten Dragvoll eller Gløshaugen 
kan det føre til større splid mellom 
campusene, sier han. 

– Eneste alternativet er om man 
velger en som kommer fra et av de 
mindre fagmiljøene, fortsetter han.

Det betyr med andre ord en 
kandidat fra medisin eller arkitekt.

Likevel er en ekstern rektor-
kandidat å foretrekke i følge 
Austmo.

Tror på intern kandidat
Nestleder Carl Fredrik Tjeransen i 
Studenttinget ser argumentasjonen 
fra Austmo.

– En ekstern kandidat vil ikke bli 
sett på som en som kommer fra et 

BI-rektor Torger Reve fratrer i august 
stillingen etter åtte år i sjefstolen. Han 
innrømmer at rektorjobben ved NTNU 
frister.

– Jeg har notert meg at stillingen 
er utlyst. Det er en stilling som er 
interessant, mye på grunn av den 
nye styringsmodellen med enhetlig 
ledelse, sier han.

– Uanset t  er  jobben som 
NTNU-rektor langt mer interessant 
enn rektorstillingene ved de andre 
universitetene i landet, fortsetter 
han.

– Vil NTNU være best tjent med å 
ansette en ekstern kandidat?

– Det må NTNU selv avgjøre, men 
på BI har vi alltid hentet kandidater 
utenfra, sier Reve, som ikke ønsker 
å kommentere om han har søkt 

Vil ha rektor utenfra

– Friskt blod må til for 
å viske ut motpolene 
ved NTNU, mener 
studentpolitiker Vegard 
Austmo.

spesielt fagmiljø, innrømmer han.
Tjeransen tror likevel man vil 

finne en kandidat fra sine egne 
rekker. 

– En intern kandidat vil nok ha 
større grad av legitimitet. Det vil bli en 
lettere overgang, i og med endringen 
i ansettelsesprosessen, sier han, og 
får støtte fra dekan Gunnar Bovim 
ved Medisinsk fakultet.

– Jeg vil ikke være kategorisk, 
men det vil være veldig store krav 
til vedkommende om han eller hun 
ikke kjenner NTNU fra før, mener 
Bovim.

– En tydelig leder
NTNU har satt ned et utvalg som 
i disse dager fører samtaler med 
fakultetene ved NTNU for å kartlegge 
hva man ønsker i en ny rektor. 
Meningene er delte om man ønsker 
en intern eller ekstern rektorkandidat. 
Etter hva Under Dusken erfarer er 
fakultetet for samfunnsvitenskap og 
teknologiledelse(SVT) og Medisinsk 
fakultet positive til å få en leder utenfra, 
mens fakultetet for naturvitenskap og 
teknologi(NT) er klare på at man må 
ha en rektor fra egne rekker.

– Vi ser etter en person som 
skal fylle mange egenskaper. Etter 
samtalene vi har hatt med fakultetene 
er det uttrykt et klart ønske om å få 
en god og tydelig leder. En leder som 
er synlig både innad og utad. Men 
det vil ikke være overraskende om en 
intern kandidat blir valgt, sier lederen 
for utvalget, Siri Beate Hatlen.UD

Kan få økonom-rektor
stillingen som NTNU-rektor.

Dekan Petter Aaslestad ved 
HF-fakultetet og dekan Torbjørn 
Digernes ved IVT-fakultetet, samt en 
av de ansattes representant i styret, 
Bjarne Foss, bekrefter alle overfor 
Under Dusken at de ønsker å overta 
etter nåværende rektor Eivind Hiis 
Hauge.

– Det er et interessant og spen-
nende universitet å være med å 
utvikle, sier Digernes.

Dekan Gunnar Bovim ved 
medisinsk fakultet har lenge vært 
favoritt til å følge i Hiis Hauges 
fotspor, men har nå bestemt seg for 
ikke å søke på stillingen. Det samme 
bekrefter rektor Jarle Aarbakke ved 
Universitetet i Tromsø at han har 
gjort. UD

REKTORANSETTELSE

FAKTA

15. mars 2005 valgte NTNU-styret 
som eneste universitet i Norge å gå 
for ansatt rektor i stedet for valgt. 

NTNU forventer å få søkere både 
fra egne rekker (internt) og utenfra 
(eksternt). Rektorstillingen er utlyst 
i hele Skandinavia, og søknadsfrist 
var 18. april.

Den nye rektoren skal være på plass 
1. august.

NTNU innfører ny ledelsesmodell 
f.o.m. 1. august 2005.

Den gamle modellen med én 
administrativ og én faglig ledelse 
fjernes. Rektor blir en slags adm.dir. 
på begge områder og sjef for den 
daglige driften.

Dekanene, lederne for de syv 
fakultetene, skal også ansettes. 
Instituttlederne blir fortsatt valgt.

ENHETLIG LEDELSE

INTERN SPLITTELSE: – Om man velger en kan 
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TEKST: BJØRN ROMESTRAND
romestra@underdusken.no
FOTO: ANNE-STINE JOHNSBRÅTEN

Sidan januar 2004 har studentane i 
NTNU-styret vore fulltidsstudentar. 
Det vil Studenttinget ha ein slutt på. 
Styrevervet er for krevjande til at ein 
kan studere ved sidan av, meiner 
organet.

Bjørn Utgård, som har sete i 
styret samtidig som han har vore 
student, meiner det er fullt mogleg 
å kombinere studier med styrevervet. 
På studenttingsmøtet argumenterte 
han kraftig mot at dei to styreverva 
skal bli heiltidsstillingar.

– Eg bruker om lag ti timar i veka 
på arbeid knytta til styrestillinga. Då 
seier det seg sjølv at det er tid til å 
studere ved sidan av, seier han.

Fornøgd STi-leiar
Studenttingsleiar Ronny Sødahl 
Furunes ønskjer at studentane i styret 
skal sitje på heiltid og er nøgd med 
at vedtaket vart halt i land.

– Heile studentdemokratiet har 
for lite arbeidskraft. Vi har undersøkt 
fleire måtar å løyse dette problemet 
på. Konklusjonen vart at å ha styre-
representantar på heiltid er ei av dei 
beste investeringane vi kunne gjere, 
seier han.

STi-leiaren meiner at styrevervet 
er så krevjande at det vert naturleg å 
gjere den om til ei heiltidsstilling.

– Ein student i  s tyret må 
kunne skaffe seg oversyn over 
mange sakskompleks, og ein nyvalt 
representant får ei bratt læringskurve. 
Det er nok ikkje mogleg viss han 
eller ho må studere ved sidan av, 
seier Furunes.

– Alternat ivet er at berre 
personar som alt har arbeidd med 
studentpolitikk tidlegare stiller på 
styreval. Men vi ønskjer å unngå ei 
slik form for internrekruttering.

Tilbake til start
Med vedtaket om heiltidsrepresentantar 
i styret vel STi å gå attende til 
den ordninga organet forkasta for 

– Kan både styre og studere
Bjørn Utgård kritiserer 
Studenttingets vedtak 
om at studentar skal 
sitje på heiltid i NTNU-
styret.                    

halvanna år sida.
STi-leiar Ronny Sødahl Furunes 

medgir at heilomvendinga ikkje er 
optimal.

– Ideelt sett skulle vi hatt eit større 
erfaringsgrunnlag før vi bestemte 
oss for å gå attende til den gamle 
ordninga, seier han.

– Men hovudpoenget er at 
styrerepresentantane ikkje har nok 
tid til å halde skikkeleg kontakt med 
resten av studentdemokratiet, meiner 
Sødahl Furunes.

Det er ikkje fjorårets student-
tingsleiar Maria Serafia Fjellstad einig 
i. Ho synest at ho samarbeidde godt 
med deltidsrepresentantane i styret.

– Styrerepresentantane og 
fjorårets STi-leiing samarbeidde godt 
saman. Vi klarte til dømes å bringe 
samlokaliseringssaka på bana, og det 
var veldig medverkande til at saka 
no vert greidd ut.

Ho kritiserer Studenttinget for å 
tenkje kortsiktig.

– I staden for å sjå på strukturen 
til heile studentdemokratiet, har ein 
gjennomført store omveltningar på 
to stillingar, men er altså tilbake ved 
utgangspunktet.UD

VÅRENS STYREVAL

FAKTA

12. mai skal NTNU-studentane 
velje inn to representantar til 
universitetsstyret.

Dei to stillingane er heiltidsverv, 
og studentane vert valt inn for 
1 år.

I tillegg til studentvalet skal 
dei tilsette velje tre fast 
tilsette i undervisnings- eller 
forskarstilling, ein førebels 
tilsett i undervisnings- eller 
forskarstilling og ein tilsett i 
ei teknisk eller administrativ 
stilling.

Dei fire andre representantane 
vert utpeikt av Undervisnings- og 
forskingsdepartementet (UFD). 
Rektor skal ikkje lenger sitje i 
styret, men tilsetjast.

Meir informasjon om valet finn du 
på www.studenttinget.no/valg.

FAKTA

STUDENTREPRESENTANTANE I 
STYRET

NTNU-styret har 11 
representantar. To av dei er 
studentar.

Fram til førre val, hausten 2003, 
var styrevervet eit kompensert 
fulltidsverv for studentane. 
Då avgjorde Studenttinget at 
arbeidsmengda til studentane i 
styret var for liten til at dei kan 
sitje på heiltid.

Etter eit drygt år med 
studerande studentar i styret, 
vedtok STi på førre møte at 
studentrepresentantane igjen skal 
sitje på heiltid.

På møtet argumenterte Bjørn 
Utgård, som har sete to periodar 
i styret (ein på heiltid og ein 
på deltid), heftig mot å gjere 
vervet til ei heiltidsstilling. Også 
Ragnhild Slettebø, den andre 
studenten i styret, var i mot.

TID NOK: Bjørn Utgård i NTNU-styret meiner at studentar har tid til både å studere og sitje i styret. Studenttinget er ueinig. Og det 
avgjer.
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TEKST: LENE BERTHEUSSEN
bertheus@underdusken.no

6.april i år ble det arrangert VM i 
programmering i Shanghai. Fra NTNU 
deltok Børge Mikkelsen, Øyvind 
Grotmel og Erling Ellingsen for andre 
gang, ledet av trener Nils Grimsmo. 

– Målet vårt var å gjøre det 
bedre enn forrige gang. Da kom vi 
på 29.plass, så vi var veldig godt 
fornøyde nå, smiler Mikkelsen.

4000 lag
For å komme til finalen har de vært 
igjennom kvalifisering i regionale 
finaler og til sammen har 1500 
universiteter stilt med totalt rundt 4000 
lag. Av de 78 lagene i finalen kom 
NTNUlaget på en 8. plass og slo blant 
annet laget fra selveste Massachussetts 
Institute of Technology (MIT). Selve 
konkurransen foregikk på hotellet der 
laget ble innlosjert, og hvert lag ble 
utstyrt med en datamaskin. I løpet 
av fem timer skulle ti oppgaver løses 
etter beste evne og leveres løpende 
inn til dommerne for godkjenning. 
Det laget med flest riktige oppgaver 
vant, og ved likt antall løste oppgaver 

Sterk VM-innsats
Årets VM i 
programmering ble 
arrangert i Shanghai. 
NTNUs kodeskribenter 
endte på en 
imponerende 8.plass. 

skilte man på tid.
– Noen av oppgavene var ganske 

vanskelige. For å få jobbet så effektivt 
som mulig, gjør vi det slik at Erling, 
som skriver raskest, begynner å skrive 
på datamaskinen. Vi andre arbeider 
med penn og papir og skriver kode 
slik at den kan føres rett inn etterpå. 
På denne måten kan vi jobbe med 
flere oppgaver parallelt, utdyper 
Mikkelsen. 

Konkurransen kunne følges 

direkte på internett, og foreldre 
og kjente fulgte spent med fra 
gamlelandet. Det norske laget hadde 
løst fire oppgaver da en time gjenstod, 
noe som ville bety en plass blant de 
20 beste.

– Laget rykket flere plasseringer 
opp da de leverte to oppgaver på den 
siste timen, forklarer Grimsmo.

Gir bort pengene
Vinnerne av konkurransen kunne 

ta meg seg en premie på drøyt 60 
000 kroner, mens en åttendeplass 
ga den nette sum av rundt 13 000 
kroner. Disse pengene har guttene 
derimot bestemt seg for å gi til 
hjelpeorganisasjonen CARE.

– For oss var det viktigste at vi 
fikk vært med. Vi hadde ikke forventet 
å vinne penger, så da fant vi ut at 
vi like gjerne kunne gi dem bort, 
avslutter en stolt Mikkelsen etter den 
sterke plasseringen.UD

NOTERT

Øyvind Bakke er valgt til ny leder 
i Studentenes Landsforbund (StL). 
Bakke er historiestudent og jobber som 
organisasjonssekretær ved Høgskolen i 
Volda. Han rykker opp fra stillingen som 
nestleder i StL, og vil lede organisasjonen 
fra 1. juli 2005 til 30. juni 2006.
Studentenes Landsforbund representerer 
omtrent 105 000 norske studenter, stort 
sett på statlige og private høyskoler. 
StLs landsmøte den 7.-9. april vedtok 
at økt lån og stipend fortsatt skal være 
den viktigste kampsaken.

Gjest & Nachspiel-gjengen (G&N) signerte 
8. april en avtale med Gastronomisk 
Institutt, noe som sikrer 18 studenter 
opplæring fra mesterkokker tilknyttet det 
norske kokkelandslaget. G&N har ansvaret 
for selskapsmiddagene under UKA.
– Gastronomisk Institutt har Norges 
ypperste kokker og spesialister innen mat, 
vin og kokkekunst, med erfaring fra for 
eksempel Det Kongelige Norske Slott og 
flere finaleplasser i NM, opplyser Hilde 
Midsem i Pressegjengen.

Jakten på dyktige it-folk starter igjen på 
universitetene, skriver dn.no. Halvparten  
av avgangsstudentene i datateknikk og 
informasjonsvitenskap ved NTNU hadde 
fått jobb før påske , viser en undersøkelse 
gjort av studentforeningen Abakus. 
Blant studentene innen kommunikasjons-
teknologi, en linje som er mer tele-
orientert, har 25 prosent en jobb å gå til. 
Omtrent 60 prosent av de som er kapret 
før avsluttet eksamen skal jobbe som 
konsulenter, mens 16 prosent skal jobbe 
innefor systemutvikling.

Natt til lørdag 16.april brøt det ut brann 
i Studenterhytta. Brannen oppstod i 
badstuen, men ble slukket av snarrådige 
studenter som oppholdt seg i hytta. – 
Noen av studentene løp ned i kjelleren. 
Da de gjennom en glassdør så at det 
hadde tatt fyr i badstuen, samlet de raskt 
sammen noen brannslukningsapparater. 
Deretter åpnet de døren og klarte faktisk 
å få kontroll over flammene selv, sier 
han imponert til adressa.no.

BRANN I HYTTA GODE IT-TIDER MESTERKOKKER TIL UKA NY STL-LEDER

SUKSESS: NTNUs programmeringshelter imponerte med en flott 8.plass i VM i programmering i Shanghai (Foto: Privat).
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TEKST: GØRIL FURU 
gorilfu@underdusken.no
FOTO: ESPEN HØE

Storsalen og Studentersamfundet 
vedtok 5.mars en resolusjon om å 
boikotte israelske varer. Nå følger 
SiT etter.

– Vi har fått en forespørsel 
fra Samfundet om å følge deres 
eksempel, og det har vi valgt å 
gjøre. Derfor har vi nå opplyst 
samarbeidspartnerne om hvilke varer 
det vil være nødvendig å fjerne fra 
hyllene, sier konsernstyreleder Åge 
Halvorsen i SiT.

Gleder seg over boikott
 Leder Edina Ringdal i Velferdstinget 
(VT) uttrykker stor glede over 
avgjørelsen. 

– Det positive i saken er at 
Storsalen ga et klart uttrykk om 
sin holdning til konflikten, uttaler 
Velferdstingslederen. 

– Ved å sende stafettpinnen 
videre til SiT viser studentene at 
de stiller krav. Det viktigste med 
boikotten er å uttrykke en signaleffekt 
utad, som viser at studentene har 
påvirkningskraft, sier hun.

– Vi kan si ting til samskipnaden 
vår og vite at de tar oss på alvor, 
kommenterer VT-lederen.

Verken Ringdal eller Studenter-
samfundets leder Gøril Forbord hadde 
i utgangspunktet tro på at resolusjonen 
om boikott av israelske varer ville få 
gjennomslag hos SiT.

Håper på kjedereaksjon
 At oppfordringen om boikott gikk 
videre til SiT var i følge Forbord 

SiT boikotter Israel
Studentsamskipnaden i 
Trondheim (SiT) følger 
Studentersamfundets 
eksempel og boikotter 
israelske varer.

BOIKOTTER: I SiTs kiosker skal du ikke lenger finne varer fra Israel (Personene på bildet er ikke tilknyttet saken).

naturlig fordi de representerer en 
stor studentmasse. 

– Samfundets og SiTs boikott 
av israelske varer er et konkret 
virkemiddel, og en klar politisk 
ytring som viser at organisasjonene tar 
avstand fra Israels manglende initiativ 
til fred i Midtøsten, sier lederen. 

– Vi håpet at et slikt innspill 
til Samskipnaden kunne føre til en 
kjedereaksjon, en stafettpinne som blir 
sendt videre, uttrykker Forbord. 

Hun mener det er riktig å ta et 
slikt standpunkt til tross for at det 
er en betent sak og understreker at 
det i hennes øyne ikke hersker noen 
tvil om hvem som er den overlegne 
parten i konflikten. 

– Israel er den overlegne 
parten både øknomisk, militært og 
organisatorisk. Initiativet for fred 

må derfor komme fra Israel, mener 
hun.

– I denne saken er forbrukermakt 
det eneste midlet man har igjen til 
rådighet, sier Forbord, og trekker 
paralleller til boikotten av Sør-Afrika 
på 1980-tallet.

Kritiske røster
Student Eimund Fjeldskaar ved 
fakultetet for ingeniørvitenskap og 
teknologi, reagerer på boikotten. 

– Jeg tror ikke boikotten vil føre 
fram til noe. Israelerne vil ikke føle det 
på kroppen at appelsinsalget går ned,  
sier han. Han hevder videre at det er 
galt at en organisasjon som Samfundet 
velger å ta dette standpunktet.

– På denne måten tar du parti i 
en sak hvor begge sider har begått 
feil. Dette er dumt når det er en 

fredsprosess på gang. Man terger 
bare på seg det jødiske samfunnet, 
hevder Fjeldskaar.

Edina Ringdal forstår noe av 
kritikken som er kommet mot 
boikotten, og påpeker at det definitivt 
er andre konflikter som også fortjener 
oppmerksomhet. Hun mener likevel 
at Midtøstenkonflikten er unik.

– Vi kjører på en slags «hvis vi 
ikke har mulighet til å hjelpe alle, kan 
vi i hvert fall hjelpe noen-mentalitet», 
sier Ringdal. UD

Les også kommentaren
på side 2.

NY STL-LEDER
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TEKST: RAGNHILD HAUGLI BRÅTEN 
ragnhild@underdusken.no
FOTO: AUDUN REINAAS

Styret ved NTNU vedtok nylig å 
innføre bøter for eksamenssensur 
som kommer senere enn tre uker 
etter avgitt eksamen. Initiativet kom 
fra studentutvalget for sivilingeniø
rutdanningen. Flere instituttledere 
Under Dusken har vært i kontakt 
med reagerer kraftig på den strenge 
straffen. De mener det er studentene 
som til slutt vil tape på det nye 
reglementet.

Går ut over karakterene
– Dette vil føre til dårligere kvalitet 
på karaktersettingen, sier Norvald 
Stol, nestleder ved Institutt for 
Telematikk. 

Han er redd for at faglærere nå 
ikke vil få tid til å trekke inn ekstern 
sensor i vurderingen, noe som i dag 
er vanlig praksis på hans institutt. 
Nestlederen mener dette er med å 
sikre rettferdige og riktige karakterer 
for studentene. 

– Karakterene kan bli mer 
tilfeldige hvis de bare baseres på 
én persons vurdering. Hvis faglærer 
skulle overse noe i besvarelsen, vil en 
ekstern sensor kunne oppdage dette. 
Nå må vi vurdere å slutte med denne 
kvalitetssikringen, sier Stol. 

Han er spesielt bekymret over 
hva som kommer til å skje med 
klageprosessen. 

– Når studenter klager, må vi 
hente inn en ekstern sensor. Klagene 
kommer inn til ulike tidspunkter og 
vi blir nødt til å holde sensurmøter 

– Gambler med karakterene
Kritikken hagler 
over de nyinnførte 
bøtene for forsinket 
eksamenssensur. 
– Bøter vil bare gå 
ut over studentene, 
mener Norvald Stol ved 
Institutt for Telematikk. 

hele semesteret hvis vi må behandle 
klagene fortløpende.

Heller lengre tidsfrister
Studenttingsleder Ronny Furunes er 
en av pådriverne for de nye bøtene. 
Han mener det er viktig at studentene 
kan forvente en viss forutsigbarhet.

– Meningen er å øke bevisstheten 
på at retningslinjene for tidsfrister 
skal holdes, sier Furunes. Han vil 
heller at tidsfristene utvides hvis de 
er uoverkommelige. 

– Hvis det kan påvises at 
tidsfristene er for strenge, må man 
kunne vurdere å utvide disse. 
Poenget er at studentene skal 
kunne vite når de får sensuren, sier 
studenttingslederen.

Det er ikke avgjort hvor store 
bøtene skal være, men det er foreslått 
mellom 1000 og 5000 kroner per 
forsinkede sensur. Furunes legger 
vekt på at dette ikke må brukes 
som en måte å innhente mer 
penger til sentraladministrasjonen, 
og at bøtene derfor bør være lave i 
begynnelsen. 

Studiedirektør Hilde Skeie mener 
det ikke burde være noe problem 
for instituttene å levere karakterer 
innen tre uker.

– Studentene har krav på å få 
karakterene sine etter tre uker. Hvis 
ikke instituttene klarer å overholde 
dette reglementet, må de endre på 
rutinene sine. 

KVALITETSFRYKT: Flere instituttledere er redde for at de nyinnførte sensurbøtene skal føre til at flere får karakter på feil grunnlag.

– Selv om det går på bekostning 
av ekstern sensor?

– Ja. Men det er selvfølgelig en 
fordel for studentene med ekstern 
sensor, og det bør ikke være noe 
problem for instituttene å rekke dette 
i løpet av tre uker. Da får de heller 
begynne å hente inn sensorer litt 
tidligere, sier Skeie.UD



Hva synes du om
studentmediene?

Delta i studentmedienes store markedsundersøkelse
og bli med i trekningen av kinobil letter fra Trondheim Kino.
Undersøkelsen vi l foregå på internett, og sendes ut i uke 16
ti l e-postadressen du har ved lærestedet ditt?Hva synes du om

studentmediene?

Delta i studentmedienes store markedsundersøkelse
og bli med i trekningen av kinobil letter fra Trondheim Kino.
Undersøkelsen vi l foregå på internett, og sendes ut i uke 16
ti l e-postadressen du har ved lærestedet ditt
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FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ

– Sesongstarten er bare halvannen uke 
unna nå, så det var ypperlig å få en 
gjennomkjøring nå, sier hovedtrener 
Lee Davidson.

Amerikaneren hadde samlet 
hele stallen og stilte med dobbelt 
så mange spillere som laget fra 
Hedmark. Kampen ble spilt uten 
målspark eller poengtelling, og bar 
mere preg av å være en treningsøkt. 
Det betyr derimot ikke at spillerne tok 
lett på det. Taklingene var harde og 
jubelen stor da Domersspillere kom 
seg gjennom Ruins` forsvarslinjer og 
lagde poeng.

«Hei tjukken! Du er for sein!»
Tilropet kom fra Domers-benken da 

Amerikansk fotball på trøndersk

Trondheims barskeste 
karer, Nidaros 
Domers, varmet opp 
til sesongstart med 
treningskamp mot Hamar 
Ruins søndag 17.april. 

Ruins` tyngste spiller ble kontant lagt 
i bakken av hjemmelagets forsvar. 
Det defensive spillet til Domers satt 
i det hele tatt ganske bra, mens det 
offensive var svært varierende. 

Her har Wayne Anderson, den 
nyansatte offensive treneren, en del 
å jobbe med hvis tredjeplassen fra i 
fjor skal forbedres. 

Kampens spiller for hjemmelagets 
del var nr. 35, Jason Ready, som var 
lei for Ruins å stoppe da han fikk 
opp farten.

 
Målet er klart
Hovedtrener Lee Davidson var tålelig 
fornøyd med lagets innsats, men 
etterlyste mer trykk og giv i spillet.

– Ruins spilte virkelig med hjertet 
og da er de gode. Vi må få opp trykket 
vi også hvis vi skal nå målet vårt i år, 
sier Davidson.

– Ambisjonene er klare, skjønner 
jeg?

– Målet er å nå sluttspillfinalen i 
begynnelsen av juli og det tror jeg vi 
kan klare, profeterer sjefen.UD

Nidaros Domers, Trondheims og NTNUs 
amerikansk fotballag, spiller i den 
nasjonale toppserien sammen med 
Eidsvoll 1814s, Vålerenga Trolls og OCI 
Vikings.

VILL JAKT:  NTNUIs Jason Ready passerer et haltende Hamar-forsvar og sikrer de grønne poeng til øredøvende tilrop fra benken.

HIST-IL TAR FORM
HiST-IL, som ble stiftet i februar, hadde 
historiens første generalforsamling 
tirsdag 12. april. Blant annet ble et nytt 
styre ble valgt. Dette styret skal ligge 
over avdelingsstyrene og jobbe med å 
bygge opp Trondheims nye student-
idrettslag. Den nye styrelederen heter 
Lennart Krohn Hansen.

NTNUI TAPTE FINALEN
NTNUI Gløshaugen tapte finalekampen 
mot Koll i kvinnenes eliteseriesluttspill. 
Kampen endte 0-3 etter tre ganske klare 
sett (25-14, 25-15 og 25-19). Dermed ble 
Oslo-jentene og trener Neven Kuresevic 
nok en gang seriemestere.
Foran finaleoppgjøret ble NTNUI 
Gløshaugens Trine Melsether overrakt 
pokalen som årets spiller i kvinnenes 
eliteserie i volleyball. Landslagsspilleren 
har vært god hele sesongen og fikk 
selskap på listen av lagvenninne Ellen 
Mari Berg som kapret fjerdeplassen. 
Under Dusken gratulerer.

FOTBALLGUTTA SKUFFET
Guttas førstelag gikk på et forsmedelig 
2-3 tap mot RBK3 i serieåpningen av 
3. divisjon. NTNUI ledet med 1-0 ved 
pause, men etter en drøy times spill 
begynte kreftene å ta slutt. Etter å ha 
utlignet til 2-2 forsøkte NTNUI-gutta 
å holde uavgjort helt inn, men fikk 2-
3 mot seg rett før slutt.
I andre serieomgang lørdag 16. april 
gikk det ikke særlig mye bedre. Det 
endte med 1-4 tap for Sverresborg og 
NTNUI har dermed fått en tung start 
på sesongen 2005.

KORT OM SPORT

Har du tips om hva som 
skjer i studentidretten? 
Send en e-post til 
tips@underdusken.no 
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viseth@underdusken.no

URACCAN

FAKTA

URACCAN-universitetet 
ble grunnlagt i 1992 på 
Atlanterhavskysten av Nicaragua, 
hvor de fleste minoritetsgruppene 
bor. 

 Universitetet jobber spesielt for 
at kvinner fra urbefolkningen skal 
få utdanning. Gjennom SAIH har 
URACCAN fått støtte til Center 
for Research and Information on 
Multi Ethnic Women (CEIMM).

Det ligger også et annet 
minoritetsuniversitet på 
Atlanterhavskysten. Tilsammen 
har disse 3999 studenter i 2005. 

90 prosent av utdanningene er 
bachelorgrader, de resterende ti 
prosentene er mastergrader.

Det er produsert 16 
forskningsarbeider fra 
urfolkskvinner i Nicaragua.

– Regjeringen er ikke interessert i å 
investere i utdanning i vår region, sier 
Angie Martínez Peralta. Hun er 28 år 
og jobber i CEIMM, kvinnesenteret ved 
URACCAN-universitetet i Bluefields, 
Nicaragua.

Dette universitetet ble grunnlagt 

SAIH

SAIH arbeider på 
Atlanterhavskysten i Nicaragua, 
den minst utviklede delen av 
landet. Atlanterhavskysten er en 
autonom region, og skiller seg 
både kulturelt og økonomisk fra 
resten av landet.

Hvert semester betaler 
trondheimsstudentene 20 kroner 
av semesteravgiften til SAIH. 
For hver 20-krone, gir NORAD 80 
kroner. Universiteter og høyskoler 
i hele Norge har denne ordningen.

Pengene går til utdannings- og 
opplysningsprosjekter i Bolivia, 
Nicaragua, Zimbabwe, Zambia og 
Sør-Afrika. SAIH driver ikke egne 
prosjekter, men kanaliserer støtten 
gjennom lokale organisasjoner i 
prosjektlandene.

SAIH er den eneste 
bistandsorganisasjonen i Norge 
som kun fokuserer på høyere 
utdanning for unge mennesker, 
og en av de få som jobber med 
urfolk.

I år har SAIH fokus på 
urfolkskvinner og høyere 
utdanning med kampanjen “Hvem 
er din heltinne?”. 

120.000 studenter ga penger til 
SAIH i 2004.

Kilde: SAIH

Nicaragua

På kanten av Atlanteren
Nicaraguas urbefolkning 
lever i sin egen 
autonome region på 
Atlanterhavskysten. I 
økende fattigdom og 
glemt av sitt eget land. 

for å bidra til å fjerne utdanningsskillet 
mellom Atlanterhavskysten og resten 
av landet. Prosjektet blir støttet 
av SAIH, og denne måneden er 
kvinnesenteret sterkt involvert i SAIH-
kampanjen “Hvem er din heltinne?”, 
som skal sette fokus på kvinnelige 
forbilder i minoritetssamfunn.

Undervurdert kunnskap
– Ved URACCAN-universitetet er 
undervisningen lagt til rette for 
urfolkskvinner. Det undervises ut 
fra et perspektiv som disse kvinnene 
kjenner igjen, forklarer Line Hegna, 
informasjonsmedarbeider i SAIH. 

– Dermed får kvinnene en 
utdanning og kommer seg i possisjoner, 
og det vil vi fokusere på i denne 
kampanjen. 

Hegna for te l le r  også om 
problemene urfolkskvinner møter, 
ikke bare i Nicaragua, men verden 
over. 

– Den akademiske kunnskapen 
er som regel vestlig sentrert, så den 
tradisjonelle kunnskapen de tar med 
seg verdsettes ikke. Dessuten snakker 
de med aksent, og kan derfor ofte bli 
nedprioritert når de søker jobber. 

Men problemet går andre veien 
også. 

– I urfolksgruppene betyr en 
doktorgrad lite om du ikke kan 
naturmedisin. 

Diskriminert i eget land
På Atlanterhavskysten av Nicaragua 
lever tre urfolkssamfunn og tre andre 
etniske grupperinger. Alle har hvert 
sitt språk, men har til nå vært tvungne 
til å bruke spansk i skolen. Dette 
fører til at urbefolkningens barn blir 
hengende etter allerede fra første 
skoleår.

Angie fikk heller ikke under-
visning på sitt eget språk da hun 
begynte på skolen. 

– Jeg er kreol og snakker kreol-
engelsk. Det var vanskelig for meg 
å forstå min spansktalende lærer. 
Vi er diskriminert i vårt eget land. 

Folk på Stillehavskysten vet ikke 
engang at vi eksisterer. De tror at 
alle i Nicaragua snakker spansk, og 
at alle med minoritetsbakgrunn er 
fattige og uvitende. Vel er vi fattige 
på ressurser, men vi er ikke fattige 
som mennesker, sier Angie.

Kyst skal møte kyst
Dessverre er det som regel klingende 
mynt som avgjør hvem som kommer 
seg opp og fram. Utdanning er slett 
ikke gratis i Nicaragua, og det er en 
stor utfordring for unge mennesker å 
komme seg inn i høyere utdanning. 
Spesielt vanskelig er det for kvinner, 
som gjerne får barn i ung alder. 

– Vårt universitet prøver å 
utgjøre en forskjell, og det har blitt 
bedre. Bygdeungdom får stipender, 
og byungdommer har en ordning 
slik at de kan splitte opp avgiften, 
forklarer Angie. 

Angie har studert sosiologi og 
kjønnsforskning ved URACCAN-
universitetet. Hun føler seg privilegert 
som har fått mulighet til å ta høyere 
utdanning. Nå jobber hun selv på 
universitetet for å skape større 
integrasjon mellom Atlanterhavskyst 
og Stillehavskyst. 

– Vi har skapt en tospråklig skole 
og fått produsert nye tekstbøker som 
også setter fokus på minoritetene i 
landet vårt. Informasjon er veien 
til makt, men staten setter av bare 
seks prosent av statsbudsjettet til 
utdanning. 

Undervisning under trærne
URACCAN måtte kjempe en lang 
kamp for å komme på listen over 
utdanningsinstitusjoner som kan få 
tildelt av disse midlene. Selv om de 
har fått godkjenning nå, må de ennå 
kjempe for å få overføringer.

– Vi har ikke så mye midler. Ei 
heller enorme bygninger og avansert 
teknologi slik dere har. Vi drar ut 
til folket og underviser dem på en 
uformell måte. Vi kan ha forelesninger 
hjemme hos folk, eller i skyggen av 
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et tre. Gjerne på lørdager eller når 
det enn måtte være mulig, forteller 
Angie. 

Hovedmålet er å bringe universitetet 
nærmere folket, og masterstudentene 
underviser bachelorstudentene . 

– Takket være SAIH har vi fått 
kvinnesenteret. Vi får stipender, 
vi får lese arbeider av kvinner fra 
andre steder i verden, og vi kan dra 
utenlands selv. Nå har SAIH gitt meg 
muligheten til å komme til Norge, 
og for første gang kan jeg dele våre 
erfaringer med den industrialiserte 
delen av verden.

Tro på framtiden
Angie sier at folk har begynt å få stor 
tro på URACCAN-universitetet, og selv 
har hun stor tro på framtiden.

– Våre akademikere vil få sine 

mastergrader, flere studenter vil 
komme til, og flere kvinner vil ta 
utdanning. Utdanning og kvinnelige 

forbilder vil føre til at vi får se flere 
kvinner i framtredende roller. 

Vår misjon er å blåse nytt liv 
i tradisjonell kunnskap som de 
innfødte har båret på i århundrer.
Vi gir utdanning i helse, landbruk, 
fiskeri, sosiologi, administrasjon 
og bærekraf t ig utv ik l ing.  Al t 

e r  fokuser t  på kunnskap f ra 
urbefolkningen.

Angie er veldig glad for SAIHs 

heltinne-kampanje, og hun mener det 
er viktig med kvinnelige forbilder. På 
URACCAN er både direktør og vise-
rektor kvinner. Men det er fortsatt 
langt igjen til full likestilling.

Samarbeider med samene
– Selv om en kvinne gjør fantastiske 

ting, må hun gjøre to-tre ganger så 
mye for å få samme anerkjennelse som 
en mann. Her ser vi kvinner som 
ofrer tid med unger og familie for 
å forandre verden rundt seg. De er 
lærere, ledere og politikere. 

URACCAN samarbeider med 
mange andre universiteter som 
arbeider med urfolk, både i Sør-
Amerika, Midtøsten og Europa. 
Blant annet har de et samarbeid 
med Universitetet i Tromsø, der to 
gutter fra URACCAN nå tar mastergrad 
i landbruk og fiske. 

– Akademikerne som reiser til 
utlandet kommer alltid tilbake for 
å hjelpe folket sitt. Jeg er glad jeg 
har fått utdannelse, slik at jeg kan 
hjelpe til å utvikle regionen min, sier 
Angie. UD

«Jeg er glad jeg har fått utdannelse, 
slik at jeg kan hjelpe til å utvikle 
regionen min» 

Angie Martínez Peralta, URACCAN-universitetet, Nicaragua

TRANSIT

FRAMTIDSHÅP: URACCAN-universitete 
Hjelpe (Foto: SAIH).
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– Hva er det med fotball som er så 
fascinerende?

– Nå snakker jeg selvfølgelig 
først og fremst for meg selv, men vi 
skal være klar over at fotball er den 
desidert største idretten i 204 nasjoner. 
Hva som fascinerer med fotball? Alt! 
Det er selvfølgelig spillet, men også 
alle faktorene som er rundt. Spillet 
rundt spillet. Stemningen, identiteten, 
patriotismen. Spillet har en genial 
enkelhet som gjør at alle kan forstå 
det. Dette i motsetning til vinteridrett 
som man ikke kan bedrive over hele 
verden. Alle har sett en fotball, og 
alle over hele verden kan engasjere 
seg. Det er fantastisk. Et enkelt og 
genialt spill, rett og slett. 

– Men hvorfor tror du fotball er den 
største idretten, i forhold til for 
eksempel basketball og håndball, hvor 
prinsippet jo i utganspunktet er det 
samme?
 – Nei, der er jeg helt uenig. Prinsippet 
er ikke det samme. Der bruker man 
jo hendene, og kaster ballen. Som 
min tidligere kollega Knut Gleditsch 
en gang sa: Ballen, den skal være 
på bakken. 

– Like før jul fortalte tidligere Chelsea-
proff Erland Johnsen at klubbens 
russiske eier Roman Abramovitsj 
hadde kastet ham ut fra lunsjrommet 
til Chelsea. Johnsen hevdet at klubben 
hadde blitt så profesjonell at den hadde 
fjernet seg fra fansen. Betenkelig?
– Helt klart. Det du nevner der, er 

et faremoment som nok er reelt. 
Fotballen skal være folkets sport. 
Og slike situasjoner er ikke en bra 
utvikling for sporten. Men dette har vi 
imidlertid sett tendenser til lenge før 
russiske milliardærer gjorde sitt inntog 
i engelsk fotball. Skal vi holde oss i 
England, så begynte det nok allerede 
da engelske klubber ble pålagt å 
bare ha sittetribuner på stadionene, 
etter Hillsborough-tragedien i 1989. 

Når det kun ble sitteplasser, ble det 
selvfølgelig dyrere å gå på kampene. 
For den vanlige mann i gata ble det 
vanskeligere økonomisk å gå på 
fotballkamp. Fotballen har alltid vært 
arbeiderenes sport, og det er viktig å 
huske på. Den skal være for alle.

– Mister fotballen mye av sjarmen ved 
at det har kommet så mye penger inn 
i sporten? 
– Det er jo helt klart enorme summer 
i fotballen nå. Men sporten speiler 
samfunnet for øvrig. Og mye penger 
er det overalt. Jeg mener helt alvorlig 

at det er ikke noe verre at Zinedine 
Zidane tjener 100 millioner kroner 
i året enn at enn aksjemegler som 
dytter noen papirer rundt om kring 
i systemet gjør det samme.

– Den brasilianske verdensmesteren 
Mario Zagallo har tidligere lansert 
forslaget om å utvide fotballkampene 
fra 90 til 120 minutter. Tror du fotballen 
kommer til å gjennomgå mange 
forandringer i årene som kommer?
– Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror heller 
ikke at Mario Zagallo får gjennom 
forslaget sitt. Som sagt: noe av det 
mest fantastiske med fotball er dens 
enkelhet. Den har ikke gjennomgått 
store endringer opp gjennom 
historien. Man har gjort diverse forsøk 
på å fornye sporten, med blant annet 
innspark isteden for innkast, uten at 
det har fungert. Jeg var også skeptisk 
til tilbakespillsregelen da den kom i 
1992, hvor keeper ikke får lov til å ta 
ballen med hendene dersom han får 
ballen fra en medspiller, men akkurat 
den regelen har nå fungert bra.

– Så fotball bør med andre ord spilles 
slik som den gjør i dag?
– Ja. Igjen: Fotballen har bestandig 
fascinert på grunn av sine enkle, lett 
forståelige og universelle regler. Og 
den har ikke endret seg mye. Jeg tror 
den er best tjent med å fortsette slik 
også i fremtiden.
– Hva er det de som hevder at «fotball 
bare dreier seg om 22  mennesker som 
sparker rundt på en ball» går glipp av? 

Hvorfor valgte du de studiene?
– Etter gymnaset hadde jeg ikke meldt 
meg på noe. Mamma meldte meg derfor 
på sekretærskolen så jeg skulle ha noe 
å gjøre. Der hadde jeg litt reklame og 
markedsføring som var interessant. 
Derfor fortsatte jeg med det på NMH.

Hvordan var studietiden?
– Jeg drev på med veldig mye rart. Det 
å trene curling tok mye tid, og av og til 
trente jeg om natten. I tillegg jobbet jeg 
ved siden av studiene. Studietiden var med 
andre ord hektisk. Noe av undervisningen 
gikk på kveldstid, og det hendte at jeg 
sovnet fordi jeg drev på med så mye 
annet.

Beste minne?
– Det tror jeg faktisk må bli skoleåret 
på sekretærskolen. Det ble mye gøy og 
ikke alltid seriøst. Gikk der stort sett 
fordi mamma hadde meldt meg på. Det 
var et år med veldig mye latter.

Verste minne?
– Faget stenografi på sekretærskolen. 
Jeg skjønte ikke poenget med dette 
faget i det hele tatt. Her fikk jeg «0 - 
-». Jeg har aldri skjønt om det blir det 
samme som «0+» eller ikke? 

Var du en flittig student?
– Nei. På gymnaset kjøpte jeg for 
eksempel ikke en eneste bok, men fikk 
helt greie karakterer. Jeg er faktisk litt 
usikker på om jeg har kjøpt så mange 
skolebøker i det hele tatt. Men man 
kommer langt ved å bruke hodet.

Råd til dagens studenter?
– Det må være å ta en utdannelse, og 
helst to. Faren min er både arkitekt og 
lege, og han ga meg rådet om å kunne 
to ting veldig godt. Da er du sikrere 
på at du alltid har noe å drive med. 
Utenom det må det være å studere ting 
man interesserer seg for. Da vil du gjøre 
jobben mye bedre.

Av Anders Sund Rydningen

DORDI AGATHE 
NORDBY 
41 ÅR
Verdens 
mestvinnende 
kvinnlige 
curlingspiller. 
Bronse i VM i år.

Sekretærskole etter gymnaset.
Reklamekurs og markedsføringsskole 
ved NMH (nå BI).

TEKST: PÅL VIKESLAND
vikeslan@underdusken.no
ILLUSTRASJON: ALEJANDRA BARAHONA

«Det er en fin dag for 
fotball, dere!»
Ventetiden er over. Tippeligaen er i gang i igjen. Berømte Brann fra Bergen 
rykker ned, og Otto Ulseth får sparken fra Tromsø. Eller? Arne Scheie forteller 
oss hvorfor fotball er så fantastisk moro.

Spillet har 
en genial 
enkelhet som 
gjør at alle 
kan forstå det

ʻ̒

Vi snakker med Arne 
Scheie om fotballglede.
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– Slike kommentarer viser jo at 
til og med de som ikke er engasjert 
er engasjert. Nei, nå er det nå slik at 
ikke alle kan være like entusiastiske. 
I Norge for eksempel er vel rundt 
halvparten av befolkningen veldig 
engasjert. Og noen er mer engasjerte 
enn andre. Men fotball er nok et av 
de samfunnsfenomenene som skaper 
bredest og størst engasjement hos 
befolkningen. 

– Tilbake til tippeligaen. Det har jo blitt 
jevnere i toppen enn på lenge. Har de 
andre lagene blitt bedre, eller er det 
Rosenborg som er dårligere?
– Nei, jeg tror alle lagene er blitt 
bedre. Rosenborg også.

– Så hvem vinner årets tippeliga?
– Nei, jeg tror vel at Rosenborg 
vinner i år igjen. Men det er klart, 
vi kommer stadig nærmere det året 
hvor Rosenborg faktisk ikke vinner. 
Og det kan skje i år.

– Tror  du det  b l i r  noen store 
overraskelser? Hvem blir for eksempel 
årets HamKam?
– Vanskelig og si, men det kan jo 
fort bli HamKam. Ellers tror jeg jo 
Viking vil overraske ut fra det svake 
fjoråret, men de har en solid stall og 
er tippet høyt oppe på tabellen. Mye 
moro blir det nå uansett.

– Til slutt, jeg minnes du kommenterte 
en FA-cupkamp i 2000 mellom Fulham 
og Wimbledon der du fortalte at du 

den helga egentlig skulle vært på ball 
i Skien...
– Du mener vel Skedsmo?

– Øh, selvfølgelig. Ball i Skedsmo. Du 
fortalte uansett at det aldri ville være 
aktuelt for deg å reise på ball i Skedsmo, 

når du kunne se fotball i England tre 
dager til ende?
– Ja, det stemmer det. Jeg har mine 
prioriteringer. Kampen er der og 
da, og jeg får aldri se akkurat den 
kampen igjen. Et ball i Skedsmo 
derimot har man alltid muligheten 

BETENKNINGSTID

til å få med seg ved en senere 
anledning.

– Men har du vært på ball siden den 
gangen?
– Vel, nei. Jeg har vel egentlig ikke 
det. UD
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Send inn kronikkforslag til 

meninger@underdusken.no

I NTNUs styrerom er det ingen 
forskjell på student Bjørn Utgård og 
adm. dir. Christian Thommesen. Her 
er de likemenn og har like rettigheter 
og likt ansvar for å styre NTNU i riktig 
retning. Det kan derfor virke rart at 
mens Thommesen får lov til å fortsette 
med hva han nå enn måtte gjøre i 
næringslivet, så må Utgård parkere 
studiet sitt for å vie hele studentlivet 
sitt til dette ene styrevervet.

Til Under Dusken karakteriser 
Studenttingsleder Ronny Furunes 
disse styrerepresentantstillingene som 
de mest krevende i studentpolitikken. 
Dette er direkte feil. Å møte opp presis 
på åtte styremøter i året og noen 
seminarer vil ikke jeg kalle krevende. 
Å lese en overkommelig mengde 
saksdokumenter og saksgrunnlag er 
tidkrevende, men man kan uansett 
ikke regne mer enn en uke på dette 
arbeidet hver gang. 25 prosent synes 
jeg høres rimelig ut. En ting er sikkert: 
Studentene i styret vil få mye tid til 
overs når de nå skal sitte på heltid. 
Det tar ikke lengre tid for en student 
å lese sakspapirer og forberede seg 
til et styremøte enn hva det gjør for 
noen av de andre styremedlemmene. 
Mens Thommesen slår sammen noe i 
IT-sektoren og Kari Werner Øfsti blir 
Rikskringkastningssjef, sitter student 
Utgård i studentdemokratiets «mest 
krevende» verv på heltid uten verken 
noe fornuftig å bruke dagene på eller 
mye han skulle ha sagt. Som heltids 
styrerepresentant er man nesten 
vingeklippet. 

Styrerepresentantenes inn-
flytelse er kraftig overvurdert av 
studentdemokratiet. Uten godt 
forarbeid er disse studentenes 
muligheter til å endre vedtak og 
intensjoner minimal. Forarbeidet 
handler om å påvirke saksbehandlere 
og andre styremedlemmer, og dette 
er en jobb de ikke kan gjøre selv. Det 
vil virke rart ovenfor resten av styret. 
For at et styre skal fungere optimalt 
er det nødvendig at medlemmene er 
likeverdige. Styret er et fellesskap der 
ingen, verken studenter eller andre, 
kan handle for seg selv. Det er styret 
som helhet sitt ansvar å sørge for at 

Vingeklippet igjen

de løsninger man velger er til det 
beste for også studentene. Enkelte 
styremedlemmer kan ikke blande seg 
inn i saksgangen eller gå ut over de 
rammene som er gitt for styret. Og 

all den tiden medlemmene er utenfor 
styremøtets vegger, så er det styrets 
leder (rektor) som svarer for hele 
styret.

Så hva skal student Utgård gjøre 
når han har lest ferdig sakspapirene 
sine og vært på seminarer og møtet 
er hevet? Hans plikter og rettigheter 

i forhold til vervet som styremedlem 
stopper her. Da blir det tre uker å 
vente på Studenttingskontoret til 
neste bunke sakspapirer dukker opp. 
Studenttinget ønsker å pålegge disse 

studentene sitt eget administrative 
arbeid, oppgaver som ikke har noe 
med styrets arbeid å gjøre. Det eneste 
problemet er at styrerepresentantene 
er valgt ved urnevalg av alle studentene 
ved NTNU, og at Studenttinget 
ikke har noen myndighet til å 
instruere dem til å løfte en finger 

på Studenttingskontoret. En heltids 
styrerepresentant skal jobbe for styret 
på heltid, verken mer eller mindre. 
Og jeg er ikke så sikker på at de 
som stemmer på et slikt urnevalg 
nødvendigvis er enige i at deres 
mann i styret skal bli satt til å gjøre 
meningsløse administrative oppgaver 
på kontoret til Studenttinget eller bli 
tvunget til å sitte på irrelevante møter 
på fakulteter og institutter. Kanskje er 
det da viktigere at han blir i miljøet 
sitt som student eller at han bruker 
helt andre kilder til kunnskap om 
studentene enn studentdemokratiets 
monotone festtaler og langtekkelige 
møtekultur.UD

Michael Johansen
Tidligere nestleder i 
Velferdstinget

TID TIL OVERS:  Hva skal en heltids styrerepresentant gjøre når styremøtene er ferdige? spør kronikkforfatteren. (Illustrasjon: Vegard 
Stolpnessæter)

Styrerepresentantenes innflytelse 
er kraftig overvurdert av 
studentdemokratiet
ʻ̒
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TOMMELTRYKK

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

Si din mening på SMS!

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

Da det endelig så ut til å gå mot 
nybygg på Fengselstomta høsten 2003 
var nok ikke jeg det eneste aktive 
gjengmedlemmet på Samfundet som 
ble begeistret. Vi var 60 stykker på et 
trangt, lite kontor. Vi øynet håp om 
mer plass, kanskje til og med dagslys 
og frisk luft. 

I november 2003 deltok arkitekt-
studenter fra NTNU på en workshop 
hvor det kom fram både ville ideer 
og realistiske forslag for hvordan et 
slikt bygg kunne bli. I 1927 gjorde 
kanskje Eystein Michaelsen det 
samme. Som nyutdannet arkitekt fra 
NTH vant han og hans bror den åpne 
arkitektkonkurransen med sitt Cirkus-
forslag, og vi fikk det runde røde 
Huset med Storsalens umiskjennelige 
Cirkus-telt, slik det fremdeles står 
der. 

Det virket derfor åpenbart 
at det måtte arrangeres en åpen 
arkitektkonkurranse for det nye 
bygget. Åpne konkurranser gir bygg-
herren den fordelen at i stedet for 
å få én arkitekts ideer om hvordan 
oppgaven kan løses, kan man velge 
den beste blant kanskje 50 mulige 
løsninger. For arkitektene innebærer 
deltakelse i konkurranser en viss 
risiko, siden det ikke er sikkert 
at de får betalt for det betydelige 
arbeidet de må legge ned. Samtidig 
kan de få store oppdrag, og ikke 
minst kan uetablerte, unge arkitekter 
få muligheter de kanskje ellers ikke 
ville fått.

Med så gode muligheter for et 
velfungerende bygg er det skuffende 
å se skisseprosjektet fra Per Knudsen 
Arkitekter (PKA). Når rammene 
for prosjektet er et ganske romslig 
budsjett på 25 millioner kroner, eller 
25 000 kroner per kvadratmeter, virker 
det lite klokt å gjøre innsparingene i 
planleggingsfasen. For den som aldri 
før har vært involvert i et byggeprosjekt 
kan det virke avskrekkende å starte 
med noe som kan ta fl ere måneder 
og koste opp mot én million kroner. 
Men noe av poenget med en åpen 

arkitektkonkurranse er nettopp 
mulig heten til å velge de smarteste 
løsningene som kan gi innsparinger 
ved bygging og drift. Det gjelder, som 
på de fl este andre områder, først å 
velge den riktige tingen å gjøre, og 
så gjøre den på riktig måte.

PKAs skisseprosjekt gir ikke 
inntrykk av å være den riktige tingen 
å gjøre. Fengselstomtprosjektet har 
mottatt et notat, fra en sivilingeniør 
i energi og miljø, angående de ekstra 
driftskostnadene og andre problemer 
knyttet til glassfasader i kontorbygg. 
Enova på Gløshaugen kan fortelle 
om sine glassfasader, som alltid må 
være dekket av gardiner. Ellers er det 
uforståelig hvorfor Samfundet velger 
det samme arkitektkontoret som 
tegner glassfasader for Rema-Reitan 
og SiT. Det er ikke overraskende at 
de leverer et intetsigende prosjekt.

Men det er ikke lett å få innsyn 
i hvordan oppdraget har blitt gitt 
til PKA. Fengselstomtprosjektet sier 
først til Under Dusken at de styrer 
prosjektet. Deretter svarer de på min 
interpellasjon på Samfundsmøtet 

lørdag 9. april at det er NTNU som 
bestemmer. I Samfundets budsjett for 
2005 er det satt av 200 000 kroner 
til forprosjektering. Men NTNU er 
byggherre og skal ta den største 
utgiften. Allikevel kan NTNU ikke 
svare meg på om de ved tildeling 
av oppdraget til PKA bryter Lov om 
offentlige anskaffelser, som har som 
formål å sikre effektiv ressursbruk. 
Terskelgrensen på 200 000 kroner, 
der offentlige anskaffelser må ut på 
konkurranse, vil med et prosjekt av 
denne størrelsen overstiges dersom 
PKA skal fortsette med prosjektet. 

Samfundets gjenger trenger mer 
plass. Tomta ligger rett der. Den har 
ventet i over 50 år. Nå gjelder det ikke 
å snuble i startgropa. Mulighetene for 
et bra bygg er fremdeles til stede.

Ragnhild Ask Torvik

Hvem bygger på 
fengselstomta?

LITE GJENNOMSIKTIG PROSESS: Artikkelforfatteren etterlyser en åpen 
arkitektkonkurranse for nybygget på fenselstomta. Hvordan ble oppdraget gitt 
til arkitektkontoret som tegner glassfasader for Rema-Reitan og SiT? spør hun 
(Illustrastrasjon: Per Knudsen Arkitektkontor).

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

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

Innlegg og kronikk kan sendes til:
meninger@underdusken.no
Frist: torsdag 28. april

Jeg hater ivar og erlend

Landsting i helga...artig... Men 
under dusken leverer i alle fall no 
lese stoff

Hva er det med Lama? Synger ikke 
han i Pirum da?

Faens jævla 2xh. d er helt forkastelig 
at huset vårt blir brukt til å huse 
disse pubertale ghetto fjortisene! 
røyke hasj og bættle om hvems mor 
som svelger mest sæd kan de fan 
meg gjøre hjemme, på leutenhaven 
eller hvor fan disse drittungene 
bor

D va grævla dårligt gjort å komma 
med den der dårlige kommentaren 
om Viking på siste side sist gang? 
Viking 4 ever!

Heisann! Vi er landets største 
«fagforening». Vi kan skilte med 
lønnsøkning (nominell riktig-
nok)  hvert 20. år. Slå den du! -
Studentsamskipnadene

Følg debatten
 på Student-TV 

24. april  kl 23.15
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Ja, riktig Samfundet-
leder ble valgt

Hva skal ISFiT være?

Samfundet boikotter 
Israelske varer

I Under Dusken nr. 6 2005, stiller 
avisen på kommentarplass spørsmålet 
om riktig leder av Samfundet ble valgt. 
Storsalen kritiseres, valgordningen 
kritiseres og det blir skissert en 
løsning på problemet. Eureka!

Studentersamfundets øverste 
myndighet er medlemmene samlet til 
Samfundsmøte i Storsalen. Dessverre 

er det så altfor få av Samfundets 
8400 medlemmer som er klar over 
at de har stemmerett, er valgbare i 
alle verv, har forslagsrett og talerett 
på Samfundsmøtene. Det er nemlig 
disse tingene som gjør Samfundet til et 
demokrati, og det som gjør Samfundet 
til noe helt spesielt.

Det var Storsalen som til sammen 
fem ganger stemte over hvordan man 
skulle gjennomføre valget. Det var 
Storsalen som bestemte seg for å 
utsette valget på første valgmøte. Det 
var Storsalen som til slutt bestemte 
seg for å stryke blanke stemmer. Det 
var Storsalen som avga sine skriftlige 
stemmer i alt fem ganger i løpet 
av valget, og resultatet ble at Mari 
Raunsgard fikk over femti prosent av 
stemmene. Så lenge man ikke betviler 
at det var Storsalen som bestemte 
utfallet av valget, ble riktig leder av 
Samfundet valgt.

 Samfundets lover er under 
løpende revisjon, gjennom det 
faktum at alle medlemmer av 
Samfundet når som helst kan fremme 
lovendringsforslag. I etterkant av 
valget er det blitt skissert mange 
ulike valgordninger. Til det har jeg 
følgende oppfordring: Kom med 
lovendringsforslag!

Gøril Forbord
Leder av Studentersamfundet i 

Trondhjem

Jeg har selvsagt ikke grunnlag for 
å si noe om ISFiT generelt, nettopp 
fordi jeg ikke har vært på alle møter og 
workshoper. De fleste av disse er jo 
ikke åpne. Derfor kan det godt hende 
at Rees og Bajoghli (R&B) har rett når 
de sier at sentrale politiske temaer 
som jeg har etterlyst ble diskutert i 
disse. Da blir det bare mer trist at 
ikke denne diskusjonen nådde frem 
til storsalen. Der satt nemlig jeg og 
mange med meg og ventet nettopp på 
en frisk debatt om viktige spørsmål, 
inspirert av møtets undertittel «students 
vs. the leaders». Videre sier R&B at 
ISFiT skal fremme en «nyansert debatt 
på tvers av politiske geografiske og 
kulturelle grenser». Hele mitt poeng 
er jo at i denne debatten mislyktes 
ISFiT med nettopp det. Geografisk 
spredning hadde de (kanskje også 
kulturell), men det politiske var det 
verre med.

R&B unnskylder seg med at 

politikere er flinke til å snakke seg 
bort. Det er de sikkert, men det visste 
ISFiT allerede før de satte sammen 
panelet. ISFiT burde da ha sørget 
for å ha en møteleder, paneldeltager 
eller spørsmålsstillere som kunne 
gi dette vide perspektivet, dersom 
dette faktisk er en målsetting for 
ISFiT. Enhver som leste møteteksten 
kunne se at dette var et svært smalt 
sammensatt panel.

Jeg mener ikke å ødelegge for 
ISFiT med mine innspill. Jeg søker 
å skape en konstruktiv debatt, om 
hva ISFiT er i forhold til hva ISFiT 
setter seg som mål å være. ISFiT har 
i alt for stor grad vært unntatt fra all 
kritikk, og vært en slags «hellig ku» i 
enkelte studentmiljøer. Det er ikke 
heldig, heller ikke for ISFiT.

Ronny Kjelsberg,
fremdeles kun på egne vegne

Studentersamfundet i Trondhjem 
samlet til Samfundsmøte den 5. 
mars 2005, vedtok en boikott av alle 
israelske varer inntil Israel innfrir 
kravene skissert i «Veikartet for fred», 
og oppfordret Studentsamskipnaden 
i Trondheim til å gjøre det samme. I 
Under Dusken nr. 6 etterspør Eimund 
Fjeldskaar en nærmere begrunnelse 
for denne resolusjonen.

De fleste ønsker seg fred i 
Midtøsten, og det finnes tusen 
meninger om hvordan man skal få 
til det. Styret mener at et initiativ 
for fred må komme fra den sterke 
parten i konflikten. I våre øyne 
er dette Israel, som er overlegne 
palestinerne både organisatorisk, 
militært og økonomisk. Israel er 
et av de få landene i verden som 
ikke respekterer FN-resolusjonene 
som fremmer Palestinernes rett til 
egen stat. Derfor fremmet Styret 

resolusjonsforslaget for Storsalen. 
Med et overveldende flertall, 103 
stemmer for, 6 mot og 19 avholdne, 
valgte Storsalen å ta et aktivt politisk 
standpunkt i Midtøsten-konflikten.

F j e ldskaa r  spør  hvor fo r 
Studentersamfundet ikke har tatt 
stilling til boikott av varer fra 
Russland eller Kina.  Det er tydelig 
at Fjeldskaar i likhet med mange av 
Samfundets medlemmer, ikke er klar 
over at alle medlemmer av Samfundet 
kan fremme resolusjonsforslag. Du 
er hjertelig velkommen til å legge 
fram for Storsalen hva du enn måtte 
ha på hjertet. Til syvende og sist er 
det Storsalen som bestemmer.

På vegne av Styret i Studenter-
samfundet i Trondhjem,

Marit Schou Hauger, 
Temakoordinator

I sitt innlegg «ISFiT - sensurerende og 
konfliktsky?» kommer Daniel Rees og 
Sæba Bajoghli med et par påstander 
som fortjener kommentar, og et par 
som kanskje kan hoppes glatt over. 

Deres påstander om at Attac skal 
ha delt ut løpesedler hvor ISFiT ble 
inkludert er en faktisk feil, og jeg 
ser ingen grunn til å komme med 
kommentarer utover det. 
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Kan filmfestivalen Kosmorama være et 
flaggskip for Midt-Norges filmmiljø?
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FILMFESTIVAL

En rød løper strekker seg mot Nova Kino. Også 
den i sin mest elegante bekledning, drapert 
med store malerier. Det er premiere for byens 
første filmfestival, Kosmorama. Noen hundretalls 
forventningsfullle mennesker står som statister i 
det åpningsseremonien skal begynne. 

Ordfører Rita Ottervik, ulastelig antrukket 
i filmfestivalens neonturkise farger, entrer 
scenen. Hun ser svært lyst på Kosmoramas 
ringvirkninger. 

– Film rommer så mye mer enn kassasuksesser 
fra Hollywood. Når Midt-Norsk Filmfond endelig 

blir etablert, og vi får flere produksjoner fra 
regionen – da kan vi si at Kosmorama har lyktes, 
proklamerer hun.

Rita står klar med saksa. I det hun klipper 
filmrullen, smeller et fargesprakende fyrverki 
over Trondheimshimmelen. Festivalen er offisielt 
åpnet. Folk begynner umiddelbart å stille seg i 
kø til verdenspremieren på Bent Hamers film 
Factotum.

«It’s just a slow day, moving in to a slow 
night», synger Kristin Asbjørnsen på sin sedvanlige 
raspende måte. Charles Bukowskis poetiske skrifter 
fusjonerer elegant med Dadafons smektende toner 
utover Nedre Elvehavn. Solsidens utesteder fylles 
opp. Ute på det italienske spisestedet Primo står en 
stivpyntet Trond Giske i samtale med Kosmoramas 
markedssjef Nina Steen. Inne i restauranten får 
Hawaii, Oslo-regissør Erik Poppe et middagstilbud 
han ikke kan avslå. Trondheimsværet er som vanlig 

like identitetsspaltet som Gollum. Kosmorama er 
i gang. 

FESTIVALENS GRUNNPILARER. Fire dager tidligere. 
8.april. Kosmorama har innkalt til pressekonferanse. 
Det er tid for programslipp. 

En smånervøs festivaldirektør Solvor Amdal og 
pressesjef Maria Nordstrøm spoler tilbake traileren 
av Bent Hamers debutfilm Factotum. I det det gjøres 
klar til PowerPoint-presentasjon spiller teknikken 
de to et puss, og Amdal blir enda mer stressa. 
Det minner mer om forelesning på Dragvoll enn 
pressekonferanse for Trondheim Internasjonale 
Filmfestival. Skulle ikke teknologiprofilen være 
på topp på denne festivalen? 

Til slutt lyser prosjektoren opp, og Amdal trekker 
et lettelsens sukk. Hun ønsker velkommen, og 
begynner å presentere festivalens grunnpilarer.

– Vi har utviklet en profil hvor vi har etablert 

Veiviseren
Vil Kosmorama lyse opp filmhimmelen over Trøndelag?

TEKST: PÅL VIKESLAND, MARIANNE KONSTANSE 
GJELDNES OG CAMILLA KILNES
ud@underdusken.no
FOTO: ERLEND DAHLHAUG PAXAL, ESPEN HØE OG 
CHRISTIAN NØRSTEBØ
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KOSMORAMA 2005

FAKTA

Trondheim internasjonale filmfestival gikk av 
stabelen fra 12. til 17. april. Festivalen er ment å 
bli en årlig begivenhet.

Festivalen har fått navnet Kosmorama etter en av 
Trondheims første storkinoer.

Ordet «kosmorama» betyr perspektivisk 
gjengivelse av verdens severdigheter.

Kosmorama eies og drives av aksjeselskapet 
Filmfest Trondheim AS, som er et datterselskap av 
Trondheim Kino AS.

Festivalsjefen heter Solvor Amdal og ligner på 
«The Bride» fra Kill-Bill-filmene. 

Film, fest, talent og teknologi er stikkordene for 
filmfestivalens profil. 

fire grunnsteiner som fundament for festivalen. 
Festivalens grunnpilarer er film, fest, talent og 
teknologi.

Frys! La oss zoome inn forbi ordene. 

PILAR 1: FILM. – Should I just stand like this?
Lili Taylor poserer erfarent og verdensvant 

foran horden av pressefotografer. Six feet under-
stjernen er på lynvisitt fra filminnspilling i Montreal. 
Etter hvert får hun selskap av regissør Bent Hamer 
og stjerneprodusent Jim Stark. Verdenspremieren 
på Factotum er et av Kosmoramas største trumfkort 
hva filmprogrammet angår. 

Hele fotoseansen er over på et drøyt minutt. 
Nå skal skribentene få sitt. 

– Da vi hadde fått rettighetene til å filmatisere 
Factotum måtte jeg lese boka en gang til med alle 
pigger ute, forklarer Hamer. 

Charles Bukowskis roman gir blaffen i 

klassiske plotlinjer, og dramaturgisk oppbygging 
er nærmest fraværende. Å skulle overføre historien 
om Bukowskis tørste alter ego Henry Chinaski til 
film, har vært en formidabel utfordring for den 
norske stjerneregissøren, kjent for filmer som Eggs 
og Salmer fra kjøkkenet.

– Det var til stor hjelp at Bent hadde oppnådd 
internasjonal annerkjennelse med Salmer fra 
kjøkkenet, men det var vanskelig å få de rette 
folkene til å tro på prosjektet. Historien om en 
alkoholisert skribent som går fra strøjobb til strøjobb 
selger ikke seg selv, smiler Stark. 

Hamer utdyper: 
– Vi ville gjerne få fram poesien i Bukowskis 

materiale. I forhold til det sto alt og falt på hvorvidt 
Matt Dillon ville overbevise i sin tolkning av Henry 
Chinaski. Det gjorde han.

Factotum har fått plass i Kosmoramas 
hovedkonkurranseprogram. Filmen kommer inn 

under temaet metafasi, et oppfunnet begrep som 
kombinerer termene metafysikk og afasi. Du vet 
sikkert ikke hva afasi er du heller. Det er følgende: 
Tap av evne til å forstå språket på grunn av 
hjernesykdom eller hjerneskade. Så vet du det. 

Metafasi har vært et av fire temaer som har 
dannet grunnlaget for valg av filmer til festivalen. De 
tre andre temaene er debutant, konflikt og eksistens. 
Kosmorama har valgt å bruke fire kuratorer, i stedet 
for én programsjef som er mer vanlig. Kuratorene 
har reist verden rundt for å plukke ut filmer.

En av de som er svært begeistret for dette 
er Stig Kulset, førsteamenuensis i filmvitenskap 
ved NTNU.

– Grepet med å bruke fire kuratorer virker svært 
vellykket. På denne måten får vi en systematisk og 
bred dekning av hva filmfeltet representerer. 

Han er i det hele tatt svært imponert 
over programmet Kosmorama har spikret 

STAR WARS: Med lyskastere à la 
Gotham City, tennes et nytt håp for 

Trondheim som en filmby av betydning.  
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sammen.
– Fanden meg! Åpningsfilmen Factotum er 

jo intet mindre enn et scoop. Historien er meget 
interessant, og vi har en norsk regissør med 
internasjonale ambisjoner og internasjonale stjerner 
med på laget.

– Er det i det hele tatt noe å sette fingeren på 
ved programmet?

– Vel, det eneste jeg kan komme på er at 
volumet er i overkant stort. Det som er drepen 
for en festival, er selvfølgelig at publikum uteblir. 
Her har man et utrolig fyldig og rikt program, og 
det kan rett og slett bli for mange filmer man skal 
rekke over. Men herregud, la det ikke være noen 
tvil, Kosmorama framstår som en enorm berikelse 
for Trondheim som filmby!

Ikke alle deler Kulsets euforiske syn på 
festivalen. 

FLORA AV FILMFESTIVALER. Aftenpostens 
filmkritiker Per Haddal ønsker debatt. 
I en kommentar publisert dagen før 
festivalstart spør han om ikke Kosmorama 
belaster et allerede overmettet marked 
av filmfestivaler i lille Norge. 

– Smertegrensen begynner å nærme 
seg. Jeg finner igjen filmer som har vært vist på 
andre filmfestivaler i Norge. Jeg så for eksempel 
Oldboy i Bergen. Med så mange festivaler, kan det 
bli for få filmer og det ender med resirkulering. 
Det er ingen stor katastrofe, men hadde vært fint 
om Kosmorama fornyet seg helt. 

Martin Nordvik, filmkritiker i Adresseavisen, 
nikker gjenkjennende til problemstillingen 
kritikerkollegaen Haddal skisserer: 

– Det blir en del gjengangere i både film, 
personer og prisutdelinger. Det er de samme 
vinnerne som går igjen, understreker Nordvik. 

Haddal tror filmmiljøet hadde vært tjent med 
én nasjonal filmbegivenhet som favnet om alt, men 
presisererer at dette ikke er noe personlig angrep 

på Kosmorama som sådan. Etter festivalens første 
dag er han overhodet ikke mismodig. 

– På papiret ser det unektelig lovende ut. Om 
de lykkes vil vise seg. Man venter med å anmelde 
før man har sett filmen. Det samme gjelder med 
denne festivalen. 

Aviskommentaren til Haddal avsluttes med 
problemstillingen «Men hvor skal den nasjonale 
festivalen lokaliseres?»

– Jeg ønsker ikke å ta stilling ennå, men jeg tror 
det må legges til en universitetsby. Det eneste jeg 
utelukker, er Oslo. Byen er for stor, og festivalen 
vil drukne i andre arrangement, hevder Haddal. 

Martin Nordvik har ingen betenkeligheter med 
å utnevne Trondheim som en naturlig plass å ha 
denne store festivalen. 

– Filmmiljøet i Trondheim bør styrkes. 

Jeg forstår også Haddals ønske om å legge 
den til en universitetsby. Det er alltid et solid 
publikumsgrunnlag med stor studentmasse i 
byen. 

Men hvordan stiller regissørene seg til 
problemstillingen?

BRANSJEN TALER. Bent Hamer sier følgende.
– Jeg velger å forholde meg litt diplomatisk 

foreløpig. Jeg tror alle festivaler som ikke har 
livets rett vil bukke under til slutt uansett. Men 
jeg er gjerne med på en debatt om hvordan vi 
skal forholde oss til norske filmfestivaler på et 
senere tidspunkt. 

Også regissør Erik Poppe stiller seg positiv til 

FILMFESTIVAL

en debatt om norske filmfestivalers framtid. 
– Per Haddal har helt klart et poeng. Det kan 

selvfølgelig fort gå inflasjon i festivalene.
Poppe mener imidlertid at Kosmorama fortjener 

livets rett.
– Jeg er særdeles positivt overrasket. Jeg har 

vært på festivaler som har holdt på i 20-25 år 
som ikke har hatt et så profesjonelt opplegg som 
Kosmorama. 

Kombinasjonen bransje/publikum, samt 
Trondheims mange studenter, er også faktorer 
som taler til bartebyens fordel.

– Studenter er ofte nysgjerrige og oppsøkende 
mennesker. De er med på å sikre fulle saler under 
festivalen. Måten man har klart å inkludere både 
bransje og publikum på viser at Kosmorama-
ledelsen har gjort en del smarte og nyskapende 

trekk. 
Ordene fra den profesjonelle 

filmmakeren fader ut. 35 mm 
byttes ut med DV-kamera. 

 
PILAR 2: TALENT. «Kosmorama er (...) 
en arena for filmer som er under 
utvikling, morgendagens filmer og 
morgendagens filmskapere», står 

det å lese på Kosmoramas hjemmeside. 
Langt fra den glamorøse røde løperen sitter en 

av morgendagens filmskapere med en kaffekopp på 
Dromedar. Den talentfulle Mr. Bård Ivar Engelsås. 
Han skal kjempe om 100 000 kroner i Kosmoramas 
pitchekonkurranse. En pitch er en term for en kort 
filmidé. Av 160 innsendte pitcheforslag, ble hans 
prosjektbeskrivelse valgt ut av Norsk filmfonds 
konsulent Erlend Loe. 

– Jeg er sikker på at jeg ikke kommer til å 
vinne. Selv om det hadde vært til stor hjelp rent 
økonomisk, sier han med et smil. 

– Jeg har jo andre prosjekter på gang, fortsetter 
han og tar en slurk kaffe. 

Selv om Engelsås tar hovedfag i filmproduksjon, 

«Kosmorama framstår som en enorm 
berikelse for Trondheim som filmby!» 

Stig Kulset, førsteamenuensis i  filmvitenskap

GUDFAREN I OG II: Regissør Bent Hamer og produsent 
Jim Stark har etter sju år fått realisert drømmeprosjektet 
Factotum. Sju timer i presseintervju blir derfor en smal sak. 

JUDGE DREDD: Filmstudenten Bård Ivar Engelsås presenterer filmprosjektet på fem minutter foran juryen med kravstore 
Erlend Loe i spissen. Han og resten av filmkonsulentene i pitchekonkurransens jury vil trekke ut en vinner. 
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løper han ikke ned dørene på Dragvoll. Han jobber 
nemlig som frilans tv-fotograf, og under Kosmorama 
skal han jobbe for TV2. 

Engelsås tror Kosmorama kan bidra til større 
fokus på produksjon fra regionen. Enn så trist det 
høres ut, så er det bare å innse at det er fra Midt-
Norge Filmfondet mottar færrest søknader om støtte 
til produksjon i løpet av et år.

– Filmmiljøet i Trondheim består hovedsakelig 
av folk tilknyttet mediafagene på NTNU. I tillegg er 
det en del små firma som driver med produksjon. 
Det meste som blir laget her i Trondheim er reklame, 
musikkvideoer og dokumentarer. 

Han tror videre det er mange som sitter på 
gode ideer, men at de aldri blir satt ut i live. 

– Med Kosmorama kan de kanskje få et lite 
spark bak slik at planene kan bli realisert. Det er 
bare slik det kan skje noe, mener han.

POSITIVE RINGVIRKNINGER? Ifølge filmstudenten er 
det jobbmuligheter, økonomi og kompetanse som 
må til for at den lokale produksjonen kommer 
på fote. 

– For at det skal være mulig å kunne livnære seg 
av film, må behovet for film være der. Det er rett og 
slett for få produksjoner. Mange bransjefolk flytter 
ut av byen etter endt utdanning, så i Trondheim 
er det stort sett bare studenter som jobber med 
småprosjekter.

Det er ikke til å stikke under en stol at det 
i regionen er mangel på jobbmuligheter innen 
filmbransjen. Gunnar Iversen, filmprofessor ved 
NTNU, er enig i at Kosmorama kan gjøre noe med 
den nåværende situasjonen. 

– Om vi får et filmfond vil jo ting endres. 
Problemet med utflytting er stort, men vi har begynt 
å få en slags infrastruktur. Det har kommet en 
del små selskap som driver med både design og 
produksjon innen film, og vi har medier som Midt-
Norsk Filmsenter og Minimalen Kortfilmfestival, 
sier han og fortsetter:

– Det er positivt at det er gamle studenter 
som har tatt initiativ til å danne nye selskap her i 
byen. Det vi trenger er penger, og nøkkelen til det 
problemet ligger hos fylkeskommunen.

PILAR 3: FEST. Et lerret på 16x9 meter henger ned 
fra det omdiskuterte taket inne i Pirbadet. Gulblå 
flytemadrasser. 30 grader på temperaturmåleren. 
Gallantrekkene har blitt byttet ut med bikiner og 
badeshorts. Publikum bevitner et historisk skue. For 
første gang i norsk filmfestivalsammenheng blir et 
badeanlegg brukt som visningslokale. Lyskasterne 
reflekteres i vannoverflata, og skaper flimrende 
speilbilder. Perfekt for filmvisning. 

Noen stiller i klassisk svart bikini, mens 
andre velger en eksklusiv badekåpe i svart silke 
og dragemønster i gull på ryggen. I et av boble-
bassengene finner vi studentene Liv Bakke Kvinlog 
og Birgit Sivertsen, som venter spent på visningen 
av klassikeren Høyt skum i Hollywood

– Det virker som et kult konsept, og dette 
må jo bare bli deilig, svarer Bakke Kvinlog på 
spørsmål om forventninger til den uvanlige 
filmopplevelsen. 

– Vi håper å kunne sitte med en cocktail 
ved bassengbaren når filmen snurres igang. Få en 
skikkelig luksusfølelse, sukker de drømmende.

Jentene tror ikke de ville gått og sett filmen hvis 

den hadde blitt satt opp på det vanlige Kosmorama-
programmet. Det lave publikumsoppmøtet stiller 
de seg uforstående til. 

– Det er skuffende med så lite folk. Dette 
blir jo helt annerledes fra en vanlig filmvisning. 
Man kan bade og kose seg i bassenget, for så å 
gå opp og ta en øl. 

Peter Sellers entrer scenen på klassisk klumsete 
vis. Publikum ler og latteren forplanter seg videre 
i vannet via flytemadrassene. 

Den samme idyllen hadde kanskje ikke rådet, 
hvis det hadde vært Haisommer som flimret over 
det store lerretet?

PILAR 4: TEKNOLOGI. «Piiip-piiip.» En sms tikker inn 
på den utlånte Kosmobilen «Vis denne strekkoden 
i kiosken på Nova og motta gratis popcorn!» 
Filmfestivalen understreker sin teknologiske profil 
ved å sende ut tilbud og oppdateringer gjennom 
SMS. 

Som den første festivalen i verden er Kosmorama 

på banen med en teknologi som gjør at du kan 
laste ned hele filmprogrammet digitalt via din egen 
mobiltelefon. 

Det er firmaet Adactus, et selskap med 
utspring fra NTNUs institutt for elektronikk 
og telekommunikasjon, som har utviklet 
programvaren. 

Daglig leder Peder Drege er svært fornøyd 
med samarbeidet gründerfirmaet har fått i stand 
med filmfestivalen.

– Ja, selvfølgelig. Dette er jo stor stas for oss. 
Nå kommer vi i kontakt med en rekke aktører og 
får vist produktene våre.

Selv om Adactus står på egne ben i sitt forhold 
til festivalen, hadde samarbeidet neppe vært 
realisert hadde det ikke vært for NTNUs satsing 
på teknologi. 

UTSTILLINGSVINDU FOR NTNU. «Alt kultursamarbeid skal 
ha en klar positiv profileringseffekt for NTNU...». 
Dette står å lese i et skriv om kriterier for 

HODET OVER VANNET: Liv Bakke Kvinlog og Birgit Sivertsen (t.v.) kunne kose seg med en Hollywoodklassiker, mens de 
fløt bortover vannflaten i Pirbadet.
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kultursamarbeid universitetet har nedtegnet. Skrivet 
blir forutsetningen for at NTNU i det hele tatt støtter 
kulturarrangement i byen.

1. april undertegnet rektor Eivind Hiis Hauge 
og Solvor Amdal en slik avtale. NTNU sponser 
filmfestivalen med 100 000 og Kosmorama stiller 
opp med et stort utstillingsvindu for ny teknologi. 
Informasjonsdirektør Anne Kathrine Dahl og leder 
av seksjon for samfunnskontakt Anja Tjelflaat, 
mener det er flere sammenfallende trekk ved 
festivalen og byens universitet. 

– Fagmiljøene våre skal være nasjonalt 
fremragende, og det samme inntrykket har vi fått 
av filmfestivalen, sier Dahl og fortsetter: 

– Det finnes mange filmfestivaler i Norge, og 
Kosmorama har gjort et grep for å skille seg ut. 
De går egne veier og er nyskapende. Det samme 
kan sies om NTNU, oppsummerer Tjelflaat. 

GLØSHAUGEN FØRST. Kosmorama har fra første stund 
understreket at profilen skulle gjenspeile Trondheim 
som en teknologihovedstad. Da blir det naturlig å 
starte på Gløshaugen. 

– Vi er også opptatt av langsiktighet. Dette 
bidraget skal ikke bære preg av å vær et stunt. Vi 
har opprettet en avtale over to år, forteller Dahl 
videre. 

Stig Kulset ved Institutt for kunst og 
medievitenskap har lagt merke til det samme, men 

ser likevel lyst på framtiden. 
– Vårt samarbeid med festivalen kom nok 

litt for sent i gang. Men dette er strengt tatt ikke 
noen sak. Vi er representert ved blant andre Bjørn 
Sørenssen og hans prosjekt om gammel film fra 
Trondheim. I tillegg skal medieproduksjon bidra 
med å lage festival-TV. Jeg er mer opptatt av de 
fantastiske mulighetene som ligger i et framtidig 
samarbeid med filmfestivalen, forteller han. 

Også festivaldirektør Amdal innrømmer delvis 
at samarbeidet med NTNU i størst grad har vært 
rettet mot universitetets innovative teknologi. Hun 
er imidlertid svært positiv til et framtidig samarbeid 
med kunst- og medieinstituttet ved NTNU.

– Da jeg kom inn som festivalsjef i august 
2004 var det rett og slett for sent å komme i gang. 
I framtiden ser vi helt klart for oss et enda tettere 
samarbeid med fagmiljøet på Dragvoll enn hva 
tilfellet har vært denne gangen.

KANAPEER OG CHAMPAGNE. «Og vinneren for beste 
hovedrolle går til … Einar Egeland for Hawaii, 
Oslo!» 

Applausen brer seg i det feststemte lokalet 
på Royal Garden. Fiffen har pynta seg. Prisutdeler 
Helge Jordal – jepp, han fra Orions belte – står på 
scenen, klar til å gi fra seg statuetten for beste 
hovedrolle. Applausen dabber av. Hvem i svarte 
er egentlig Einar Egeland? Var ikke det han som 

vant prisen for beste klipp, mon tro? Konferansier 
Harry T. Guttormsen kommer på scenen. Jordal får 
den riktige konvolutten. Sekunder senere ropes 
Aksel Hennie opp som vinner for sin innsats i 
Uno. Prisen er en av fem Uno rasker med seg 
denne kvelden. 

Pitchekonkurransen vinnes av Kathrine Haugen 
for Forandring fryder. Kanskje er det hennes film 
som åpner Kosmorama når den røde løperen rulles 
ut igjen i 2007?

DIRECTORS CUT. – Dette har gått over all forventning, 
sier en stolt Solvor Amdal. 

Det er Kosmoramas siste dag. Festivalledelsens 
har budsjettert med 20 000 solgte billetter til alle 
arrangementene, og festivaldirektøren melder at 
målet er nådd, og vel så det. Tilreisende gjester og 
aktører har i tillegg skrytt festivalen opp i skyene. 
Arrangementet har med andre ord vært en gedigen 
suksess. En festivaldirektør i gledessjokk vet ikke 
helt hva hun skal tro.

– Jeg er kjempeglad. Vi har bestått prøven. 
Jeg kan helt klart si at Kosmorama er kommet 
for å bli.

Filmlykken er total. Er det ingenting Trondheims 
første filmfestivaldirektør er misfornøyd med?

– Eh, vel jo. Jeg fikk bare sett én film.

The End.UD

HEFTIG OG BEGEISTRET: Dirigent Ann Renate Aas var eneste kvinnelige innslag da 
Mannskoret med blant andre Sven Nordin, Prepple Houmb og Espen Thoresen Hvaersaagod 
framførte sang under avslutningsfesten.
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Det regner katter. Under et tak i en skolegård 
står en liten gruppe mørkkledde mennesker og 
tiltrekker seg oppmerksomhet. Fakler, kjettinger og 
noe som kunne vært Edward Saksehånds hansker, 
tyter ut av en gammel tryllekoffert. På trappa ligger 
en mann og forsøker å surre på seg et par stylter. 
Det øves til sirkusshow. 

– Det er ikke så varmt som det ser ut, gliser 
Julie mens hun slikker litt på en flammende fakkel. 
Hun dirigerer de andre rundt på en selvfølgelig og 
sikker måte. At hun er gjennomvåt ser ikke ut til å 
plage henne i det hele tatt. Hun smiler og prater 
og ser ut som hun aldri har gjort noe annet enn 
å leke med flammer.

JULIE GRØNNESBY HEIR kan kle seg med den noe 
uvanlige tittelen sirkusartist. Men hun reiser ikke 
rundt på fire hjul sammen med mor, far og elefanter 
i bur. Hun leies inn på ulike arrangementer i hele 
landet for å gå på stylter, sjonglere, blåse flammer 

eller vikle seg rundt flere meter over bakken i «tøy». 
Tøy er den grenen Julie gjør best. Hun henger i to 
lange fløyelsstykker som ligner litt på gardiner. Der 
gjør hun akrobatiske øvelser. Høyt, høyt oppe. 

Vi møter henne i forbindelse med åpningen 
av filmfestivalen Kosmorama.

– Under Kulturnatta i Oslo skal jeg og en 
annen opptre mellom to høyhus. Han skal opp 
på 18 meter, jeg på 15. 

– Uten sikkerhet?!
Hun ler en kort latter.
– Litt sikkerhet ... Hun ler igjen. Forsøker å 

le det bort. Klarer det ganske bra. Vi får aldri vite 
hva «litt sikkerhet» betyr. 

– Men under Borealis-festivalen i februar 
opptrådde jeg i 20 meters høyde uten sikring! I ti 
minus, legger hun entusiastisk til. 

Ulykker har det likevel vært lite av. Julie kan 
bare komme på én gang hun har skadet seg. Hun 
trodde hun hadde lungebetennelse, men fikk 
beskjed om at hun hadde brukket et par ribben. 
Siden hun skulle ha forestilling dagen etter, brukte 
hun like godt gaffa-tape før hun skulle opp i 
trapesen.

Det Julie driver med kalles nysirkus. I 
motsetning til «sagflissirkus», finnes det her ingen 
manesje, ingen dyr, og man blander gjerne flere 
underholdningsformer. Miljøet rundt dette er 
lite i Norge. Her finnes det foreløpig kun én 
sirkusskole. 

VÅREN 2000. Julie er nesten ferdig på videregående 
og bestemmer seg for å ta et friår. Folkehøgskole 
blir løsningen, til mammas store glede. Hun går 
gjennom brosjyre etter brosjyre. Kunst? Kjedelig. 
Teater? Kjedelig. Det virker umulig å finne noe som 
er spennende nok for den aktive jenta. 

– Jeg har alltid drevet med utrolig mye, fra 
riding og aerobic til konkurransekor. Men alt 
ble kjedelig etter en stund. Så fant jeg ut at det 
fantes en sirkuslinje. Endelig noe som kanskje var 
spennende nok!

Og sirkus ble det for den da 18 år gamle jenta. 
Til mors fortvilelse. Hun hadde nok håpet hennes 
eneste barn skulle finne på noe annet enn å svi 
nesehår og leke i uvanlig lange gardiner. Men 

siden har mor bare måttet forsøke å henge med. 
For Julie sluttet ikke med sirkus etter det ene året 
på folkehøgskole. Folk begynte å ringe henne til 
oppdrag, og siden har det bare ballet på seg. 

– Planla du aldri det å bli artist? 
– Nei, det bare ble sånn. Jeg ble bitt av basillen. 

Jo mer du lærer, jo mer finner du ut at du ikke 
kan. Det er ikke lett å lære noe særlig mer nytt her 
i Norge, men jeg leser bøker og har mye kontakt 
med utenlandske artister.

DET ER IKKE noe problem å tro på Julie når hun 
sier hun syns ting blir kjedelig. Fra intervjuets 
begynnelse har hun sittet ytterst på sofasetet, 
framoverlent, som om hun når som helst kan sprette 

opp for å iscenesette et akrobatisk nummer. En 
skulle tro hun ville utnytte pausen til kun å drikke 
kaffe og slappe av.

 Sirkus-sprell er nemlig ikke det eneste Julie 
driver med. Fram til jul jobbet hun heltid som 
artist samtidig som hun fulgte arkitektstudiet ved 
NTNU. Og jobbet i gullsmedbutikk. Det høres 
umenneskelig ut å makte alt dette på en gang.

– Hvordan får du det til? 
Hun nøler et øyeblikk. Det virker som hun 

prøver å finne ut hvordan hun kan prate vekk 
spørsmålet. Men så svarer hun likevel. 

– For å komme inn på arkitekt måtte jeg ta 
opp en del fag. For å få til det, måtte jeg jobbe, 
jeg visste jo ikke hvor mye sirkus det ville bli. Så 
kom jeg inn på arkitekt. Da ble det selvfølgelig 

Fakkelkvinnen
Hun er dronningen av ild og luft. Sirkusartist Julie Grønnesby Heir 
har en energi som virker uslokkelig. Men av og til må også hun sove.

Julie Grønnesby Heir er født 7. November i 1981.

Hun kommer fra den lille bygda Beitstad som 
ligger to mil fra Steinkjer.

Julie valgte kjæresten framfor katten sin da det 
ble klart at han var allergisk. Hun skriver likevel 
fremdeles brev til førstenevnte, som nå bor hos 
Julies mor. Den bærer navnet Barney.

Julies spesialitet er «tøy». Men hun driver også 
med andre former for nysirkus, som sjonglering, 
ild, stylter og trapes.

I tillegg til å opptre, underviser Julie på 
folkehøgskolen der hun selv gikk. Hun tar også 
enkelte andre undervisningsoppdrag.

Nå er Julie med på turné-teateret Terra Teater, en 
forestilling først og fremst rettet mot barn. Her 
er hun på scenen sammen med tre andre jenter. 
Historien omhandler hvordan de fire elementene 
oppstod. Julie opptrer her i nettopp «tøy», og 
representerer elementet luft.

Livssjongløren

Da jeg søkte et 
års permisjon fra 
studiene til jul, 
hadde jeg vel insett 
at jeg måtte sove 
litt også.

ʻ̒
PERSONALIA

JULIE GRØNNESBY HEIR
23 ÅR
STUDERER ARKITEKT VED 
NTNU, MEN HAR ET ÅRS 
PAUSE I STUDIENE

TEKST: ELIN GROTNES  
elinbeg@underdusken.no
FOTO: NILS CHRISTIAN ROSCHER-NIELSEN
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mer skole, og mer gullsmed. Og enda mer sirkus. 
Året etter ble det bare enda mer av alt. Da jeg søkte 
et års permisjon fra studiene til jul, hadde jeg vel 
innsett at jeg måtte sove litt også. 

JULIE HAR NOK LIKEVEL satt sine spor før hun forlot 
klassen sin. At hun stort sett leverte oppgaver i 
siste liten, og dermed tilbrakte en del netter på 
skolen, skiller henne kanskje ikke så mye fra andre 
studenter. Men det er nok ikke så mange som har 
med seg trapes på tegnesalen. 

– Det er vanskelig å sitte i ro så lenge, så jeg 
måtte «oppi der» av og til. Etterpå kunne jeg sitte 
litt i ro igjen. 

– Hvordan reagerer folk på deg når du har så 
mye energi og er så engasjert hele tiden?

– Jeg vet ikke helt. Noen synes kanskje det er 
litt forstyrrende med noen som henger og dingler 
sånn, ler hun, før hun fortsetter: 

– Men de fleste ser vel kanskje på meg som 
litt annerledes. Ikke helt A4. Jeg vet egentlig ikke 
hva folk tenker om meg. Men jeg bryr meg ikke 
så mye om det heller. 

Julie prater med hele kroppen. Ikke det minste 
lille ord får slippe unna uten at det følges av en eller 
annen armbevegelse. Og hun har ikke problemer 
med å prate. De eneste gangene hun blir virkelig 
stille, er når hun ler lenge. Først kommer latteren. 
Så er det bare lydløs risting før latteren igjen triller 
ut av den alltid smilende munnen. 

ENTUSIASME er noe som kjennetegner henne. I tillegg 
til engasjert, positiv, aktiv, kreativ, og ja, vi kunne 
fortsatt i det uendelige etter å ha snakket med et 
par av vennene hennes. Så god kan imidlertid ingen 
være. Mor, Brit Grønnesby, må da kunne avkrefte 
superkvinne-inntrykket. Men neida. «Julie er sånn.» 
Da faren holdt konfirmasjonstale fortalte han Julie 
at det er lov å være lei seg av og til. 

– Er det sant? Er du aldri stressa eller lei 
deg? 

– Nei, har man et tett program og mye å gjøre, 

blir jo en halvtime plutselig utrolig lang tid. Da 
blir man veldig effektiv. 

Hun ser ut som hun ikke helt skjønner at vi 
kan spørre om noe så opplagt. En får jo ikke gjort 
noe mer om en er stressa. Og lei seg har hun visst 
ingen grunn til å være, påstår hun. 

Hun tenker seg litt om. 
– Men det hender jeg skal rekke en del fly og 

busser og sånt. Da må jeg jo løpe litt av og til. 
Og Julie løper der hun sitter i sofaen. Med 

nevene knyttet og armene svingende fram og tilbake 

demonstrerer hun hvordan hun tydeligvis lekende 
lett alltid rekker det flyet hun løper etter. Så ler hun 
masse mens hun forteller at det alltid er noe som 
piper når hun skal gjennom sikkerhetskontroller. 
Det er visst bedre å ta buss.

– Da er det bare å slenge alt utstyret under 
og sitte og slappe av med discman og en kaffe 
mens jeg planlegger neste show. 

– Så du kan slappe av altså? 
Julie bare ler. Hun ler og ler og latteren smitter 

så vi må le, vi óg. Det er visst slik hun svarer der 
andre ville sagt «ingen kommentar». Så fortsetter 
hun:

– En gang hadde jeg med meg plastkjegler. 
Dem tok de inn i kontroll. De var visst farlige. 
Det blir litt sånn: «Kjør til Praha!» liksom, sier hun 

og prøver å se truende og farlig ut. Så ler hun 
igjen. Mye. Hun gjør noe rart med det ene øyet. 
Det høyre. Det trekkes liksom sammen til en smal 
strek hver gang hun ler ordentlig, og sender en 
stråle av latter rett på deg. 

DET MÅ EN DEL forklaringer til før folk helt skjønner 
hva hun driver med. Mor måtte også beroliges en 
stund før hun skjønte at datteren har kontroll på 
det hun driver med.

– Når du henger ti meter oppe i lufta, er det 
ikke akkurat lurt å teste ut noe du ikke er hundre 
prosent sikker på. Da er det farligere å kjøre bil, 
legger hun til. 

– Javel? Er du ikke en trygg sjåfør?
Hun ser plutselig litt utilpass ut. Men ler litt 

likevel. Gjemmer ansiktet halvsjenert i hendene. 
– Jeg skulle kjøre fra Steinkjer en dag. Hadde 

hatt show der, og skulle ha en eksamen i Trondheim 
dagen etter. Plutselig var det bare stopp. Da jeg 
kom ut av bilen så jeg at den var skvisa under 
en hjullaster. Frontruta var vekk. Jeg satt 40 
centimeter unna hjullasteren. Jeg aner ikke hva 
som skjedde.

Julie er tydeligvis ikke like konsentrert i alt hun 
gjør. Bilkjøring er noe som tar opp unødvendig 
mye tid. 

– Det hender vel jeg tar en telefon eller 
planlegger neste show mens jeg kjører. Eller at 
bilen er så full av utstyr at jeg ikke har bra nok sikt. 
Jeg holder stort sett på med noe annet samtidig 
som jeg kjører.

DET BEGYNNER Å bli mørkt. Noen har skrudd av 
regnet. På scenen på Nedre Elvehavn dukker det 
opp noen mørkkledde mennesker med fakler. 
Filmmusikk fra The fifth element strømmer passende 
nok ut av høytalerne. Julie sluker flammer. Og 
spytter dem ut. 

Publikum glemmer ølglassene sine et øyeblikk 
og lar seg begeistre.UD

Når du henger ti 
meter oppe i lufta, 
er det ikke akkurat 
lurt å teste ut noe 
du ikke er hundre 
prosent sikker på

ʻ̒
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Plutselig, mens vi står der i dusjen, begynner alle 
de tre andre guttene i klassen å flire, samtidig som 
de peker skrått nedover mot meg. Jeg tror først 
det er noe annet de ler av, men det er faktisk ikke 
lilletassen. Det er navlen min. Jeg har utover. Alle 
andre har innover.

– ELVEGÅRD? sier en stemme og bryter opp stillheten 
i venterommet. 

Nå, mange år etter at latteren fra ungdomsskolen 
har stilnet, befinner jeg meg på venterommet i 
Spesialistlegesenteret, utenfor kontoret til kirurg 
og doktor Ronald Mårvik. Vi skal ha en prat om 
utovernavler generelt, utovernavlen min spesielt 
– og en operasjon. Eventuelt. 

Mårvik virker som en trivelig og beroligende 
mann. Allerede nå tror jeg navlen blir overlatt til 
trygge hender.

– Utovernavle kalles navlebrokk, og er en 
utposning av bukhinnen. Det er altså en type brokk 
som kan være mange plasser, for eksempel i lysken 
eller slik som her i navlen, forklarer han. 

Jeg har lenge gått rundt og trodd at årsaken til 

utovernavler ligger i hvordan navlestrengen blir 
klippet. Feilinformasjon, viser dette seg å være.

– Dette skjer lenge før navlestrengen klippes 
og skyldes en defekt i lukkingen av bukveggen 
under fosterutviklingen.

Vi beveger oss over til mitt spesielle tilfelle. Jeg 
legger meg på benken, drar opp skjorta og viser 
attributten fram. Den stikker ut som ei lita drue.

– Hvordan vil du vurdere denne karen?
Mårvik ser på navlen min og trykker den inn 

med pekefingeren. Den popper fort ut igjen når 
han tar vekk fingeren. 

– Risikoen for å få tarmslyng er svært liten. 
En eventuell operasjon vil derfor bare være av 
kosmetiske hensyn, og vil koste under tusen kroner, 
sier Mårvik med en vurderende finger.

DET HAR GÅTT VEL en måned siden jeg var på 
Spesialistlegesenteret sist. Et helt lite team 
bestående av anesestilege, anesestisykepleier, 
operasjonssykepleier samt kirurgen Mårvik, står 
klare til å ta i mot meg og navlen min.

Jeg blir fullstendig inndekket med grønt fra 

topp til tå. Bare druen stikker blekt ut i det grønne. 
Den har ikke lange levetiden igjen nå. Det er nesten 
så jeg angrer. Vi har hatt mye moro sammen – tross 
alt. Men det er for sent nå, kan ikke si: «Nei forresten, 
jeg synes egentlig navlen er ganske søt». 

Jeg sier intet, bare ligger der – klar til slakt.
– Ja, nå er vi navlebeskuende, sier en av 

sykepleierne. 
Alt skal være sterilt. Fotografen får ikke komme 

nærmere enn 30 centimeter, ellers blir sykepleierne 
stresset. Men det virker som de har full kontroll. 
De fester på meg en rekke måleinstrumenter. 

– Her holder vi på fra alle kanter, sier 
sykepleieren og legger en blodtrykksmåler rundt 
min venstre overarm.

Operasjonssykepleieren bruker en bomullsdott 
og ei klype til å vaske meg med farget sprit. Hele 
magen min blir gul slik at navlen ser ut som en 
gul ert. På venstre hånd plasseres en kanyle som 
gir meg beroligende medisin. 

Jeg blir behagelig trøtt og døsig. Men ikke 
mer døsig enn at jeg godt kjenner sprøyta med 
lokalbedøvelse.

SOM LITEN GUTT syntes jeg det hørtes skremmende ut 
at kommunelegen en gang vurderte å pirke i navlen 
min. Bedøvelsen virker imidlertid beroligende. 
Jeg kjenner at de romsterer med navlen og får 
en ubeskrivelig følelse av at de gnikker navlen 
mot magen. Akkurat som om det er en kule som 
roterer der nede.

Jeg vil løfte hodet opp for å se hva som 

OPERASJON NAVLE

Fra bulenavle til hulenavle
Selv de mest navlebeskuende kan bli kvitt 
kompleksene sine – for en snau tusenlapp.

TEKST: ROALD ØYSTEIN LØKKE ELVEGÅRD
roaldoys@underdusken.no
FOTO: ANNE-STINE JOHNSBRÅTEN

SKALPELLENE KVESSES: En utovernavle har ingen 
mulighet til å gjemme seg bort.
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foregår, men det får jeg ikke lov til. Journalisten 
må vike.

– Nå er du pasient, formaner operasjons-
sykepleieren strengt. 

Her er det viktig at alt er sterilt. Derfor 
skal hodet mitt være godt plantet bak på 
operasjonsbenken.

Jeg ser altså ikke hva de gjør, men Mårvik har 
forklart meg det på forhånd. Først lager de et snitt 
rundt defekten, for deretter å lukke den ved å dra 
sammen med nål og tråd. «Defekten» var Mårviks 
medisinske ord for navlen min.

– GI MEG MER TRÅD, sier operasjonssykepleieren. 
Anesestilegen skaffer det. Det begynner å 

nærme seg slutten.
– Nå blir du så fin, sier en stemme et sted 

ved meg. 
– Ja, det får jeg håpe. Det er jo derfor jeg er 

her, svarer jeg.
– Du kan gå på catwalken, sier anesestilegen. 
Jeg har ingen planer om det. Men kanskje blir 

det stranda i sommer?UD

OPERASJON NAVLE

NAVLE UNDER KNIVEN: Et snitt her og litt tråd der 
-og vips: En bulenavle har blitt en hulenavle. 



Ja, så må dere huske at det skal 

være ramme rundt annonsene 

da. 0,5 tjukk.
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at denne kvelden skal bli vellykket. 56 kroner 
for 0,4 forteller oss at her henger enten rike eller 
sprutfulle mennesker. Ingen er dog overstadig 
beruset. Ennå.

Vi setter oss ned ved et bord for å iaktta og 
akselerere promillen. Det er mer enn nok albuerom 
på dansegulvet til det svartkledde paret der ute, 
der de alene slynger seg selvsikkert rundt i det 
største alvor. En mann rett ved oss nikker til sin 
kone, og de trer ut på gulvet. Plutselig er det flere 

par der ute, men som på Danseband Jukebox er 
det lite glede i dansen; dette er ramme alvor og 
det hele ser litt mekanisk og trist ut.

«Tusen takk for det», sier vokalisten etter låta, 
selv om ingen applauderer.

DET ER GJENNOMTREKK av dansende, og bare de 
svartkledde holder stand. Det slår meg plutselig 
at jeg har glemt å irritere meg over musikken. Den 
er jo overraskende tolererbar.

TEKST: DANIEL FLAHAGEN 
danielf@underdusken.no
FOTO: MATHIAS FOSSUM

Når man er lei av festene på 
byen, skader det ikke å tenke 
nytt i valg av utested.

Der de døde 
danser

– Er dere på vei til Madrugada-konserten? Ikke? 
Åh, dere skal se Idol, da, eller?

Ikke i dag. Min fotograf og jeg er på vei til 
«stedet der de døde danser». I kveld skal vi oppleve 
dansebandmiljøet på nært hold.

Nervøse trer vi inn i de godt voksnes verden, 
redde for at kvelden blir eviglang og at musikken 
vil gi oss ørebetennelse.  Researchen (Danseband 
Jukebox på NRK2) indikerer at dette fort kan bli 
seigpining.

EN GARDEROBEVAKT med hockey tar imot jakkene våre, 
og blikket hans ber oss dobbeltsjekke om vi gikk 
inn riktig dør. Vi følger lyden av frøyværingene 
som er kveldens underholdning og skjønner fort at 
hans undring er berettiget; vi er knapt halvparten 
så gamle som resten av klientellet.

«Banker ditt hjerte bare for meg?» synger 
vokalisten. Klokka er halv tolv, og det er for tidlig 
for folk å besvare slike spørsmål. De få som er 
her står ved baren eller sitter ved bordene borte 
i hjørnet. Vi skjønner fort at øl er essensielt for 
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 STUDENTER I GRENSELAND: Er danseband-fest en slager, eller noe som slettes ikke behager?
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«Nå skal vi spille vårt bidrag til Årets 
Dansebandmelodi 2002», skryter vokalisten, uten 
at noen fatter at det han egentlig sier er at de 
ikke vant.

Bandet spiller opp taperlåta, og for første gang 
ser jeg et par som smiler og ler mens de danser. 
Ååå, nå så det jo litt koselig ut, da! Jeg vil også dra 
på danseband med kona mi når jeg blir gammel! 
Plutselig oppdager jeg Skalle-Per, en gammel krok 
som knirker seg rundt på gulvet med kona si. Han 

synger med og storkoser seg! Grisekult!
Igjen tar jeg meg selv i å trampe takten. 

Musikken er sjokkerende OK. Er det alkoholen, 
eller blir man bare oppslukt av miljøet?

IDYLLEN BRYTES av Rødkjole og Hvitjakke, to 42 år 
gamle damer som vingler rundt i lokalet. Det er 
som om samfunnshuset på bygda har blitt flyttet 
til sentrum.

– Let’s rock’n’roll, wuuhuu! utbryter Rødkjole. 
De setter seg helt innerst i hjørnet uten utsikt til 
bandet. Mens de skvaldrer og fniser, legger jeg 
merke til ei i bryllupskjole på dansegulvet. For et 
sted å feire! Var det kanskje her de møttes?

Vi får spørrende blikk fra kjolene i hjørnet, 
og setter oss ned hos dem.

– Er det et kjent band? spør Rødkjole sarkastisk, 
og nikker mot kamera og notatblokk.

Det viser seg at de er en del av bryllupsfølget, 
og at hotellet narret dem til å tro at dette var en 
rockeklubb.

– Jeg ville danse rock, sutrer Rødkjole 
skuffet.

– Du får danse på bordet isteden, det gjør du 
alltid, hyler Hvitjakke av latter.

ØLINDUSTRIENS SVAR på safran skylles ned. Det spørs 
om hele Fort Knox er nok til å finansiere denne 
kvelden.

«Føler du deg ensom? Da kan du dele livet 
med meg,» synges det fra scenen idet de livlige 
kvinnene reiser seg og gudene vet hvor de gjør 
av seg.

– Det hørtes da særdeles desperat ut, påpeker 
jeg.

– Kanskje det gjenspeiler folket her, foreslår 
fotografen, og jo, det er mange som åpenbart er 
her i kveld for å sondere bruktmarkedet.

Under et dobesøk tar jeg meg selv i å nynne 
på en av dansebandmelodiene. Dette begynner 
å bli skummelt. Klokken har allerede blitt 01:10, 
og tida går skremmende fort. Tør jeg innrømme 
dette til fotografen? Jeg kan puste lettet ut når jeg 
kommer tilbake og fotografen smiler mot meg:

– Jeg koser meg, jeg. Vokalisten synger stødig, 
da!

Kompetente musikere later de også til å være, 
og nå blinker et «Hög ljudnivå»-skilt over baren. 
Høyt er det ærlig talt ikke, især med tanke på at 
disse gamlingene har dårlig hørsel.

BANDET TAR EN PAUSE, og det svartkledde paret står 
og tripper ved dansegulvet, klare til å løpe fram 
når bandet er tilbake. Flere hiver seg utpå, folk 
begynner å livne til nå.

«Vi skal holde oss i samme sjanger,» sier 

vokalisten, og vi tar turen opp for å hvile ørene 
fra det «höge ljudnivået».

Vi setter oss ned med et par nye kvinner. Jeg 
prøver meg på litt løsprat med den lyshårede, men 
er på veldig ustø grunn.

– Ja, det er jo vanskelig å virkelig hate musikk 
som dette, lyver jeg.

– Nå ja, sier hun.
Som en skjebnens ironi er hun gift med 

trommisen, men er ingen fan, noe kanskje ikke 
en gang bandet er selv?

– Det er veldig mye penger å hente i 
dansebandbransjen. Han hører aldri på dansemusikk 
selv.

Kvinnen på andre siden av bordet er forlovet 
med saksofonisten, og kan bekrefte at trommisen 
ikke er et unntak.

– Min hater det, han gjør det bare for pengene, 
fastslår hun.

Trommisfruen rapper notatblokken og ser på 
min bedervede håndskrift, før hun hånlig bemerker 
«Hvem er det som skal bli doktor her?» Pinlig berørt 
forlater jeg selskapet og drar fotografen med. Vi 
runder et hjørne og finner plutselig en DJ, dunk-
dunk-musikk og tilhørighet. Sannelig finner vi 
ikke Rødkjole også, og gjett om hun har funnet 
godformen!

PÅ DETTE STADIET begynner det å bli lengre mellom 
notatene, og håndskriften blir stadig mer kludrete. 
Følgende kan tydes:

«Å feste med 40-åringer er konge!», «Hey, 
fotograf stakk av med de to damene!» og «Faen, 
klatrer opp i taket på bordet!»

Jo da, Rødkjole lever opp til ryktet, og sammen 
med Hvitjakke danser hun på et vaklende bord helt 
til de som ivaretar klientellets lårhalser kommer og 
peker bestemt på gulvet. Etter å ha hoppet litt til, 
klatrer de ned på en særdeles lite elegant måte.

Kortviseren danser over 3-tallet, og vi stavrer 
oss ned trappa. Bandet holder det jaggu gående 
ennå, og folk er for fulle til å merke at de har 
begynt å gjenta repertoaret sitt.

Etter en kort dotur er det på tide å dra, 
men utenfor toalettet blir jeg stoppet av et par 
i førtiårene.

LIVETS DANS

Kortviseren danser over 3-tallet, og vi stavrer 
oss ned trappa. bandet holder det jaggu 
gående ennå, og folk er for fulle til å merke 
at de har begynt å gjenta repertoaret sitt.

ʻ̒

OPP FRA STOLENE: Rødkjole og Hvitjakke viser at livet er en fest. Uansett alder. FOLKA PÅ GØLVE: Med danseband skal ensomheten bekjempes.
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– Få se tissen din, da, spør kvinnen ganske 
så direkte.

– Nei, hva skal det være godt for? undrer jeg, 
og spør om hun ikke kan se på hans isteden.

– Den har jeg sett på i hele kveld, nå vil jeg 
se din, snøvles det.

– Høhø, sier mannen, tydelig stolt.
Jeg repliserer noe jeg angrer brutalt på.

– Det går vel mye på det samme. Se på hans 
igjen og lat som om det er min.

DETTE TAR MANNEN som en oppfordring, og plutselig 
danser han rundt med stoltheten til alles skue. Det 
gjør et sterkt inntrykk. Kvinnen er derimot ikke 
imponert og maser igjen, til ingen nytte.

– Kanskje om tyve år, når jeg er gammel nok 

til å begynne å henge her, sier jeg mens jeg går.
Bak meg hører jeg henne rope:
– Tjue år? Jeg venter på deg!
En bedugget journalist og hans fotograf forlater 

lokalet, enige om at kvelden har vært helt konge. 
Jeg tror kanskje jeg løy til kvinnen. Det er mulig 
jeg dukker opp igjen før det har gått tyve år. Og 
det tør jeg innrømme i ti tusen eksemplarer.UD

KVINNENE BAK BANDET: Ektemennene liker ikke å høre på sin egen musikk, kan deres fruer 
avsløre. Men letttjente penger er det.

HEMMELIGE ORD: I utestedets kriker og kroker ligge mange hemmeligheter gjemt. 
Eller vises helt åpenlyst.

DAGENS MAKT: Med alkohol og danseband 
i bakhånd kan vakre øyeblikk oppstå.
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I spalten tankespinn lar 
vi pennen leke fritt.

Hvor trist må det egentlig 
være å spise alene på 
h ybe l e n ?  F o r  d e  a v 
oss som ikke har fåt t 
kjærestegarantien innfridd, 
er hver dag en prøvelse. 
Mat skal jo være en av de 
mer sosiale faktorene her i 
livet, og å sitte mutters alene 
og spise middag, kan vel 
minne om et antiklimaks. 
Du sitter der og tenker 
tilbake til barndommen 
der hele familien var samlet 
rundt middagsbordet, og 
små hverdagshistorier ble 
servert rundt bordet med 
litt mat attått.

Det første som slår 
deg nå er at du må nå 
lage maten selv. Dernest 
kommer skuffelsen av å 
høre deg selv tygge.

 
OG IKKE NOK MED at du sliter 
med dine egne fordommer 
overfor deg selv og alle 
andre som måtte spise 
middag i ensomhet; også på TV 
forteller de deg hvor patetisk det er 
å sitte der helt alene. Tenk over alle 
fjordlandreklamer du noen gang har 
sett. Hvordan fremstilles de som spiser 
disse forferdelige ferdigrettene? 

I én reklame ser vi ei skrulle som 
sitter og kysser frosker. Hvorfor sitter 
hun og kysser frosker? Noe forteller 
meg at hun egentlig er på jakt etter 
noen å dele middag med. Det hele 

lukter klage til dyrebeskyttelsen, 
og jeg ser få, om noen, sosiale 
referanser.

Et annet eksempel er reklamen 
med rulleskøytejenta. Du vet, hun 
jenta i miniskjørt som ruller fram og 
tilbake på rampen sin, samtidig som 
bikkja bare sitter og ser på. Bruker du 
all din tid på rulleskøyter og bikkja di 
er jeg redd jeg må fortelle deg at du 
er et sosialt utskudd, og at det slettes 

ikke er så rart at du må spise alene. 
Men det skal jo sies at de subtile 
referansene til pornobransjen i denne 
reklamen er genial.

FROSSENPIZZA er kanskje den middagen 
som spises mest av ensomme 
hybelboere. Og disse vil kanskje 
påstå at de spiser frossenpizzaen 
fordi den er billig og lett å tilberede. 
Men går vi dem nærmere i sømmene, 

skjønner vi raskt at det er 
annen motivasjon som ligger 
bak. Har du for eksempel sett 
en reklame for frossenpizza 
der  den b l i r  for tær t  i 
ensomhet?

Annonsørene prøver å 
overbevise deg om at inni den 
glorete pappesken du finner 
i frysedisken, følger det med 
to eller flere kompiser. Eller 
enda bedre: En flott kvinne 
du kan dele den «italienske» 
pizzaen din med. Litt som 
ånden i lampen egentlig, i 
den forstand at ingen av dem 
ser ut til å bli en realitet i 
nærmeste framtid.

Det er ikke helt realistisk 
å tro at du blir mett av en 
brøkdel frossenpizza heller. 
Men denne illusjonen om god 
mat og godt selskap selger 
godt, og livnærer ei hel lita 
bygd på Sunnmøre.

FJORDLAND HAR PRØVD å kuppe 
de sosiale middagsspiserne 
med sine nye produkter for to. 
Problemet er vel strengt tatt at 
disse porsjonspakningene er 
akkurat passe mengde til én, 
og at Jon Blund og tannfeen 

ikke er tidenes beste talsmenn for 
en mer sosial hverdag. Det er vel 
kanskje et steg i riktig retning, men 
jeg føler meg fortsatt rimelig sosialt 
stigmatisert hver gang jeg lar øynene 
vandre over disse mindre tiltalende 
ferdigproduktene i butikken. 

Så mitt forslag til matvarebransjen 
er: Lag enda litt større porsjoner, og 
sleng med en oppblåsbar Barbara 
på kjøpet. 

TEKST: MAGNUS BRATTSET 
DRABLØS
mdrablos@underdusken.no
FOTO: CHRISTIAN 

Bord for én
Hva gjør du når ensomheten er den eneste middagsgjest?
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Kan Kadabra redde 
framtiden til norsk design?
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En tegnet æra er 
over

TEKST: DANIEL FLATHAGEN

6. april i år ble tegneserietidsskriftet TEGN offisielt 
lagt ned etter nesten tjue års virke. Papirutgaven gikk 
inn allerede  desember 2003, men TEGN levde videre i 
sin nettutgave, hvor de var en viktig nyhetsleverandør 
for NTB og landets aviser. Nå er det altså ubønnhørlig 
slutt for Norges eneste kulturtidsskrift i sitt slag.

Hva vil så dette si for tegneseriemiljøet i Norge? 
Nedleggelsen vil trolig ikke kunne påvirke mengden 
av tegneserierelaterte nyheter i mediene for øvrig, 
da nettstedet tegneserier.no i stor grad har tatt over 
nyhetsformidlerrollen som TEGN hadde.

Derimot etterlater TEGN et tomrom som ikke 
umiddelbart har latt seg fylle. Sompapirmagasin 
hadde TEGN en sosialt samlende funksjon. Bladet 
lå tilgjengelig på mange bibliotek, og som TEGNs 
tidligere redaktør Njål Gulbrandsen har uttalt, var dette 
for mange det første møtet med tegneseriemiljøet 
i Norge.

TEGN henviser nå sine trofaste lesere til sin 
svenske ekvivalent, bladet Bild & Bubbla, som er et 
av flere blomstrende alternativer i nabolandet. Det 
er synd og skam at vi, som leser mye mer tegneserier 
per innbygger enn svenskene, nå har mistet en viktig 
bærebjelke for miljøet som helhet.

Timingen er dessuten interessant. Offentlig-
gjøringen av den endelige nedleggelsen skjedde 
samme dag som Stiftelsen Den norske bokprisen, som 
deler ut litteraturutmerkelsen Brageprisen, sendte 
ut pressemelding om at årets åpne klasse skal gå til 
en tegneserie. Bakgrunnen skal være at de ønsker 
å sette fokus på sjangeren, «fordi det skjer mye 
spennende på den fronten».

Der har de helt rett. De siste årene har det 
dukket opp norske serieskapere bak hver en busk, og 
det går nå tretten på dusinet av tegneseriebesatte, 
håpefulle kunstnere. Man skulle derfor tro at behovet 
for et felles tidsskrift for det voksende miljøet burde 
være større enn noen gang.

Som Brageprisen indikerer, er tegneserier som 
litterær sjanger på vei mot nye høyder. Da er det 
beklagelig å se at tidsskriftet som har gjort så mye 
for å bygge opp miljøet, ikke får bli med videre når 
det virkelig begynner å ta av.

UNGT, MEN LOVENDE: Firspannet bak Kadabra produktdesign er        en foregangsbedrift i Trondheim. Espen Aleksander Jørgensen 
viser her fram ett av derers mange designprodukter: En krykke. 

TEKST:  ALF TORE BERGSLI
alftorb@underdusken.no
FOTO: BIRGER JENSEN

– Det er mildt sagt en overproduksjon av designere, 
fastslår Ole Petter Wullum, førsteamanuensis i 
produktdesign ved NTNU.

– Antallet studieplasser har eksplodert, både på 
høyskole- og universitetsnivå de siste fem årene.

Wullum mener at designlinjene har problemer 
med å rendyrke kjernen i faget, samtidig som 
de ulike studiestedene bør rendyrke sine egne 
retninger. Slik det er nå, er de ikke beredt til å 
møte framtiden krav til designfaget. 

Møbler og mp3-spillere
Mye av årsaken til det store trykket, mener Wullum 
å spore i medias entusiastiske og ensidige dekning 
av alt som har «design» som forstavelse.

– Fagområdet har fått veldig mye populæromtale 
i media, og ordet «design» har i stor grad blitt et 
positivt ord tømt for mening. Dette har igjen ført til at 
stadig flere ønsker å arbeide innenfor bransjen.

Wullum er dypt bekymret for misforholdet 
mellom det økende antall studenter og modningen 
av næringslivets syn på design. Med andre ord: Det 
er altfor mange utdannede – og altfor få jobber.

– Tregheten er stor i norsk næringsliv. Som 
oftest brukes design for å utvikle funksjonalitet 
eller som formgivende faktor. Utfordringen ligger i 
å utvide bevissthetsområdet og arbeidsoppgavene 
til bedriftene, sier han, og legger til:

– I Norge er det svært få bedrifter som håndterer 
denne disiplinen tilstrekkelig profesjonelt og 
strategisk.

Hardt marked
– Det er en lang vei å gå for designbransjen enda, 
medgir Fred Pedersen, designrådgiver for Norsk 
Designråd.

– Markedet for produkt- og industridesign 
har blitt langt tøffere i de siste årene. Mange 
designerbyrå har stengt dørene, mens andre igjen 
har sett seg nødt til å kutte i staben, selv om enkelte 

Haltende design
Året 2005 er viet norsk design. 
Dagens tilstand er et tregt 
næringsliv og for mange designere. 

har hatt en økning. Større bedrifter velger også ofte 
å trekke inn ekspertise fra utlandet på bekostning 
av norske designere, oppsummerer han.

Problemet til de resterende, bunner i en 
mangelfull økonomi og satsningsvilje ovenfor 
design, i følge designrådgiveren.

Også han mener at pressen har forårsaket en 
ensidighet i synet på design.

– Det allmenne publikum kan lett få inntrykk 
av at design kun er sofaer, stoler og livsstilsprodukter. 
Dagbladets søndagsbilag er et skrekkeksempel. 
Her har vi i Norsk Designråd et ansvar for å vise 
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UNGT, MEN LOVENDE: Firspannet bak Kadabra produktdesign er        en foregangsbedrift i Trondheim. Espen Aleksander Jørgensen 
viser her fram ett av derers mange designprodukter: En krykke. 

Industriell design åpner dørene
Forståelsen mellom næringsliv og 
industridesignere er mangelfull. 
Nå har studentene tatt saken i 
egne hender.
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Haltende design

fram helheten innen fagfeltet. Men også pressen 
burde bli mer vidsynte, formaner han.

Når det gjelder spørsmålet om masse-
utdanningen av designere, ser også han problemet, 
men velger likevel å forholde seg positiv.

– Det er enkelte unge designmiljøer som 
klarer å klore seg fast og skape seg et marked 
selv. Dette tror jeg er den rette framgangsmåten. 
Samtidig har spesielt regionene utenfor Oslo et 
stort utviklingspotensial. I Trøndelag har det for 
eksempel skjedd mye det siste året.

Her er  det spesielt ett firma Pedersen trekker 

fram: Kadabra produktdesign.

Designprovinsen Trondheim
Kadabra produktdesign ble etablert i høst av fire 
nyutdannede industridesignere. I Trondheim er de 
en forholdsvis ensom svale innen sitt fagfelt.

– Tendensen for vår utdanningsgruppe har 
vært å skaffe seg kompetansen i Trondheim, for 
så å dra rett til Oslo etterpå. Oslo er fremdeles 
det store sentrumet for design. I Trondheim er 
det svært få som blir ansatt i designerstillinger, 
sier Espen Aleksander Jørgensen, én av Kadabras 

fire bakmenn.
Likevel har de etter hvert klart å skaffe seg 

nok oppdrag til å leve av yrket –  i hvert fall foreløpig. 
Og profesjonalitet er et krav: De befinner seg ofte 
i tett konkurranse med tidligere klassekamerater 
om oppdrag, på kryss av regionsgrenene. 

De fire designerne er fullt klar over at det 
er et hardt marked de har plassert seg i, i følge 
Jørgensen.

– Det er en ung yrkesretning i Norge, og vi 
må jobbe hardt for å overbevise bedrifter om at 
det faktisk lønner seg.UD

i næringslivet som kjenner til studiet. En minimal 
endring på to år.

Tettere bånd
Tarlebø ønsker at organisasjonen skal bli en 
aktiv brobygger mellom næringsliv og studenter. 
Ved siden av å kunne opplyse om kompetansen 
studentene har, er det også et mål å kunne hjelpe 
dem til arbeid etter endte studier.

– Ved å styrke båndene til næringslivet vil 
studiene bli mer relevante. Etter hvert håper vi også 
at Prosjekt iD kan knytte seg opp mot gründermiljøet. 
Slik kan vi få et selvstendig økonomisk grunnlag, 
og vi kunne hatt mulighet til å sende studenter ut 
til næringslivet, i stedet for at de må komme hit 
for å lære om vår kompetanse.

Det er viktig for Prosjekt iD å drive på et 
helt selvstendig grunnlag, framhever han, men 
understreker at dette skal komplementere, og ikke 
forhindre instituttets egne opplegg.

– Arrangerer skolen en studietur, kan ikke vi 
bare stikke av med studentene på bedriftsseminar 
heller, sier Tarlebø.UD

«DESIGNÅRET 2005»

FAKTA

Er regjeringens tiltak for å styrke norsk design. 

Overordnet mål er å styrke konkurranseevnen til 
norsk næringsliv. En markedsundersøkelse utført 
av MMI i 2002, viste at bare 15 prosent av norske 
bedrifter er strategiske brukere av design.

De tre andre nordiske landene vier også året til 
design. I Norge ble fire millioner kroner satt av på 
stadsbudsjettet. VG sammenlignet dette beløpet 
med finnenes satsning på 300 millioner kroner.

– Bevisstheten om produktdesign er alt for 
dårlig, begynner Tom Andre Tarlebø. Han er 
lederen for Prosjekt iD.

Organisasjonen er i sin helhet drevet av 
studenter på NTNUs Institutt for produktdesign. 
Et av hovedmålene er å bekjempe nettopp denne 
kunnskapsløsheten, i følge Tarlebø. 

– Bedrifter tror ofte at vi kun skal tilkalles 
i den siste delen av produksjonskjeden –  for 
å skape et estetisk «skall» til produktet. Ingeniør-
delen av utdanningen vår er de som regel ikke 
oppmerksomme på. 

To undersøkelser fra henholdsvis 2002 og 2004, 
avslører da også at utviklingen har gått tregt fram til 
nå. Av instituttets uteksaminerte studenter, mener 
fremdeles rundt 30 prosent at det er få eller ingen 

I løpet av året skal det være en rekke 
designrelaterte aktiviteter over hele landet. 
Intensjonen er å synliggjøre betydningen av 
design. I denne anledning ble også et design- og 
arkitektursenter opprettet i Oslo.

Utdanning innen designfaget kan fås overalt 
i landet. Av statlige utdanningsinstiusjoner, 
kan Arkitekthøgskolen i Oslo, NTNU, Høgskolen 
i Akershus og kunsthøgskolene i Bergen og 
Oslo, tilby fulle studiegrader. Man kan også ta 
designrettede påbyggingsmoduler på en rekke andre 
høgskoler. I tillegg kommer selvsagt private skoler 
og utenlandske studiesteder. 
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MIN ANBEFALING FILMKLUBBER

 – Vi har mistet en del medlemmer de siste årene, 
sukker Thor-Eirik Johnsen, fra styret i Trondheim 
filmklubb. 

– Derfor har vi i diskusjonen rundt ut-
formingen av høstprogrammet tenkt aktivt 
gjennom hvordan vi kan tilpasse klubben til 
tidens nye utfordringer. 

Planen til filmklubben er å fortsette med en 
økt sasing på det sosiale rundt filmen. Det skal 

TEKST: HILDE FOSSANGER 
fossange@underdusken.no
FOTO: NILS CHRISTIAN ROSCHER-NILSEN

Filmklubbene må tilpasse seg en 
ny medievirkelighet i konkurranse 
med internett og dvd. Trondheim 
filmklubb har strategien klar. 

Filmklubbene tar opp 
kampen mot DVD

forhåpentligvis legitimere filmklubbens eksistens 
som et supplement til dvd-en.

 
– Sosial ramme rundt filmvisningene
Filmklubbene er ikke lenger det eneste stedet man 
kan se filmklassikere, og dermed er det andre 
funksjoner som blir sentrale i filmklubbene. De kan 
i større grad bli en arena for visning av lokale filmer, 
var konklusjonen etter at filmklubbrepresentanter 
fra hele landet møttes i Bergen nylig. 

 – Filmklubbene opplever sterk konkurranse fra 
de nye mediene, mener Ingrid Åbergsjord. Hun er 
medlem av Bergen filmklubb som arrangerte seminaret 
«Filmklubbens framtid in the age of dvd». 

– Konklusjonen på seminaret ble at vi må 
bli flinkere til å gi oss selv en videre aktualitet. 
Vi har størst besøk når det er en sosial ramme 
rundt, slik som foredrag, alkoholservering og andre 
visningslokaler, fortsetter Åbergsjord.

 
Satser på lokal film
Trondheim filmklubb har tatt konsekvensene av 
den nye medievirkeligheten. 7. april viste klubben 
lokale filmproduksjoner.

– De lokale filmkveldene pleier å være 
populære, og er blitt et fast punkt på programmet 
de siste årene. Kveldene er en del av prosjektet om 
å skape et miljø rundt filmvisningene, og er noe 
vi kommer til å fortsette med også i kommende 
sesonger, forteller Johnsen.

Dvd-salget eksploderer
– Filmklubbenes store utfordring er å overleve 
i en tid der filmer som filmklubbene før hadde 
monopol på, nå er lettere tilgjengelig. Prisene på 
dvd-er og dvd-spillere har sunket dramatisk, og 
salget øker hele tiden, forteller markedsdirektør 
ved Bergen Kino, Elisabeth Halvorsen. 

Dette bekreftes i en undersøkelse gjort av 
bransjebladet Film og Kino. I 2004 økte dvd-salget 
med 30 prosent fra 2003, noe som betyr at det 
i fjor for første gang ble solgt flere dvd-er enn 
kinobilletter.

– Dersom filmklubben skal vise en klassiker 
som også er på dvd, er man nødt til å gjøre 
noe som kan gi filmopplevelsen noe mer, for 
eksempel invitere skuespillere, regissører eller 
foredragsholdere, mener Halvorsen. 

– Film er best på kino
Selv om filmklubbene merker en nedgang i 
besøkstallene, er det vanskelig å si om dette skyldes 
det økende dvd-salget. 

– Vi får vente og se om nedgangen blir varig. 
Vi tror folk vil se film på kino, og føler ikke vår 
rolle alvorlig truet, konstaterer Johnsen. 

– Dessuten er det stor interesse for film for tiden, 
og den er bare blitt større med dvd-en. Filmklubbene 
kan uansett tilby bedre visningsforhold og en mer 
sosial ramme enn tv-en og pc-en hjemme.UD

MUSIKK
– Det er nok ingen tvil: Det må bli gode gamle 
Johan Sebastian Bach. Hans fiolinkonserter de er 
helt fantastiske. De er som en dusj om morgen; de 
gir umiddelbart masse energi.

BOK
– Bibelen. Det er en utrolig stor språkkilde, på grunn 
av sitt utrolig rike språk. Samtidig stammer mange 
av våre forestillinger og språklige bilder nettopp 
herfra.

FILM
– Åh! Alt av Andrej Tarkovskij. Filmene hans har så 
mye lys, flater og stillhet. De er som et veldig åpent 
landskap å gå inn i.

TV-SERIE
– Jeg ser egentlig ikke på TV, men det er én jeg 
er svak for: Inspektør Morse, som går på NRK på 
mandagskveldene. Han er en ordentlig ... gentle-
mannsetterforsker. Og har et meget godt språk. 
Sobert, men nøyaktig. En mann med en utsøkt 
språkføring, synes jeg.

TEATER
– Her har jeg lyst til å gå til utlandet. Favorittene mine 
er stort sett derfra. Den største opplevelsen var nok 
Woyceck som jeg så i København. Sammmenblandingen 
av Robert Wilsons regi og musikken til Tom Waits 
var ekstremt vellykket. Og Georg Büchners tekst da. 
Selvfølgelig.

BILLEDKUNST
– Det er ikke så mye å velge i, jeg går veldig fort lei 
av én kunstner. Men hvis jeg kan unngå spørsmålet 
litt, så velger jeg Tate Modern, som er Londons 
museum for moderne kunst. Mange av mine største 
kunstopplevelser har jeg hatt der. Men det er så mye 
å velge i. så jeg vil ikke trekke fram noen spesielle 
bilder eller kunstnere derfra.

TEGNESERIE
– Tegneserier? Nei, det leser jeg ikke.
– Du leste ikke Donald i barndommen? 
– Nei, det har jeg aldri gjort. 

KOMIKER
– Nei, tror ikke jeg har noe godt svar her heller. 
– Hvis du skulle trekke fram en komisk forfatter da? 
– Hehe. Ålreit: Da går jeg for russeren Mihail 
Bulgakow.

Av Alf Tore Bergsli

INGRID STORHOLMEN
FYLLER I DISSE DAGER 29 ÅR
FORFATTTER OG DIKTER.
DELTOK I A Å: TRONDHEIMS 
LITTERATURFESTIVAL SOM 
NETTOPP ER AVSLUTTET

PÅ PLASS: – Vi vil fortsette å satse på lokal film, sier 
Thor-Eirik Johnsen fra Trondheim filmklubb.
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Skeiv Ungdom Trondheim (SkUT) erstatter dermed 
Homo Nidaros. Med den nye ungdomsorganisasjonen 
håper leder Espen Evjenth å få mindre byråkrati og mer 
handlingskraft. 

– Homo Nidaros måtte innhente tillatelse fra 
moderorganisasjonen, Landsforeningen for Lesbiske og 
Homofile, når noe skulle gjøres på regionalt plan, forteller 
Evjenth. En annen grunn til at Homo Nidaros ble lagt 
ned, var navnet. 

– Navnet Homo Nidaros sier ingenting om bifile og 
transpersoner, og de vil vi også være en organisasjon 
for. 

En av de viktigste oppgavene til SkUT er å holde 

Prisdryss til 
Fotofagskolen
Norsk Fotofagskole i Trondheim 
er for mange en godt bevart 
hemmelighet. Dette til tross for 
at den håver inn fotopriser.

TEKST: STIAN SVEHAGEN 
stiansve@underdusken.no
FOTO: ANNE-STINE JOHNSBRÅTEN

UNDER DUSKEN NR 7, 2005

Skeiv og stolt
Skeiv Ungdom har blitt stiftet i 
Trondheim, og starter friskt med 
å arrangere konferansen Stolt 05.

TEKST: ELINE BUVARP AARDAL
elinebuv@underdusken.no
FOTO: ANNE-STINE JOHNSBRÅTEN

ARRANGERER KONFERANSE: Leder Espen Evjenth i Skeiv 
Ungdom Trondheim håper på godt oppmøte.

informasjonsmøter i Trøndelagsfylkene og Møre og 
Romsdal. Dessverre er det per dags dato for lite ressurser 
til dette, og SkUT arrangerer derfor konferansen Stolt 05 
i Trondheim i tidsrommet 22. - 24. april. Den ønsker å 
skolere folk til å kunne snakke mer åpent om homofili. 

– Det vil bli satt fokus på hvordan man skal 
forklare seg, og hva man helst ikke skal si. Dessuten vil 
foredragsholderne forberede unge på hvilke spørsmål 
som kan dukke opp, og hvordan de skal besvare dem på 
best mulig måte, forteller Evjenth. 

På programmet står blant annet rollespill og debatter, 
men mest stolt er SkU over å få besøk av Kim Friele, den 
anerkjente aktivisten for homofiles rettigheter, som skal 
holde foredrag om homofiliens historie.

– Vi er ganske stolt over at hun tar seg tid til å 
komme på konferansen vår. Hun er alene en av grunnene 
til at dette kommer til å bli det største arrangementet 
Skeiv Ungdom har før sommeren, forteller Evjenth.

SkUT håper på rundt 50 deltagere til konferansen. 
Arrangørene anbefaler forhåndspåmelding, men hele 
arrangementet er åpent for alle som har lyst og 
interesse.UD  
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FOTOPRISER

NORSK FOTOFAGSKOLE

FAKTA

Etablert i Trondheim i 2000.

Skolen tilbyr en toårig fagutdanning som fotograf, 
og har til enhver tid rundt 50 elever.

Skolens studenter har dette året vunnet en rekke 
priser i ulike konkurranser:
Utsnitt 2005: Tre gull, tre sølv, fire diplom og en 
printer til Årets nykommer.
Sterk reklame: To gull, to sølv og tre diplom.
Landskonkurranse: En bronse og fire diplom.

Dette året har skolen forsynt seg grovt av medaljene 
i ulike fotokonkurranser. I konkurransen Utsnitt 
2005 sanket studentene ved skolen 11 priser. Nadia 
Frantsen fikk gull i åpen klasse, Mona Ødegård 
Iversen fikk gull i årets nykommer og Lina Winge 
fikk sølv i klassen mote/cover.  

– Vi får relevant og god erfaring når vi får 
delta i disse konkurransene. Dessuten er det jo 
veldig gøy å få anerkjennelse for det man gjør, 
mener Frantsen og Iversen.

– Undervisningen har også blitt mer strukturert 
dette året og skolen har vokst fra seg noen av 
barnesykdommene. Selvfølgelig finnes det jo 
oppturer og nedturer med en sånn skole, men 
for oss er det den beste skolen på dette området 
her i landet, mener jentene.

– Har yrkesrettet fokus
På grunn av godt renommé har skolen stor 
søkermasse. Hvert år tas det opp rundt 25 studenter 
blant over 100 søkende. Faglig og administrativ 

leder Roar Øhlander legger vekt på at skolen 
skiller seg  fra lignende skoler ved at de har et 
yrkesfaglig fokus. 

– Andre fotoskoler legger nesten all vekt på 
kunstfoto og glemmer at de skal utdanne fotografer 
til arbeidslivet, sier Øhlander.

 
Faglig mangfold
Øhlander trekker fram at elevene skal beherske 
mange forskjellige teknikker og sjangere for 
å lykkes som fotografer i arbeidslivet. Denne 
tilnærmingen er studentene fornøyde med.

– Andre skoler har gjerne kun et kunstnerisk 
fokus og ofte legger lærerene føringer for hva 
studenter skal gjøre, sier de tre studentene.UD

PRISVINNERE: Tre stolte studenter fra Norsk Fotofagskole under hvert sitt prisbelønte verk. Fra venstre: Nadia Frantsen, 
Lina Winge og Mona Ødegård Iversen. 
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TEKST:  STIAN SVEHAGEN
stiansve@underdusken.no
FOTO: NILS CHRISTIAN ROSCHER-NILSEN

Fredag og lørdag 15.-16. april gikk årets demo -
konkurranse på Knaus av stabelen. De seks 
bandene fi kk tjue minutter hver til å overbevise 
en jury bestående av representanter fra 
forskjellige gjenger på Studentersamfundet. 

Avgjørelsen falt klokka 02.20 natt til søndag, 
nærmere 20 minutter etter siste band hadde nappet 
ut pluggen av gitarene. Oslobandet Merlin trakk 
det lengste strået, og premien var som i fjor 
innspillingstid i Forsterkerkomiteens studio på 
Samfundet. I tillegg kommer et gavekort på tre 
tusen kroner fra instrumentforhandleren Tre’45.

– Ble blåst av banen av Knaus
Vinnerne i bandet Merlin var tydelig overrasket og 
uttalte at det var første gangen de hadde vunnet 
noe som helst.

– Vi dro opp hit helt uten forventninger og 
ble jo nesten blåst av banen av responsen fra 
publikum. Også vant vi faktisk i tillegg, sier gutta 
i bandet.

En av bandets medlemmer studerer i Trond-
heim, og bandet har derfor ikke øvd sammen siden 
september 2003. Ikke før lydsjekk og konserten 
på Knaus-scenen. 

– Vi har jobbet hardt med dette bandet i lang 
tid. Når vi nå til høsten endelig er samlet i samme 
by igjen, så kommer en sånn oppmuntring veldig 
godt med, avslutter gutta i Merlin.

Stor respons på konkurransen
Ansvarlig for konkurransen, Marius Espnes 
Landheim fra Samfundets Lørdagskomité, synes 
det er gøy og ikke minst viktig å kunne arrangere 
en slik konkurranse. 

– Knaus er en attraktiv scene i Trondheim, så 
responsen har vært stor, forklarer Landheim.

Arrangørene tydde til utradisjonelle metoder 
for å få tilsendt demoer fra mer enn bare lokale 
band. Annonser på ulike internettforum gjorde sitt 
for å fylle opp postkassa. 

Landheim har ingen eksakt oversikt over hvor 
mange demoer som ble sendt inn, men er fornøyd 
med antallet. Arrangørene bak demokonkurransen 
satte seg ned og plukket ut de beste og mest 
interessante bidragene. 

– Det har også vært et mål å forsøke å la helt 
ukjente band få muligheten til å stå på Knaus-
scenen, legger Landheim til.UD

Oslobandet Merlin gikk til topps 
i demokonkurransen på Knaus, 
Samfundet. 

Band mot band på Knaus

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

NYKOMMERE:

JOE BATAAN- Chick-a-Boom (Vampisoul/Bonnier 
Amigo)
Er det noen som nærmest defi nerer lyden av New York, 
så er det  Joe Bataan. Legenden fra East Harlem har 
skapt liv og røre på dansegulvet siden 60-tallet, og 
nå er han tilbake med sitt første album på tjue år. 
Reultatet er en salig, megafengende blanding av 
latinsoul, -funk og -rock som skaper indre bilder av 
en fest i New Yorks gater som aldri tar slutt. "Chick-
a-Boom" er bare ett suverent eksempel, og vil presse 
frem danseføtter hos enhver.

- Radio Nova

SIDE BROK - Side Brooklyn  (Pinadgreitt/
Playground)
Skal en kimse av Side Brok og kalle dem for useriøse 
folk som bare latterliggjør hip hop kulturen? Nei! 
Gutta fra Hovdebygda er fl inke folk som leverer gode, 
intelligente beats og er et friskt pust i et ellers stadig 
mer pretensiøst hip hop Norge. EP-en «Side Brooklyn» 
er oppfølgeren til plata «Høge Brelle», og en smakebit 
på hva vi har i  vente når målungdommen slipper en ny 
fullengder til høsten. Med på låta «Side Brooklyn» har 
de fått med seg undergrunnshelten Thirstin Howl III fra 
New York, som forøvrig er frontfi gur Thorstein Hyl sin 
store helt. Thirstin er stadig herlig offbeat i fl yten og 

utfyller Thorstein sin karakteristiske spytting. Tøff el-
gitarriff fra tjukkeste Ørsta og en gærning fra Brooklyn 
gjør denne låta til ukas bidrag til Studentradiolista.

- Studentradion i Trondheim

MF DOOM feat. MR FANTASTIK - Rapp Snitch 
Knishes (Rhynesayers Ent. mnt)
Superskurken og veteranen (å regne) Metal Face Doom 
har levert et kraftig og velkomponert album som sent, 
men godt havnet på musikkredaktørens pult (albumet 
hadde release i USA november i fjor). Fra plata Mm… 
Food kommer denne dansevennlige juss-stomperen 
komplett med røft gitarriff og opprørte MCs, som i seg 
selv ikke er en sjelden kombo om dagen, men dette 
svinger så fi nt så fi nt. Sving uten bling, forøvrig.

- Studentradioen i Bergen

LISTA:

LITTLE BARRIE - Move On So Easy (Genuine) 
WOLFMOTHER - Woman (Modular/V2)
AMERIE - 1 Thing (Sony/Columbia)
DAEDELUS - Welcome Home (Ninja Tune)
MUGISON - I want you (12-tonar)
ROMDRAKT - Friend (Selvutgitt)

VINNERE: Oslobandet Merlin overbeviste juryen i demokonkurransen på Knaus.
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DEBATTARENA

Onsdag 20. april klokken 22.00 kan du oppleve Mediastuds 
multimediale livesending direkte fra Klubben på 
Studentersamfundet. Sendingen er et samarbeid mellom 
Studentradion, Student-TV og Under Dusken, og overføres 
direkte på radio samtidig som levende bilder streames 
over internett.

– Studentradion har lenge arrangert livesendinger, 
men dette er første gang de øvrige mediene bidrar, forteller 
Anne Jahr som er en av fire produsenter for sendingen.

Studentradioens dj-er varmer opp allerede fra 
klokken 2000 og The Love Revolt spiller live før og 
etter sending.

– Café Nordsør står i fare for å bli nedlagt fordi vi 
ikke har noen til å ta over i arrangementgruppa, 
forteller Geir Ketil Sandve. 

Han er en av arrangørene bak det populære 
debattforumet. 

– Vi skal være et alternativt talerør for stud-
enter og andre folk. Og med den gode økonomien 
har vi større mulighet enn andre lokallag og 
organisasjoner i samme sjanger som oss til å 
få gode innledere på debattmøtene våre, uttaler 
Sandve.

 
Dårlig rekruttering
Den gode økonomien skyldes støtte fra NTNU. 
Café Nordsør trenger heller ikke å tenke på 
budsjett og regnskap, siden dette også er noe 
universitetet tar seg av.

Populariteten tatt i betraktning, er det merkelig at 

Café Nordsør kan bli lagt ned
Til tross for fulle lokaler når Café 
Nordsør arrangerer debattmøter, 
kan det fra høsten av bli kroken 
på døra for det populære 
konseptet. 

TEKST: ELINE BUVARP AARDAL 
elinebuv@underdusken.no
FOTO: EIRIN CATHRINE LADE

PARADOKS: Den samfunnskritiske debattarenaen Café 
Nordsør mangler arrangører.

debattforumet kan være historie, synes Sandve. 
– De som nå er med i arrangementsgruppa 

har alle vært med i flere år, og har i tillegg en mer 
usikker framtid i Trondheim. Café Nordsør har 
eksistert siden 2000, forteller Sandve. 

Sandve tror årsaken til svak rekruttering kan 
skyldes at folk innbiller seg at det er mer arbeid 
enn det egentlig er. Jobben består i å finne gode 
tema og folk som er aktuelle som innledere.

– En annen grunn kan være at det er mange 
andre forum som har mye sterkere og synligere 
stemme i studentmiljøet. Innen reklame kan vi 
ikke konkurrere med Samfundet og UKA, hevder 
Sandve.

For lite engasjement 
Også møtedeltager Trygve Mongstad synes det 
er synd at konseptet til Café Nordsør kan bli lagt 
ned. 

– Studentene i dag er for opptatte av å slurpe 
glasur og kjøpe nye sko, og gidder ikke å engasjere 
seg i noe slikt. 

Selv har han vurdert å bli med i arrangements-
gruppa, men har ikke helt bestemt seg. Student 
Olav A. Opdal er helt enig med Mongstad. 

– Café Nordsør er et utrolig bra tiltak som 
demmer opp for manglende engasjement blant 
studentene, og det er virkelig synd at tiltaket trolig 
forvinner. Jeg skulle gjerne sittet som arrangør, 
men skal til utlandet neste semester. 

Det siste møtet til Café Nordsør blir arrangert 
21. april. Fram til da må det ha meldt seg mange 

Studentmediene med 
felles livesending

TEKST: ARVE ROSLAND 
rosland@underdusken.no
FOTO: EIRIN CATHRINE LADE

LIVE: Produsentene av Mediastuds livesending inviterer 
til multimedial underholdning på Klubben. Fra venstre: 
Ellen Synnøve Viseth, Pål Rykkja Gilbert og Anne Jahr. 

De tre studentmediene, som eies av Mediastud AS, 
har alle bidratt til sendingens program.

– Vi tar blant annet en debatt om Trondheim som 
live-by og evaluerer historiens første Kosmorama-festival, 
forteller Jahr.

I løpet av kvelden vil du også kunne se stand-
up, innslag fra ukerevyen samt hiphoperne Sørsia 
Gerilja.

– Vi har også verdenspremiere på den nye 
musikkvideoen til Sidebrok der amerikanske Thirstin 
Howl III medvirker, sier Jahr.

Det er gratis inngang for publikum. UD

nok som er villige til å ta over arrangementdelen, 
og forhåpentligvis blir gravølet byttet ut til fordel 
for feiring av videre engasjement. UD
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ØYSTEIN GRENI
30 ÅR
VOKALIST, GITARIST OG 
LÅTSKRIVER I BIGBANG

INTERVJUET

Vi tok en telefon til vokalist Øystein Greni, og spurte 
om den nye plata, utskifting av bandmedlemmer 
og andre ting som måtte oppta det unge sinnet 
fra Østlandet.

– Hvordan har du det for tiden, Øystein?
– Jeg har det fint! Jeg satt nettopp og spilte litt 

gitar på en gammel forsterker som jeg har kjøpt 
meg. Jeg liker lyden, sier han.

Greni er vokalist, gitarist, låtskriver og gründer 
i bandet BigBang. Det forrige albumet, Frontside 
Rock’n’roll, ble sluppet i 2002, og det var nå på tide 
med nytt album. Fansen måtte i mellomtiden nøye 
seg med livealbumet Radio Radio Tv Sleep. 

– Det har gått litt tid, men vi ser på livealbumet 

Ingen poetisk terrorist

TEKST:  MARIANNE KONSTANSE GJELDNES
konstanse@underdusken.no
FOTO: EIRIN CATHRINE LADE

BigBang ga nylig ut albumet 
Poetic Terrorism. I følge Øystein 
Greni er det ikke han som er 
terroristen.

som en nyutgivelse, ikke et album som bare 
kommer i tillegg til resten. Det er en lang prosess 
å lage et album. Et band er ikke så interessert i 
hvor mange plater som blir solgt. Det er prosessen 
som er viktigst. En slik prosess kan ofte ta mange 
år, fastslår Greni.

Liker poetiske terrorister
Tittelen på plata er ikke et forsøk på å beskrive 
seg selv, selv om mange har fått inntrykk av at 
Greni er vanskelig å arbeide sammen med. Idéen 
til tittelen kom da han leste om mennesker som 
bruker poesi som et revolusjonerende middel i 
stedet for penger.

– Jeg liker at musikk fungerer både som et 
virkemiddel og som hjelp for mange. Man må 
følge hjertet, hevder han. 

– Åpen for nye element
Selv om BigBang har gitt ut fire plater hittil, mener 
Greni at Poetic Terrorism er det første ordentlige 
studioalbumet. De har før sett på seg selv som 
et liveband. Med bruk av blant annet Bratislava 
Symfoniorkester, gjesteopptredener, flere lag med 
gitar og en utforskende bruk av vokal, har BigBang 
fornyet seg samtidig som det gamle er bevart. Den 
gamle trommeslageren, Christer Engen (bedre kjent 

fra Turboneger. journ. anm.), dukker opp på låta 
«On your mind».

– Vi prøver å være så åpen som mulig for nye 
elementer. Vi bruker nye klangmuligheter, og hver 
låt tilhører hvert sitt univers. Angående Christer, 
så hadde vi spilt inn den låta allerede før resten 
av plata ble lagd. Årsaken til at vi brukte den låta 
var at vi likte den, og Christer er et naturlig valg av 
trommis fordi den spilles i en rytme som Christer 
behersker veldig godt. 

Noen kommer, noen går
BigBang er kjent for å bytte ut medlemmer ganske 
hyppig. Greni er den eneste som har vært med 
fast siden begynnelsen. 

– Skaper ikke disse byttene usikkerhet innad 
i bandet?

– Det er egentlig bare positivt at vi bytter ut 
medlemmer. Alle som har vært med i løpet av årene 
vi har holdt på føler jo at de er en del av BigBang. 
Ingen av oss er jo uvenner, og akkurat nå holder 
Nikolai (Nikolai Eilertsen, tidligere bassist som 
sluttet i fjor sommer. journ. anm.) på i studioet 
mitt og spiller inn nye ting. I tillegg er både jeg og 
Nikolai låtskrivere, og det var ikke plass til ham 
i bandet lenger. Det er bare bra for han å gjøre 
noe på egenhånd, konstaterer Greni.UD
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RProspekt er den utøvende 
trondheimsstudentens egen spalte. 
Alle uttrykk som kan trykkes på en 
avisside er av interesse; spekteret 

defineres av studentene selv. 
Bidrag eller spørsmål kan sendes til 

prospekt@underdusken.no.

Karl Bugge er 20 år og opprinnelig fra Molde. For øyeblikket er han sivilarbeider på 
Nipvang skole i Trondheim, men håper å komme inn på Norsk fotofagskole til høsten. 
Bildet er tatt på en golfbane i Bærum.

– Det jeg liker med bildet, er symmetrien, gjentakelsen og fargene. Jeg brukte et 
Nikon D1h, og det er gjort litt retusjering, men ellers ingen annen digital redigering. 
I hvert bilde jeg tar, prøver jeg å finne noe som er estetisk. Jeg har en høy terskel 
for hva jeg kan bruke. 
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Surrealistisk fin 
og bunnløs trist

For fem år siden kom Lisa Charlotte 
Baudouin Lie med lyrikksamlingen 
Forbausende få katastrofer. Nå har den 
unge trondheimsforfatteren debutert 
skjønnlitterært med romanen Armløs 
slår tilbake fra Forlaget Oktober.

Romanen er en kjærlighetshistorie 
om Becca og Vanja, som befinner 
seg i utkanten av den normale A4-
hverdagen. Sammen prøver de å viske 
ut skillet mellom drøm og virkelighet, 
men blir forstyrret av blant annet 
nabokonflikter, smerte og sjalusi.

Det største særtrekket med 
Armløs slår tilbake er at den er utrolig 
poetisk. Så poetisk at alvorlige temaer 
som ikke umiddelbart blir assosiert 
som milde og fine faktisk blir det, før 
alt brått og uventet slår over til noe 
bisart og grotesk. Når det er sagt, skal 
det også nevnes at det til tider blir litt 
overflod av symboler og metaforer, og 
at det derfor kan være en utfordring 
å forstå alle de intense beskrivelsene 
av kjærligheten. 

Men selv om man av og til kan 
falle av under de lange tankerekkene, 
trekker boka leseren til seg, og du 
har hele tiden lyst til å komme videre 
for å finne ut hvordan det går med 
personene som man umiddelbart får 
en medfølelse for. Dessuten kommer 
forfatteren med scenebeskrivelser i 
begynnelsen av hvert kapittel, et 
pedagogisk grep, slik at du føler deg 
oppdatert. 

Armløs slår tilbake er en anner-
ledes roman. Den er både morsom, 
grotesk og vakker, men først og fremst 
er den trist. Særlig når man leser den 
i lys av at Vanja starter med å fortelle 
at hun savner Becca grenseløst.

Armløs slår tilbake er en utrolig gripende 
debutroman som svinger i stemninger 
og som trekker leseren inn i sitt 
univers.

Original, men 
småkjedelig

Den norsk-amerikanske produksjonen 
av Charles Bukowskis alter ego 
Henry Chinaski kan oppsummeres 
i fire ord: Skriving, sprit, kvinnfolk 
og gambling. I utgangspunktet gode 
ingredienser for å lage feiende flott 
film, men Hamers forsøk ender i et 
repeterende og kjedelig mønster. 
Tittelen spiller på en som går fra 
strøjobb til strøjobb, og dette blir 
behørig fremstilt i filmen – alt fra 
isbitleverandør til samlebåndarbeider 
på sylteagurkfabrikken. Jobbene er 
ekstremt midlertidige, siden han 
presterer å få sparken på grunn av 
alkoholdrikking før første arbeidsdag 
er fullendt. Hovedrollen gestaltes av 
Matt Dillon, som gjør en god jobb 
som den forfyllede forfatteren. Også 
bruken av indre monolog fungerer, 
og er med på å gjøre den destruktive 
ferden til noe poetisk. Lyssettingen og 
mise-en-scène er med på å understreke 
forfallet, og bildene blir «styggvakre». 
Kristin Asbjørnsen fra Dadafon og 
Krøyt står bak filmmusikken, og 
hun klarer det mesterstykket det er 
å fornye Bukowskis tekster med en 
ekstra dimensjon. Det mest originale 
grepet til Hamer, er den fraværende 
dramaturgien. Men originalitet er 
ikke nødvendigvis det samme som 
kvalitet. Etter en stund blir det nokså 
forutsigbart med scenene som ofte 
avsluttes med en «punchline». Historien 
får naturlig nok ingen drivkraft, og 
den åpne slutten blir egentlig aldri 
en avslutning. Bare avbrutt fravær 
av handling. 

Det er dristig å gi seg i kast med 
Bukowskis litteratur. Skuespiller-
prestasjonene er troverdige og bildene 
er stilfulle. Likevel er Hamers forsøk 
på å lage god film ut av Factotum, 
blitt nettopp det: Et forsøk. 

Ikke helt vellykket fjerde film fra Bent 
Hamer.

Utfordrende

Kunstakademiet i Trondheim (KiT) 
arrangerer i tidsrommet 14.- 30. april 
sine semesterutstillinger. Utstillingene 
består av verk fra 1., 2. og 4. års 
studenter. Siste års bachelor- og 
mastergradsstudenter har sine egne 
utstillinger senere i vår. 

Det er mange uttrykk som blir 
presentert i denne andre semester-
utstillinga til KiT. Utstillinga på 
høsten bærer mer preg av klarere 
retningslinjer fra lærerne for hvilke 
uttrykk og tema som skal være med. 
På våren derimot, står studentene mye 
friere til selv å bestemme hva de vil 
ha med i sin semesterutstilling. Dette 
kommer dessverre til syne ved at det 
ikke finnes noen rød tråd som binder 
alt sammen. Når alle elementene blir 
sett under ett, finnes det ingen helhet. 
Dette gjør at man får en følelse av 
at deler av utstillinga beveger seg 
på grensen mellom det tilfeldige og 
planlagte, selv om dette nok ikke 
er tilfellet. 

Utstillinga viser studenter som 
eksperimenterer med blant annet 
lyd, lys og bilder, og hvis man skal 
se bort fra at den spriker litt i alle 
retninger, er dette helt klart en 
veldig spennende presentasjon av 
ulike uttrykksformer. Ser man hver 
students arbeid for seg selv, holder 
verkene et høyt kvalitativt nivå. Et 
nivå man kanskje ikke forventer av 
kunststudenter under utdanning. 

Kunststudentene ved KiT stiller 
krav til tilskuerene, og det er viktig å 
være åpen for utradisjonelle uttrykk 
når man kommer inn i lokalene. Da 
blir opplevelsen best.

Oppsummert inneholder semester-
utstillingen såpass mange forskjellige 
uttrykk, at dette burde være noe for 
enhver smak.

 
Mange spennende kunstformer av unge 
talenter, og muligheten for å oppdage 
en av morgendagens kunstnere. 

Kortvarig glede

Med åtte musikarar har Architecture 
of Helsinki freista å presse inn eit vell 
av idear og innfall på ein 40 minutts 
langsspelar. Likevel har gruppa klart å 
lage ei plate som både er mangfaldig 
og lyttarvennleg.

Plata vil kanskje irritere dei mest 
sedate radiolyttarane, som ønskjer 
å slappe av til tre føreseigbare 
minutt med vers og bru, men dei 
meir opensinna vil setje pris på 
andrealbumet til dei eksperimentelle 
australiarane. Jungellydar, klokkespel 
og elektrisk drill viser at gruppa ikkje 
legg band på kreativiteten. Men det 
er ikkje innfall for innfallas skuld. 
Sjølv om songane er fragmenterte og 
skiftar ham midtvegs, blir resultatet 
eit knippe vakre og lett tilgjengelege 
låtar.

Plata har ei hyggjeleg og nesten 
gammaldags atmosfære. Samstundes 
gjer dei stadig skiftande lydbileta 
at langspelaren får eit uroleg og 
ustadig preg – kanskje til og med 
masete i øyrene til somme. Det er her 
arkitektane frå Australia ikkje når heilt 
opp. Sjeldan maktar dei å skape ein 
heilskap som blir betre enn delane. 
Lyttaren engasjerer seg i fragmenta 
– ofte vakre og umiddeltbare – og 
ikkje i songane. Dermed blir dei 
gode opplevingane for flyktig til at 
ein gledar seg over musikken når 
plata er slutt.

Sluttinntrykket vert eit album – 
og ikkje minst ei gruppe – som ikkje 
maktar å få ut heile sitt potensiale. 
Musikarane har laga mange fine 
melodifragment i sitt Super Melody 
World Studio. Dersom gruppa maktar 
å ta neste steg som komponistar og 
låtskrivarar og skape heilskaplege 
songar, kan neste album bli ein 
vinnar. Albumet gir dessverre berre ei 
kortvarig glede; ei hyggjestund,  ikkje ei 
revolusjonerande lyttaroppleving.

Triveleg, utan å setje dei store kjenslene 
i sving.

TEKST: ERLEND DALHAUG PAXAL

LITTERATUR

TEKST: ELINE BUVARP AARDAL

Armløs slår tilbake av 
Lisa Charlotte Baudouin 
Lie (Forlaget Oktober)

KUNST

Semesterutstillinger 
ved Kunstakademiet i 
Trondheim (KiT)

TEKST: ELINE BUVARP AARDAL

Factotum (2005) 
Regi: Bent Hamer

STUDENTRADIOALBUMET

In case we die av 
Architecture in Helsinki 
(Bar Records)

TEKST: BJØRN ROMESTRAND
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Revy til å bli glad av

EMIL-Smørekoppen har laget revy i år også, og 
det har de gjort med sjarm og innlevelse. I fjor 
handlet det om døden, i år er det kjærlighetens tur. 
På og bak scenen står 25 glade siv.ing.studenter, 
og mer trengs ikke for å servere en varm, ekte og 
lattervekkende revyopplevelse. Det er rett og slett 
herlig å få sitte tett opptil denne glade gjengen på 
Knaus og bli med på deres tolkning av kjærlighetens 
utallige former og formler. Skuespillerne og bandet 
stråler av ekte spilleglede og faktisk, ja, kjærlighet, 
til publikum og hverandre. Og det er vel kanskje det 

TEKST: RAGNHILD HAUGLI BRÅTEN 
ragnhild@underdusken.no
FOTO: ANNE STINE JOHNSBRÅTEN

En kjærlighetshistorie 
av EMIL- Smørekoppen 
Knaus (19 - 21 april)

REVY

ANMELDELSER

som varmer mest i en kald sjel, og som gjør at uproff 
koordinering bare blir desto mer sjarmerende.

For vel er kvaliteten varierende. Noen sketsjer 
er mindre morsomme. Lys- og lydeffekter, kostymer 
og sangprestasjoner er langt fra proffe. Likevel vil 
jeg mye heller se En kjærlighetshistorie enn hva som 
helst av såkalt profesjonelle revyer, hvor humoren 
så altfor ofte er pinlig overdrevet av vulgære damer 
i overgangsalderen. EMIL-Smørekoppens sketsjer er 
laget av og for studenter, og dermed blir humoren 
treffende og fremføringen ekte. Når man blir tatt 
med til en fantastisk audiovisuell mimrestund om 
barnetv-helten Streken, eller en dramastudents 
oppfatning av gjerrighet, ja, da føler studenten seg 
hjemme. Som ekte siv.inger disker de selvfølgelig 
opp med Gløshaugenlegenden Martin Ystenes 

og et par mattesketsjer, men dette er bare deilig 
selvironisk fra realfagsstudentenes side.

En kjærlighetshistorie går av og til langs, av 
og til litt på siden av og noen ganger langt vekk 
fra den berømte røde tråden. Men noen sketsjer 
følges opp, og vi møter de samme figurene flere 
ganger. Til slutt får vi et festlig sammensurium 
av forskjellige framstillinger av kjærlighet, helt til 
den ultimate historien bygger seg opp i, ja en 
kjærlighetshistorie. Du skal ha en fryktelig sær 
legning for ikke å finne likesinnede blant disse 
karakterene!

 

EMIL-Smørekoppen har laget en sjarmerende og av og 
til hysterisk morsom studentrevy for deg og meg.



LITT PÅ SIDEN KULTURTEGN

– Vil du vite vegen?
– Nei, tida.
Har eg tid, finn eg alltids vegen. Den framande 

smilar av meg som om eg ikkje forstår at eg sparer 
tid om eg kjenner vegen.

Nå. Har ikkje den framande tenkt å gå? Eg ville 
berre vite tida. Aldri bydde eg inn til eit langvarig 
samvære på denne flekken. Men den framande gir 
seg ikkje. Han blir.

Ja vel, han tvinger meg til å spørje om vegen. 
Men dette blir ingen siger for han. Eg spør om vegen – 
det gjer eg – men aktar ikkje å bry meg om svaret.

Nåh. Han kjenner ikkje vegen, han heller.
Eg forstår meg ikkje på denne framande og 

seier hm!
Han blir.
Vi samtaler, men går raskt tom for tema. Vi 

står tause saman.
– Du kan gå, seier eg etter mindre klare forsøk 

på å få han til å gå.
Han blir.
Ja ha, eg kjente tida, men det var i stad. Eg 

spør på ny.
Men denne gangen er det vanskelegare. Vil eg 

vite tida no, i stad eller kanskje ein gang i framtida? 
Vel, no. Men dette var berre første hinder. Kor sikkert 
ville eg at tidsoverslaget hans skulle vere? Ja, eit 
usikkert overslag kunne han gje meg med ein gang, 
men det var upresist og så å seie verdilaust.

Eg takkar nei til eit upresist og verdilaust 
tidsoverslag.

Den framande kan gi meg meir nøyaktige tids-
overslag. Godt. Men det vil ta tid, og når tida går så 
vert overslaget mindre presist. Til slutt er det kanskje 
ikkje betre enn det verdilause han tilbaud i stad.

Aldri hadde eg trudd at det skulle bli så vanskeleg 
å få vite tida. Det gjekk jo så greitt i stad.

– Kan du ikkje finne tida på armbandsuret ditt, 
spør eg.

Den framande viser meg klokka si. Glaset er 
knust. Visarane står.

Han brettar ned kragen på frakken sin og går.
Den gamle mannen som sit på benken ved sidan 

av, er vennleg nok til å flytte kofferten sin.

    Brum Brum

Tjuefire timar

I denne spalten ser vi på
nye trender og fenomener
innenfor kulturens verden.

Et ordtak vil ha det til at at selvgjort er velgjort. 
Det er så sant som det er sagt, får nå er det 
perling som teller. Forutsetningen er at du lager 
tilbehørkombinasjonene selv.

Særegenhet gir status
Motejournalist i bladet Elle, Mari Midtstigen, uttaler 
at perler i ulike kombinasjoner er på vei oppover 
i moteverdenen.

– Nå er assessorier svært in i motebildet igjen. 
Mye tre- og plastsmykker, gjerne tillbehør som 

ser litt hjemmelaget ut - også fra designernes 
side. Hadde det vært diamantsmykker og 
tilsvarende som var det store, ville det 
vært vanskeligere for den jevne kvinne 
å gjenskape moten. 

Midtstigen ser også en annen viktig 
faktor for økt perlebruk. 

– Hjemmelagde perlesmykker 
handler også om status. Smykkene er 
en enkel måte å bli unik på. Det å kunne 
si at man har laget kreasjonene selv 
apellerer til fornuftsmennesket i oss. I 
tillegg viser det også at smykkelageren 
har god smak, samt er nevenyttig og 
kreativ. 

Midtstigen understreker at det 
faktisk er stadige forandringer også 
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Hjemmelagde perlesmykker er 
den enkleste og raskeste måten 
å bli unik på.

TEKST: MERETE JENTOFT SIRNES
merete@underdusken.no
FOTO: EIRIN CATHRINE LADE
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Perlemote på en snor
innenfor perlenisjen. 

– Markedet er allerede forandret. For bare to 
år siden var det plast som var det hotteste. Nå er 
det moderne med silkebånd og perler.

Motejournalisten trekker fram smykke- og 
detaljforholdet for ti år siden. 

– På 90-tallet var det helt motsatt. Minimalismen 
gjorde sitt inntog, og alt av assessorier ble tonet 
ned. Man kunne til nød strekke seg til sølvsmykker 
med enkle anheng. Nå er det ikke lenger så 
minimalistisk, og smykkene tillegges dermed et 
større fokus. 

Trege trøndere er med på moten
Perlehuset er et av de nyeste tilskuddene til 
Trondheims handelsstand. Daglig leder, Tomas 
Kvist, kan fortelle at perler allerede har vært 
populært en god stund i det vesteuropeiske 
markedet. Trege trønderne til tross, Kvist mener 
folk raskt har tatt til seg trenden. 

– I dag bruker man smykker til alle anledninger. 
Det ser ut som kundene velger perler etter 
personlighet. Derfor er også perleutvalget såpass 
varierende i farger, former og materialer. 

Videre forklarer han hva som er «hot or not»:
– Det hotteste for gutter er bein - og tresmykker. 

Gjerne med indianerpreg. Eller smykker av runde 
perler med trekors nederst. For jenter er det mye 

som er lov, men vi ser spesielt mye av perler 
på lintråd. Det skal være helt enkelt tredd, med 
knuter imellom. 

Kreativ avkobling
Student Henriette Indine Kleppe har fått smaken på 
perlekunsten. Hun mener perling gir mulighet til 
å lage særegne smykker til en billig penge, i hvert 
fall sammenlignet med prisene smykkebutikkene 
opererer med. 

– Jeg har alltid likt å holde på med håndarbeid, 
og perling er det nyeste tilskuddet.

Kleppe mener også at perling gir en følelse 
av å se prosses bli til et ferdig produkt.

– Det handler om å skape noe selv og om å 
lage noe som uttrykker din egen personlighet. Selv 
studerer jeg tekniske fag. Da er det greit å holde 
på med noe kreativt ved siden av.

Tomas Kvist påpeker at perling er et full-
verdig håndarbeid, noe som også gjenspeiler 
«brukergruppen».

 – Kjøperne er stort sett kvinner. Alt fra jenter 
i femtenårs-alderen til eldre damer med rullator. 

Kun et blaff?
Tomas Kvist tror media har mye av æren for at 
perling er blitt så populært. 

– I tillegg til reportasjer i aviser, skriver 

moteblader mye om smykker og tilbehør. Magasiner 
er en fin inspirasjonskilde, samtidig som man kan 
få konkretisert sine egne ideer, sier Kvist. 

Til tross for at trender stadig snur har Kvist tro 
på at perlekunsten og Perlehuset som nisjebutikk  
kommer til å vare. 

– Jeg tror at så lenge man er alene på markedet 
er en slik nisjebutikk som oss levedyktig. Det 
handler litt om å utnytte de andre alternativene 
byr p åogså. Dersom man handler klær er det 
fullt mulig at en behøver tillbehør - og omvendt. 

Også motejournalisten i Elle har tro på at perler 
blir mye å se framover.

– Jeg har tro på at perlemoten kommer til å 
vare en stund. Måten vi lever på i dag, passer til at 
man kan la sin personlighet få komme til uttrykk 
gjennom hva vi har på oss.

Hun er derimot noe skeptisk til levetiden for 
butikker som kun selger perler.

– Jeg tror hobbybutikkene generelt kommer 
til å overleve et eventuell perleblaff. Det handler 
nok mer om å fornye seg, tilpasse seg kommende 
marked også innenfor perlenisjen, hevder 
Midtstigen. 

– Det viktigste med perling er at man skaper 
noe unikt og at man uttrykker sin egen smak. Det 
er noe eksotisk over det hele som fører til at folk 
vil bli sine egne perlesmykkemakere.UD
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Presserunden

Spitposten registrerer...

SPIT (FRÅ LÅGTYSK) ERTING, KRENKING; SPOTT

...at Puppe-Gøril, også kjent som Samfundets 
galleonsfi gur utad, mener at det ble valgt riktig 
Samfundetleder ved årets ledervalg
...at dette viser at feil Samfundetleder ble valgt i 
fjor som i år
...at det er helt utrolig at ingen har oppdaget dette 
før nå
...at hvordan kan den talentløse mediehorefabrikken 
Under Dusken i det hele tatt kalle seg en studentavis 
når dette forblir uavslørt?
...at apropos den integritetsløse rompeblekka Under 
Dusken. Dersom du ønsker spalteplass for å promotere 
et uinteressant lokalarrangement er det bare å si 
ifra
...at Idol-Cindy røk ut, men ikke tok det særlig tungt. 
«Hun er Cindy,» sier manageren i en kommentar
...at Idol-Tone IKKE er Cindy, og dermed fi kk være 
med videre i sangkonkurransen.
...at folk som kaller ungene sine for Cindy burde 
vært kjølhalt, lemlestet og bitsj-slappet
...at det burde også NTNU-administrasjonen, diverse 
studentpolitikere og Kristin Clemet - av åpenbare 
grunner
...at de åpenbare grunnene ikke er de åpenbare 
grunnene dere tror. Ønsket er rent seksuelt motivert
...at om du hadde bodd i USA og fått tilsendt en 
valentin-mms av Netcom, ville du blitt tusen millioner 
kroner rikere
...at denne Netcom må være forelsket i fryktelig 
mange mennesker når han sender ut 100 000 
valentinshilsener
...at Spitposten kjenner seg fryktelig usikker på 
Netcoms seksuelle legning, men at vi velger å ikke 
ha for mange fordommer mot Netcom likevel
...at nyskapningen «DVD» kommer som julekvelden 
på kjerringa for fi lmklubbene
...at den nye storsatsingen nå blir lukket produksjon. 
Fortrinnsvis i regi av Tom Ketil Krogstad og roterende 
stålbur på nye Ricks
...at Spitposten allerede er blitt invitert til å delta, 
alle som en
...at vi blir med. Det er tross alt lenge siden noen 
av oss har fått oss noe
...at oioioioi! Nå skal det bli ny rektor dere!
...at Spitposten mener konstellasjonen Gøril Forbord - 
Mari Raunsgard ville være en opplagt mulighet, hadde 
det ikke vært for at NTNU ikke har råd eller plass til 
det nye store skrivebordet disse måtte hatt for å få 
plass til sine smått beskjedne fordeler
...at apropos fordeler - et nytt nummer av Under 
Dusken kommer ikke ut før om to uker. Nyt tiden!

Jordan vil ha puppekake i bryllupet sitt (VG)
STÅL- KONTROLL rett før seriestart (Hamar 
Arbeiderblad)
61-åring voldtok 84-åring (Dagbladet)
Død mann må betale veiavgift (Dagbladet)
Til A fra D på 1,2,3... (Under Dusken)
Trimmer mopeden selv (Trønderavisa)
Drept på grunn av sure sokker (VG)
Ran på Tynset (VG)
1000 piskeslag for mobilporno (Nettavisen)
RIR e t te r lyser  43 .000 lys rør  (Romsdals 
Budstikke)
Vellykket vei-stenging (Adressa)
Surnadaling sendte kjønnsorgan-MMS (Adressa)

Det er en kald og sur kveld midt oppå Dovrefjell. 
Snøhetta troner i bakgrunnen som en utovernavle. 
En remse av røde liggeunderlag i isopor løper opp 
mot Dovregubbens hall, for anledningen drapert 
med hulemalerierer. 

Opp på en fjellhylle stiger Drita Flottagitt, 
ordfører i Drivdalen kommune. Hun er også drapert 
– i den kvasioffi sielle samedrakten Lapp-toppen, 
som brer seg åletrangt over de svære muggene 
hennes. Vekt 700 gram per bryst.

– Og herved erklærer jeg Dovres internasjonale 
fi lmfestival «Moskus-sama» for åpnet! sier hun og 
styrter en fl aske musserende vin.

– VHS-opptak rommer så mye mer enn bare «Ut 
i naturen». Nå har vi også fått Dansband Juxebox 
på NRK2, joiker hun kakende.

«Weeeeh!» en rakett av merke «hyler» fl errer 
nattehimmelen. Moskus-sama er i gang.

Festivalens fi re grunnstaurer består av fyll, 
VHS-opptak, primitivitet og reinslakting. Den siste 

Atter en fi lmfestival
Veiviserens arv 
videreføres. Kosmorama 
utfordres til duell.

kategorien har egentlig ingenting med fi lm å gjøre, 
men de måtte ha fi re.

Fiffi g fest
Fiffen har også møtt opp. Trond Giske klemmer på 
nærmeste moskus og smiler for naturfotografen. 
Han reklamerer for en ny sameteknologi, som 
tillater at man kan destillisere moskuser og bruke 
dem som parfyme/bio-våpen, solgt under navnet 
«US Musk». Men nok om det.

I det Drita Flottagitt skal til å dele ut 
filmfestivalens nomadepris, Prislappen, brytes 
magien med et skjærende «MOOOOH!» 

Hyleren har landet, En moskus ramaskriker i 
det fjerne, moskuserende i full fart over vidda. Med 
pelsen i brann makter den å lyse opp Dovrefjells 
fi lmhimmel.

– Oi, dét lukter svidd´a, kommenterer Drita 
Flottagitt, før hun tryner ned fjellsida i et skred av 
pupp og knuste knehaser.

Tvedestrand har fått flunkende ny brannbil 
(Tvedestrandsposten)
Tvedestrand har størst reduksjon i antall gårdsbruk 
i hele Aust-Agder (Tvedestrandsposten)
Trenger flere brann-menn i Tvedestrand 
(Tvedestrandsposten)
“ G a l  h a n e ”  t i l  T v e d e s t r a n d  s k o l e 
(Tvedestrandposten)
Innføres det igjen gratis parkering i Tvedestrand? 
(Tvedestrandsposten)
Ingen ville bli distriktstannlege i Tvedestrand 
(Tvedestrandposten)
Vil bygge kjøpesenter midt i Tvedestrand sentrum 
(Tvedestrandposten)

LEKKERDISKEN OG (D)RITA: I fl ott sam(e)vær.

Til daglig er Per Ivar Maudal en helt 
vanlig arbeider ved NTNU. På kveldstid 
forvandles han til superhelten PI-Man.
I forvandlingsprosessen bruker han 
et kjemikalie brygget på kveldstid i 

Realfagbygget. Tirsdag 5. april ble Maudal avslørt. 
Han planlegger likevel å fortsette som superhelt.
– Ideelt sett skulle virksomheten vært hemmelig, 
men jeg liker å gå rundt med de tøffe 3D-brillene.
Bahng´alo Zoo gleder seg.

SuPerhelt!



– Jeg har et fi ken-eksperiment gående. 
Fikk ei pakke fi ken til jul for noen år 
siden. Den ligger i kjøleskapet og eser. 
Er en litt brun-grønn masse som vokser 
som en litt treig karse liksom. 

We er ferdig med Körkarlen og 
roer ned med en duggfrisk bayer i 
hver hånd. 

– Körkarlen er faen meg den 
beste svenske fi lmen gjennom tidene. 
Nummer to er Fanny og Alexander. Rett 
etter første verdenskrig var svenskene 
Hollywood. De er det faktisk enda etter 
vår mening. Og de er nummer tre i 
verden når det gjelder å produsere 
musikk. 

Bandet plukker opp seneste utgave 
av Pondus, og et bredt glis brer seg 
over fem svette ansikter. 

– Hør på dette: «Artister som trenger 
DENG!». Jeg er faen meg enig i alt. Phil 
Collins ser ut som et strutseegg, Enrique 
er en sipesyngende pappadalt og Alanis 
er 100% pms på plate. Whæhæhæ!

We spiser ikke sukat, 
ellers kan de gjøre hva 
som helst.

SIXPACK
PRATEN:

Eldstemann tørker litt ølskum fra 
munnviken og fortsetter.

– Nei, det er Sverige som duger når 
det gjelder musikk også. De er nummer 
tre i verden, etter USA og England. 

Vi fi nner ut at det kanskje ikke var 
eldstemann som snakka likevel. Noen 
har ljugd på alderen. Men det fi nnes en 
måte å stadfeste alder på: Aspik-testen. 
Like sikker som Carbon 14-metoden.

– Hvem av dere liker cabarét?
Tre hender fyker i været. Avslørt. 

Ved nærmere research viser det seg at 
den magiske grensa er 34 år. 

– Ikke snakk til meg om aspik. 
Det er pokker ta meg Guds straffedom, 
brøler yngstemann. 

– Sukat også. Jeg befenger meg 
ikke med sukat, ellers gjør jeg hva 
som helst.

Han blir beroliget med at sukat 
visstnok har gått ut av produksjon i 
Norge. Men den opplyste kan informere 
om at aspik, dadler og fi ken ennå holder 
stand. 

– Det er jo helt i samme gate. 
Dadler er verst. Det er for mye hår inni 
dem på en måte. Litt som en omvendt 
fersken; pelsen er på innsida. Fy!

– Men karse liker du?
– Fersk karse er helt greit det. Det 

er det beste av de fire. Men kan vi 
ikke skifte tema; dette er jo helt jævlig. 
Aspik-stuing sier jeg bare...

Körkarlen og Tutta Grön

LOOKABLIX:

Tørr blings Tørr vits? BlixTørr Blix Skomakerix

– Men hvordan var festivalen?
– Knallbra, ihvertfall i fjor! Status 

Quo, Slade og Vømlingan!
– Ikke den festivalen. Den andre. 

Føler du ikke et kosmisk ramaskrik?
– Hæ?
– Kosmorama?
– Åh, den. Har ikke tenkt så mye på 

den i grunnen. Du er litt koko du, Wallum. 
Nå legger jeg på. Lunsj med Per Haddal.

– Hæ?
– Vi er forelska, jeg og Per.
– Er du kåt?
– Litt. Vetsex på en bademadrass i 

Pirbadet er aldri å forakte, lissom.

Hva (be)føler 
du nå, Solvor 
Amdahl?

– Med Per Haddal?
Her datt diktafonen i vannet i 

Pirbadet. Stilan Wallum mistet fatninga, 
og melder overgang til PlanB hvor han får 
skrive oppfølgeren til runkereportasjen 
fra forr ige nummer: Dypdykk i 
analsexmiljøet på Heimdal.

– En enorm lettelse. Har rukket å luke 
bedet og plante krokkus - før 1. mai!

– Vårfølelse altså. Men hva med 
festivalen?

– Jo, det blir vel en tur t i l 
Selbufestivalen i sommer.

KOSMO-NAUT: Oppe over himmelen over 
Trøndelag fi kk Solvor plutsellig et hyggelig 
besøk av en fl yvende Bangalao-tallerken. 
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Tirsdag 19. april
Samfundet: Quiz i Edgar klokka 1900. Bolton vs. Southampton 
i Daglighallen klokka 2055

Onsdag 20. april
Samfundet: Ikke fått med deg Emil - Smørekoppens revy 
ennå? Da har du muligheten på Knaus 1830 og 2130. I 
Storsalen er det Generalforsamling klokka 1900. Chelsea 
og Arsenal møttes i Daglighallen klokka 2100. MediaStud 
(Studentradion, StudentTV og Under Dusken) går sammen 
og gir deg Livesending fra Klubben klokka 2200

Torsdag 21. april
Samfundet: Norges innsats i internasjonale konflikter - «Fra 
FN til NATO, USA og EU» er headingen til Café Nordsør på 
Selskapssiden klokka 1800. Møte i Studenttinget i Klubben 
klokka 1800. Se «Att angöra en brygga» i Storsalen klokka 
2000 

Fredag 22. april
Samfundet: Dizko Polizei finner du i Selskapssiden klokka 
2200. DJ Olaug er i Bodegaen klokka 2200. Konsert med 

Kulturkalender
Gå ikke glipp av MediaStuds 
Livesending i Klubben 20. april. 
Mange godbiter når Nidaros 
Bluesfestival går av stabelen 27. 
april. 

Span i Storsalen klokka 2200. I Klubben er det konsert 
med Cloroform klokka 2300. Ved midnatt inntar Shaun 
Bartlett Knaus
Kafe Larssen: Konsert med Wallpaper Silhouettes 
Blæst: Konsert med Paal Flaata. Support er Joaquin

Lørdag 23. april
Samfundet: Chelsea vs. Fulham i Daglighallen klokka 1345. 
Erna Solberg, kommunalminister og partileder i Høyre, møter 
Kristin Halvorsen, partileder i Sosialistisk Venstreparti og 
stortingsrepresentant, til debatt i Storsalen klokka 1800. 
Wrock! i Storsalen klokka 2000. Han som spiller plater finner 
du på Selskapssiden klokka 2200. DJ Halvard er i Bodegaen 
klokka 2200. Konsert med Magnet i Storsalen klokka 2200. 
Soultrain i Strossa klokka 2230. No Life Orchestra herjer 
på Knaus klokka 2359. Konsert med Thulsa Doom klokka 
0000 i Klubben 
3B: Trippelkonsert med Seid, The Reilly Express og The 
Rooph
Blæst: Improkompaniet Ramp inntar scenen
Korsvika: Lumsk spiller gratiskonsert klokka 14.30. Bandet 
spiller fra dampbåten Hansteen

Søndag 24. april
TVN: STV sender reprise på Olsens Ligkistemagasin med 
tabu-spesial klokka 10.30. Hovedsending 23.15
Samfundet: Manchester United vs. Newcastle i Daglighallen 
klokka 1700. Molde vs. Vålerenga i Daglighallen klokka 
1800. Hvem vinner? Hvem bryr seg, begge går rett ned i 1. 
divisjon likevel. Søndagsjazz i Edgar klokka 2000. Rosenborg 
vs. Fredrikstad i Daglighallen klokka 2015. Tre poeng til 
RBK.  Ferdig arbeid.

Mandag 25. april
Samfundet: Arsenal  vs. Tottenham i Daglighallen klokka 
2055.
3B: Kan man lese til eksamen med 0,8 i promille? Klart 
man kan. Nina og Stine viser hvordan på bakrommet etter 
midnatt

Tirsdag 26. april
Samfundet: Milan møter PSV klokka 2045 i Daglighallen.

Onsdag 27. april
Samfundet: Hvem skal lede ISFiT 2007? Hvem fyller Sæbas 
sko? Samfundsmøte i Storsalen klokka 1900. Chelsea vs. 
Liverpool - Champions League Semifinale i Daglighallen 
klokka 2045.
Blæst: Konsert med The Legendary Shack Shakers

Torsdag 28. april 
Samfundet: Møte i Velferdstinget i Klubben klokka 1815. 
Vålerenga tar atter et skritt mot bunnstreken når de møter 
Brann i Daglighallen klokka 2015.
Royal Garden Hotel: Konsert med Nick Lowe & Geraint 
Watkins 

Fredag 29. april
Samfundet: Norwegian hiphop awards 2005 i Storsalen. 
2xH: Handsome boy modeling school og 2xH: Side Brok 
med Thirsteen Howl III
Olavshallen: Konsert med Trondheim Symfoniorkester 
klokka 1930
Blæst: Konsert med De Press
Blue Garden: Konsert med JB & The Deltajukes
Cicignon: Konsert med Missing Links

Lørdag 30. april
Samfundet: Bolton vs. Chelsea i Daglighallen klokka 1810. 
I wanna rock! Festmøte i Storsalen klokka 1900.
Olavshallen: Konsert med Trondheimpolitiets Brazzband 
klokka 1900
Royal Garden: Konsert med klokka Vidar Busk & Amund 
Maarud

Søndag 1. mai
TVN: STV finner på mer faenskap klokka 23.15
Samfundet: Vårkonsert i Storsalen klokka 1900

Mandag 2. mai
Samfundet: Møte i Studenttinget i Klubben klokka 1900.

Tirsdag 3. mai
Nytt nummer av Under Dusken. Pælm eksamensbøkene ut 
av vinduet. 

Du vet at vi vet at du vet, vet du. Kom med det på 
kulturkal@underdusken.no. Men vi må vite det før torsdag 
28. april!

AV: BODIL REVHAUG
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