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Feilslått profilering
NTNU har sponset Tour de France i sommer. De 
har brukt en halv million på TV-reklame under det 
verdenskjente sykkelrittet, og fått god valutta 
for pengene med 500 visninger på TV 2 iløpet av 
sommeren. Det er en ingen tvil om at universitetet 
har fått en god avtale.

Men det gikk ikke helt som NTNU håpet på. 
Både deres egne ansatte og flere markedsførere 
har slaktet universitetets sommerkampanje, og i 
denne utgaven av Under Dusken kan du lese at 
en markedsfører mener kampanjen er «penger ut 
av vinduet».

Debatten engasjerer, og spørsmålet er om det 
riktig og lurt av NTNU å sponse Tour de France. 
Dessverre for NTNU er argumentene mot altfor 
mange. Dopingskandalene har gjort at rittet ikke 
lenger gir positive konnotasjoner for folk flest. Det 
verdenskjente sykkelrittet forbindes ikke lenger 
bare med toppidrett og entusiasme, men med 
avansert dopingjuks. Ikke akkurat det et universitet 
vil assosieres med.

Mange mener også reklamen retter seg mot feil 
målgruppe. Selv om NTNU hevder at TV-reklamen 
når alle over 12 år, er det ingen overveldende sjanse 
for at disse er interessert i NTNU eller forstår hvorfor 
et universitet sponser et sykkelritt. I beste fall tror 
de man kan studere idrett ved NTNU.

Informasjonssjef ved NTNU sier sponsingen var 
en profileringskampanje for å synliggjøre univer-
sitetet, og mener resultatene er gode. Han mener 
reklamen kan kobles til at Atle Kvålsvoll er tilknyttet 
toppidrettstrenerutdanningen ved NTNU, og har 
jobbet med Thor Hushovds sittestilling i NTNUs 
vindtunnel. Det er nok lite sannsynlig at den 
gjengse nordmann oppdager akkurat den koblingen 
idet NTNUs logo suser forbi på skjermen.

Det er ikke dumt å bruke 500 000 på markedsfø-
ring, men det er et problem om pengene ikke har 
gitt NTNU et bedre omdømme. Det er tross alt et 
universitet, og ingen vanlig merkevare.

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

Under Dusken arbeider etter reglene i Vær Varsom-
plakaten for god presseskikk. De som føler seg 
urettmessig rammet av omtale i avisen, oppfordres 
til å kontakte redaksjonen.
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Velkommen gamle 
og nye lesere!
Vi håper sommeren har vært energigivende. 
Her har du uansett høstens første nummer av 
Under Dusken! Samme avis, men med nytt utse-
ende. Vi håper du liker det du leser, og ønsker 
deg en fin studiestart og et godt nytt semester! 
Og har du meninger, la oss få høre det.

Trondheims studenter er på desperat jakt etter 
studentboliger. På 17 år har antallet studenter ved 
offentlige utdanningsinstitusjoner i byen økt med 
litt over 9000. Samtidig har antall studentboliger kun  
økt med 272. Mens studentmassen vokste, sank 
dekningsgraden av studenthybler fra 21,3 til 14,7 
prosent. 

I år bevilget Tora Aasland og Kunnskapsdeparte-
mentet penger til 610 boenheter 
på landsbasis, noe som er nesten 
200 flere enn i fjor. Fortsatt er det 
nesten 400 færre enn de 1000 
årlige boligene som ble lovet ved 
Soria Moria-erklæringen. Fortsatt 
er kostnadstaket på hver enkelt 
bolig for lavt, og dermed strever 
Studentsamskipnaden i Trond-
heim (SiT) med å bygge boligenheter til under 600 
000 kroner stykket. 

Med en slik situasjon er det lite lys i tunellen for 
bolig-jaktende studenter. Til det er markedet for 
ubalansert. I land som Tyskland, Sveits og Danmark 
finnes det reguleringer for leiepris på boliger og 
hvor mye prisene kan stige. Her i Norge har slike 
reguleringer blitt gradvis trappet ned til fordel for 
markedsregulert system. Resultatet er markedslibe-
ralisme på sitt mest kyniske. 

«Bruk ti dollar ekstra på vask av bilen, og du vil få 
200 dollar mer for den når du selger». Slik lyder salgs-
rådet til Donald Trump. Bolighaiene i Trondheim ler 

haisommer

Mens antallet studenter skyter i været, skriker Trondheim etter studentboliger. 
Det betyr gode tider for byens bolighaier.

nok godt av den amerikanske milliardæren. Det er 
svært lenge siden de har vært nødt til å vaske noe som 
helst, å leie ut leilighet i Trondheim har nemlig aldri 
vært enklere. Det er som å selge vann i Sahara til en 
folkemasse på randen av tørstedøden. Da spiller det 
liten rolle om vannet er både lite, dyrt og skittent – 
er man desperat, så er man desperat. 

Og er man desperat på boligjakt i august, så er 
man gjerne student også. I sommer har 2500 ferske 
studenter fått avslag på studenthybel hos SiT. Det 
betyr at de må ut på det private markedet, et marked 
hvor utleiere ikke trenger lee en finger for å lure til seg 
nye, uvitende studenter. Studenter som ikke vet at 
Byåsen ikke er i gåavstand til NTNU, eller at ytterste 
Lademoen ikke er like sentralt som annonsen skal 

ha det til. 
Derfor har mange leie-annonser 

null bilder, én adresse og to setninger 
om hva du finner der; derfor er halv-
parten av disse igjen utleid før du 
har rukket å komme deg på visning; 
og derfor kan det godt hende du slår 
til på første, beste, men definitivt 
ikke billigste leilighet, til tross for 

at utleier ikke gidder ta seg bryet med å fikse verken 
det lekkende badet eller den nedslitte stua. 

Men hvorfor oppfører utleierne seg slik, og hvorfor 
finner vi oss i det? 

Fordi de kan, og fordi vi må. Men det nytter ikke 
med moralkurs for å bli kvitt den likegyldige hold-
ningen til utleierne. Det trengs studentboliger. Og 
så lenge Aasland & co fortsetter å nærme seg løftet 
på tusen nye boliger i året, får vi bare bukke takk-
nemlig og krysse fingrene for at trenden fortsetter 
når Kunnskapsdepartementet åpner pengesekken 
igjen i februar. 

I mellomtiden fortsetter haisommeren.
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10 ÅR SIDEN
Mona Fossland Evjen 
og mannen hennes 
Ole Evjen faller 
utenom de fleste 
støtteordninger 
for spedbarnfami-
lier. Mona er i full 
jobb og da hjelper 
det ikke at Ole er 
fulltidsstudent og 
har tatt opp maksi-
malt lån.

Hun er oppgitt 
over reglene til Statens lånekasse for utdanning.

– Kvinnelige studenter som blir mødre, får etter-
gitt ett års lån som stipend. Dette gjelder ikke 
mannlige studenter som blir fedre.

75 ÅR SIDEN
Nu, der fins jo de 
som trøster sig til 
Jesus og er tilfreds 
med tilværelsen, 
skjønt det skulde 
synes klart for 
enhver tenkende 
at den moderne 
opfatning har mere 
for sig: at det nettop 
er den tilfredse 
som er fortapt, 
han mangler «den 

guddommelige misnøie» (the divine miscontent) 
som er en forutsetning for alt som skjer til det 
bedre.

25 ÅR SIDEN
Vi bor - eller kaskje 
ikke? Fremdeles 
står det 250 på 
liste for å få hybel 
på studentbyene. 
Den private 
boligformidlingen 
startet 29. august, 
som vanlig med 
minimale tilbud 
til studentene. 
S i n g s a k e r 
Studenthjem og 

Studenterhytta vil nok bli tatt i bruk, i år som 
tidligere. Ta det med et smil. Hvis du havner på 
studenterhytta, kan du jo jogge til skolen. Det bør 
gi et solid grunnlag til Studentfem-mila!

Dette hAR henDt:

SATSER I SPORET: NTNU og Norges Skiforbund lanserer Team NTNU. Topplaget 
skal bestå av langrennsløpere på høyt nivå. 

FREdSPRISgENERAl: Tor Richard Isaksen vil favne bredere.

TEKST:  ANDERS PARK FRAMSTAD
              framstad@underdusken.no
FOTO: SVEINUNG SUNDFØR SIVERTSEN

ISFIT

Fredsprisgeneral Thor 
Richard Isaksen vil skape 
en nasjonal organisasjon 
for Studentenes fredspris.

Bryter med Isfit og 
Samfundet

– Man har på et tidspunkt sluttet å 
strekke seg etter de målene som ble 
satt da fredsprisen ble opprettet, 
og begynt å inngå kompromisser. 
Vi ønsker å omorganisere for å få 
ut potensialet som ligger i prisen, 
sier Thor Richard Isaksen, leder for 
Studentenes fredspris.

Prisen deles ut under Den interna-
sjonale studentfestivalen i Trondheim 
(Isfit), til en student eller organisasjon 
som har utmerket seg ved å kjempe for 
demokrati og mot undertrykking.

– Brudd kan gi problemer
Isaksen forteller at Isfit-styret har 
gitt ham og hans arbeidsgruppe fritt 
spillerom til å gjennomføre de tilta-
kene de mener er nødvendige for å få 
ut prisens potensial. Det innebærer 
å bryte med eierorganene organisa-
sjonen har i dag, i forbindelse med 
bygging av et nytt fond. 

De planlegger også å etablere et 
nasjonalt organ med avdelinger i de 
store studiebyene. I den forbindelse er 
det sannsynlig at offentliggjøringen 
av fredsprisvinneren flyttes til Oslo.

– Dette innebærer uungåelig at de 
båndene vi har til Samfundet og Isfit 
kuttes, sier Isaksen.

Han medgir at det kan medføre 
vanskeligheter, blant annet i forbin-
delse med pr og rekruttering, men  
tror likevel at det er til det beste.

– Det er en avveining mellom ambi-
sjon og gjennomføring, sier han.

Skal deles ut i Trondheim
Fredsprisarbeiderne håper likevel på 
et fortsatt tett samarbeid med Isfit, 
blant annet gjennom gjengstatus på 
Samfundet.

– Det står i statuttene våre at 
fredsprisen skal deles ut under Isfit, 
så slik blir det også i fremtiden, sier 
Isaksen.

Isfit-president Trygve Thorson 
bekrefter at omorganiseringen 
kommer til å føre til et brudd mellom 
festivalen og fredsprisen, og forteller 
at hans styre støtter arbeidet til 
Isaksen.

– Fredsprisen har en del potensial 
som vi forsøker å utnytte, istemmer 
han, men legger til:

– Vi mener at Isfit er den beste 
arenaen for å dele ut prisen. UD

260 jenter til 
Jentedagen ved 
NTNU
260 jenter takket ja til gratis reise, opphold 
og fest på Studentersamfundet i Trondheim 
i forbindelse med Jentedagen som ble 
arrangert 24. juli. I alt ble over 500 jenter 
med tilbud om plass på et av 18 realfag- og 
teknologistudium ved universitetet invitert. 
NTNUs satsning på jenterekruttering kan se 
ut til å gi resultater, da antallet kvinnelige 
søkere til sivilingeniørstudiene har økt med 
77 prosent siden 2005.

– Jentene vet at de er ønsket ved NTNU, 
og det vises at de blir godt ivaretatt her, 
sier Nina Kotte, prosjektleder for Jenter 
og data i en pressemelding.

Universitetet i Oslo 
femte best i Europa
Mens UiO kapret femteplassen havnet NTNU 
på 15. plass på rankinglisten Webometrics, 
som i stor grad er basert på hvor synlige 
universitetene er på internett. Listen 
er publisert av en spansk forskergruppe 
tilknyttet Spanias forskningsråd og 
informasjonssenter om forskning og 
utdanning, melder forskning.no. Forskerne 
mener webindikatorene mangler i andre 
rankinglister. I verdenssammenheng ligger 
UiO på 53. plass mens NTNU havner som 
nummer 92. Sammenlignet med i fjor har 
Universitetet i Oslo (UiO) gått opp én plass 
på Europa-listen.

Flere vil ta høyere 
utdanning i Norge
I år har antall søkere med tilbud om 
studieplass i hovedopptaket økt med 
3000 sammenlignet med i fjor, viser tall 
fra Samordnet Opptak. Totalt har rundt 61 
900 søkere fått tilbud om studieplass ved 
universitet og høyskoler. 

– Jeg er veldig glad for at så mange 
velger høyere utdanning på tross av det 
gode arbeidsmarkedet vi har i Norge. Det 

viser at søkerne tenker langsiktig, sier fors-
knings- og høyere utdanningsminister Tora 
Aasland i en pressemelding.

Nytt arbeidsutvalg i 
Norsk studentunion
Den nye ledelsen i Norsk studentunion tok 
over 1. juli og ledes av Ingvild Reymert. 
Helge Lundsvoll Andersen, tidligere 
velferdstingsrepresentant i Trondheim 
er nestleder, Erling G. Hillestad er 
velferdsansvarlig og Even O. Sørland 
er fagpolitisk ansvarlig. Internasjonalt 
ansvarlig er Marte Sendstad, tidligere 
studentrepresentant i NTNU-styret. 
Arbeidsutvalget skal sitte ut juni 2009. 

Ingeniører fornøyde 
med HiST 
Kandidatundersøkelsen 2007 viser at 
ingeniører utdannet ved HiST generelt er 
fornøyd med utdannelsen sin. Høyskolen 

skiller seg positivt ut i forhold til studiekva-
litet og studiets relevans for arbeidslivet. 
Dekan ved avdeling for teknologi, 
Sissel Ravnsborg, er godt fornøyd med 
undersøkelsen.

– Vi har jobbet mye for å få til samarbeid 
med næringslivet, og det er hyggelig å se 
at ingeniørene setter pris på innsatsen, sier 
hun til hist.no.

Ski + NTNU = sant
Europas første universitetslag i langrenn
NTNU og Norges Skiforbund står bak 
nysatsningen Team NTNU. Laget skal bestå 
av langrennsløpere på høyt nasjonalt nivå, 
som i tillegg skal gjennomføre studier ved 
NTNU med studieprogresjon på minst 50 
prosent. 

 – NTNU har Norges beste studenter, og nå 
skal vi skape fremtiden av norske skitalenter 
også. Kombinasjonen av en krevende utdan-
ning og toppidrett gir spennende kandidater 
til næringslivet, sier rektor Torbjørn Digernes 

i en felles pressemelding fra NTNU og Norges 
Skiforbund.

Studentpolitikk gir 
best CV
Engasjement utenfor lesesalen gir som kjent 
uttelling hos potensielle arbeidsgivere, og 
det aller beste du kan ha på CV-en din er 
innsats i studentpolitikken. Det viser en 
uformell undersøkelse som Teknisk Ukeblad 
har gjennomført blant 20 selskaper, 
organisasjoner og hodejegerfirmaer. 
Det som var minst karrierefremmende 
av aktivitetene som ble undersøkt var 
gjennomført siviltjeneste.

Forsker på studenters 
sex-grunner
– Folk går ikke til sengs med hverandre bare 
fordi de synes det er godt eller fordi de vil 
ha barn, sier Leif Edward Ottesen Kennair, 
førsteamanuensis ved NTNU, til bt.no.
Han leder en undersøkelse der studenter i 
Trondheim blir spurt om grunner til å ha sex. 
Undersøkelsen avslører mange ulike grunner 
til at studenter bedriver sengedans. Mens 
noen har sex bare for å få et kick, bruker 
andre det for å redusere stressnivået.
– Det finnes også dem som har sex for å 
«brenne av noen kalorier». Andre igjen bruker 
sex som en måte å avlede oppmerksomheten 
på, når en ønsker å vri samtalen over i en 
annen retning, sier Kennair.

Økt antall uten-
landske studenter
Antall utenlandske studenter som 
kommer til Norge for å studere er ifølge 
tall fra Database for statistikk om høgre 
utdanning, doblet siden år 2000. Det skriver 
Aftenposten. Mens det i 2002 var rundt 5 800 
utenlandske studenter i Norge, er tallet nå 
nærmere 12 000. Antallet norske studenter 
som studerer i utlandet har derimot gått 
noe ned de siste årene. UD

I september 2006 utlyste Det humanistiske fakultet ved Univer-
sitetet i Bergen (UiB) en førsteamanuensis-stilling ved Seksjon 
for kunsthistorie. Den svært detaljerte stillingsomtalen ble tidlig 
gjenstand for uenighet blant de ansatte ved seksjonen.

Uenigheten i staben var delvis knyttet til spørsmål om 
inhabilitet. Begrunnelsen var at stillingssøker Henning Laugerud 
er seksjonsleder Jørgen Bakkes forlover. I tillegg er Bakke fadder 
for Laugeruds barn.

– Dette er en sammensatt og skjønnsmessig vurdering, men 
jeg har vanskelig for å skjønne hvordan man kunne komme 
frem til at Bakke ikke var inhabil i denne saken, kommenterer 
jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved UiB.

Kunne ansatt sin egen 
forlover Nesten ingen vet hvem forsknings- og høyere 

utdanningsminister Tora Aasland er, men alle 
mener noe om det hun jobber med, skriver 
Universitas.

En meningsmåling, utført av Sentio på 
oppdrag av studentavisen og Norsk Student-
union, viser blant annet at bare 15 prosent 
av velgerne er fornøyde med regjeringens 
innsats for forskning og høyere utdanning, 
men hele 92 prosent vet ikke hvem som er 
minister med dette ansvaret.

– Tallene er bekymringsverdige, sier 
Aasland. 

Hvem er hun?
Etter å ha forsikret seg om at journalisten i 

det minste vet hvem hun er, innrømmer hun 
at hun har en jobb å gjøre.

Hun hevder at det hele tiden har vært en 
del av hennes strategi å jobbe mindre opp 
mot «folk flest», og mer opp mot studenter 
og forskere.

– Jeg tror vi har lagt et godt grunnlag. Vi 
har bygget den nødvendige tilliten i sektoren, 
og allerede levert den gjenopprettelsen i 
basisbevilgningen som gjør at institusjonene 
kan planlegge med mer penger, sier 
statsråden.

Det går mot ny kamp for studenter som vil sikre seg studentbolig i 
Stavanger til høsten, melder Hugin, studentavisa i Stavanger.
Leder Øyvind Lorentzen i Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) 
Bolig utelukker ikke at studenter må innlosjeres i brakker også til 
høsten.

SiS Bolig har studenthybler til omtrent ti prosent av studentmassen 
i byen. 200 nye boliger skal være på vei, men kommer ikke med det 
første.

– Nye studentboliger er ikke bygd i en fei. Boligene på 
Misjonshøyskolen håper vi å kunne åpne neste høst, og året etterpå 
venter vi ytterligere nye boliger, sier Lorentzen.

Ny tøff høst på leie-
markedet
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– Dette handler om å tvinge stu-
dentene til taushet. De kan ikke ta 
fra studentene meningene sine,  
mener Øyvind Aass, tidligere leder for  
Studentersamfundet.

Han er en av dem som tok 
faget Personalpsykologi i vår. Etter  
eksamen diskuterte studentene eksa-
mensgjennomføringen på fagets 
debattforum på It’s learning. Etter få 
dager fikk studentene beskjed om at 
fagkoordinator Gunn Andersen hadde 
slettet debatten. Andersen skrev at 
diskusjonen var gått over en grense, og 
at hun ikke lenger kunne stå for sjar-
gongen. Studenter med spørsmål kunne 
ta kontakt med Andersen direkte.

– Direkte sensur
Aass ble så opprørt over hendelsen at 
han sendte skriftlig klage til institutt-
ledelsen, der han skrev at fjerningen 
av forumet var «direkte sensur av 
studentenes meninger». Han er uenig 
i faglærerens mening om at forumet 
var blitt usaklig.

– Det vil jeg tilbakevise på det ster-
keste. Diskusjonsforum har tidligere 
ført til at man har fått rettet opp i feil 
ved eksamen. De er en viktig kontroll-
funksjon, mener Aass.

Nå etterlyser han retningslinjer for 
fjerning av informasjon på It’s lear-
ning.

– Vi må sikre studentene muligheten 
til å debattere, sier han.

Aass støttes av medstudentene 
Håkon Lyngdal og Martin Eek Burud.

– Det var ingen ønskesituasjon, men 
det var en sunn og frisk debatt. Jeg synes 
det må være ganske drøye tilstander 
før man stenger en debatt, og det var 
ikke tilstrekkelig i denne situasjonen, 
mener Lyngdal.

Burud mener man kunne funnet et 
alternativ til å fjerne debatten.

– Når du lager et forum må du 
forvente at det blir debatt. De kunne 
kanskje fjerne de problematiske 
innleggene. Det kan lett bli oppfattet 
som sensur at de stenger forumet, sier 
Burud.

– Direkte sensur av studentenes meninger
Studenter føler seg kneblet etter at fagkoordinator i faget Personalpsykologi stengte studentenes  
debattforum på It’s learning etter eksamen.

tolererte ikke 
sjargongen
Fagkoordinator Gunn Andersen 
mener fjerningen av forumet var en 
riktig avgjørelse. 

– Jeg har ingen problemer med 
å forstå at noen studenter kan bli 
frustrerte. Det var jeg som opprettet 
forumet, ergo anser jeg meg selv 
som ansvarlig for innholdet. Det er 
mulig jeg er gammeldags, men den 
sjargongen som ble brukt, kunne jeg 
ikke stå inne for, sier Andersen. 

Hun forteller at hun tilbød 
studenter som hadde faglige spørsmål 
å ta kontakt direkte med henne, og at 
engasjerte kunne opprette en egen 
prosjektside. Hun mener dermed hun 
har ivaretatt studentenes mulighet 
til å uttale seg. Andersen legger til at 
hun i etterkant har fått støtte både fra 
andre studenter, kolleger og Orakeltje-
nesten ved NTNU for sin avgjørelse.

– Brøt etiske grenser
Instituttleder Hroar Klempe ved 
Psykologisk institutt stiller seg bak 
Gunn Andersen, og mener avgjø-
relsen var riktig. Han understreker 

at hendelsen ikke var et forsøk på å 
kneble debatten.

– Jeg kan gjerne beklage at 
studenter ikke kommer til orde, det 
er jo det en nedleggelse innebærer. Er 
det noe vi ikke vil så er det å sensu-
rere studentene. Vi ser på dem som 
bidragsytere. Men det er krav til et 
visst saklighetsnivå på forumet, og 
et sted er man nødt til å sette strek, 
sier Klempe.

Han har ikke selv sett hele debatten, 
men har vært i samtaler med Andersen 

om forumsdiskusjonen.
– Mitt inntrykk var at faglærer i 

høyeste grad var åpen for kritikk, men 
at det ikke var der problemet stakk. 
Forumet hadde gått over etiske grenser 
som går på personkarakteristikk, sier 
han.

– Er det ikke problematisk å fjerne 
forumet rett etter eksamen?

– Ja, det er mulig det var et uheldig 
tidspunkt, men studentene hadde 
alternative kanaler, mener Hroar 
Klempe.UD

TEKST: MARTE BORHAUG
             martebo@underdusken.no
FOTO: SVEINUNG SUNDFØR SIVERTSEN

EKSAMEN

KlAgET SKRIFTlIg: Øyvind Aass, tidligere leder på Studentersamfunnet, sendte inn skriftlig klage etter at debatt-
forumet ble fjernet. – De er en viktig kontrollfunksjon, sier Aass, og etterlyser retningslinjer for fjerning av informasjon 
på It’s learning.

VINN HELE PENSUM!

SÅ FÅR DU MER PENGER TIL GØY OG MORO 
 

Send inn ditt semesterstartblinkskudd og bli med på Under Duskens legendariske 
bildekonkurranse!
Vinneren stikker av med et gavekort på vanvittige 5000 kroner fra SiT Tapir!

De neste fem bildene premieres med to festivalpass hver til Pstereo-festivalen, og vinnerbildene 
trykkes i neste utgave av Under Dusken.

Kjør på! Send navn og bilde til 26001 med kodeord <Dusken>, eller mail det til
leserbilde@underdusken.no innen søndag 17. august.

Les mer på:

www.underdusken.no

STUDENTAVISA I TRONDHEIM SIDEN 1914

www.underdusken.no

Leder Anne Karine Nymoen i Student-
tinget vil ikke kommentere den kon-
krete saken, men sier det skal mye til 
for å stenge et forum på It’s learning.

–  Jeg regner med at faglærer har en 
god grunn, men jeg synes det bør være 
tungtveiende grunner for å fjerne et 
forum. Det er viktig for studentene å ha 
et sted hvor de kan debattere. Det høres 
kanskje ut som om noen har tråkket på 

- Bør ha god grunn
noen ømme tær, sier Nymoen. 

Hun innser at det kan være et 
problem at faglærer har adgang til å 
slette en debatt uten at studentene 
involveres i prosessen.

– I slike situasjoner blir det ord mot 
ord, og da taper jo gjerne studentene. 
Samtidig håper jeg studentene ikke 
bruker forumet til sjikane, sier Nymoen. 
UD

www.underdusken.no
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BOLIGVett-
ReGLeR

Ikke lei usett! Ta med en venn på 
visning.

Inngå skriftlig kontrakt. Les og 
forstå kontrakten før du skriver 
under.

Vit hva du er ute etter. Avklar hvor 
du vil bo og hva du kan betale. 
Vær kritisk på visning.

Ikke betal for å se annonser. Bruk 
hybel.no, zett.no og finn.no.

Undersøk hva som er inkludert i 
husleien, som strøm, bredbånd, 
vaskemaskin osv.

Depositum skal alltid settes inn 
på en egen depositumskonto 
for huseiers regning. Betal aldri 
kontant.

Husrommet skal inneholde det 
som er avtalt ved innflytting. 
Meld avvik skriftlig til huseier.

Sørg for at du er dekket av innbo-
forsikring.

Husleien kan ikke endres før det 
er gått ett år, og leien kan kun 
justeres med konsumprisindeks.

Ta bilde av boligen når du flytter 
inn, så vet du hvordan det skal se 
ut når du flytter ut.

Kilde: Bergensstudenten.no

– Saken har vært tung  og frustrerende
Student Marius 
Nærum måtte helt til 
Forliksrådet for å få 
tilbake depositumet sitt. 
Nå advarer han alle mot 
utleiefirmaet Noba.

I Bergen har studenter startet opp 
Bergensstudenten som en hjelp til 
nye studenter som leter etter bolig. 
De fire ansatte i Bergensstudenten 
går på visninger for studenter som 
selv ikke har muligheten til å se på 
leiligheter. Det kan ha en preventiv 
effekt på markedet, mener bolig-

rådgiver Ingebjørn Bleie.
– Vi er en kvalitetskontroll. Det 

trengs noen som kan holde husei-
erne litt i tømmene, sier han.

Bleie forteller at det finnes 
noen relativt få utleiere som er 
problematiske, men at det ikke er 
aktuelt med en svarteliste. Han mener 

Leder i Forliksrådet Tore Eid ønsker 
ikke å kommentere den konkrete 
saken, men sier at dommen nå er 
rettskraftig ettersom huseier ikke 
anker.

– Han kan være så uenig han vil, 
men dommen blir stående, sier Eid.

Forliksråd finnes i alle komuner og 
er det laveste rettsnivået i sivile saker. 
I Trondheim behandler Forliksrådet 
opp mot 6000 saker i året. Eid har 

Forliksrådet: - Dommen blir stående
det er bedre med en 
godkjenningsordning.

– Det er en god ide å 
vise hvilke utleiere som 

er seriøse. Men det krever jo en del 
mer innsats å opprettholde et slikt 
system, noe vi ikke har kapasitet til 
i dag, sier han.

Boligdirektør Terje Bostad i 
Studentsamskipnaden forteller at 
de har vært i dialog med Trondheim 
komumune og Velferdstinget om en 

slik godkjenningsordning, men at det 
ikke er tatt en beslutning i saken. 
Bostad tror det er viktig å luke ut 
useriøse utleiere.

– Det er mange private som leier 
ut, og prøver å utnytte et vanskelig 
leiemarked, sier han.

Frem til en ny ordning er på plass 
anbefaler Bostad nye studenter om å 
bruke standard leiekontrakt med kort 
oppsigelsestid, for å unngå problemer 
med huseier..UD

ikke tall på hvor mange av disse som 
er husleiesaker, men poengterer at det 
dreier seg om en del.

– Vi får inn alt mellom himmel og 
jord. Ofte er det krangel om depositum 
eller problemer med kontrakter, sier 
Eid.

Lederen i Forliksrådet har følgende 
råd til studenter som skal leie privat: 
bruk standard kontrakt for husleie og 
skaff egen depositumskonto.UD

MÅTTE I RETTEN: Utleiefirmaet Noba tok studentene til Forliksrådet for 11 000, men tapte.

FRIKJENT: Utdrag fra Forliksrådets dom i saken mellom Noba og studentene.

– Det har vært en stor påkjenning. 
Det gikk et halvt år fra vi ba om å få 
depositumet, til vi vant i Forliksrådet. 
Saken var utrolig tung og frustre-
rende, sier Nærum.

Leietvisten startet våren 2007, 
da Nærum og samboerene skulle 
flytte ut. Utleiefirmaet Noba fant 
to gulvskader, et brennmerke og 
en ripe, og ville ha 9000 kroner i 
erstatning. 

studentene nektet å 
betale.

– Vi var enige om at det ikke var 
vi som hadde gjort det. Uansett er 
det et urimelig krav. Leiligheten 
hadde generelt dårlig standard, og 
da må man regne med slitasje, sier 
Nærum.

Rett etter at studentene begjærte 
å få ut depositumet på 25.000, klaget 
Noba saken inn til Forliksrådet. De 
mente studentene sto ansvarlig 
for skadene uavhengig hvem som 
hadde gjort det, fordi de hadde fått 

muligheten til å påpeke skaden ved 
innflytting. 

I saken til Forliksrådet var kravet 
steget til 11 020 kroner.

– Fraråder alle Noba
Etter seks måneder møtte Noba og 
studentene i retten. Studentene hadde 
bilder av skadene og leilighetens 
generelle stand, samt et vitne, en 
tidligere leietaker hos Noba.

– Han sa han husket merkene, og 
fortalte at de også hadde blitt krevd 
for de samme skadene. De hadde bare 
betalt, sier Nærum.

Forliksrådet frikjente studentene, 
og frarådet Noba å anke videre til 
byretten. Under Dusken har fått 
tilgang på dommen fra rettssaken. 
Forliksrådet tror på at det ikke var 
studentene «som hadde ødelagt 
gulvbelegget». De mente også det 
var for mye å forvente at studentene 
skulle legge merke til gulvskadene ved 
innflytting, på grunn av «den standard 
som for øvrig var i leiligheten».

Studenten har nå lite til overs for 
den tidligere huseieren.

– Jeg vil fraråde absolutt alle å 
ha noe som helst med dem å gjøre,  
mener Nærum.

uenig med dommen
Da Under Dusken møtte Noba på deres 
kontor i Sandgata, fikk vi ikke lov til 
å fotografere.

– Vi ønsker ikke å gi problemet 
et ansikt, sier Wiggo H. Johansen i 
Noba.

Han er sterkt uenig med dommen 
fra Forliksrådet.

– Vi er selvfølgelig uenig. Det går 
ikke an å si at standarden på leilig-

heten tilsier at man må forvente at 
beboerne brenner hull i gulvet. Men i 
dette tilfellet hadde studentene gjort 
en god jobb med å dokumentere at 
det sto dårlig til med leiligheten, sier 
Johansen.

Han forteller at de fortsatt mener 
studentene hadde ansvaret for 
gulvskadene, fordi de hadde fått 
mulighet til å si fra om skader ved 
innflytting.

– Vi ber alle om å se over leiligheten 
og komme tilbake etter tre dager. Gjør 
de ikke det gir de fra seg retten til å 
klage, sier Johansen.

– Hvorfor tok dere ikke saken videre 
til byretten?

– Vi er selvfølgelig uenig med 
Forliksrådet, men vi fant ut at vi 
ikke gadd å gjøre noe mer med det. 
Vi taper heller fem tusen enn å sitte 
og krangle. 

– Forliksrådet mener det ikke var 
studentene som forårsaket gulvska-
dene. Visste dere om skadene da dere 
leide leiligheten til nye leietakere?

– Nei, de var ikke der da vi leide ut, 
mener Johansen.

- studentene lyver
Noba har 180 leieforhold, og ifølge 
Johansen har de bare har hatt to saker 
i Forliksrådet de siste to årene. 

– Vi driver seriøst her. Det er så mye 
kritikk mot det vi driver med, at vi er 
nødt til å drive seriøst, sier han.

– Hva sier du til at Nærum advarer 
studenter mot å leie hos dere?

– Når vi blir beskyldt for juks, så blir 
det ikke godt mottatt, men det der tror 
jeg får stå for hans regning.

Johansen har ikke bare posi-
tive opplevelser med studerende  

leietakere.
– Disse studentene går god for hver-

andre, og lyver masse. Vi bruker mye 
tid på dem, men når folk flytter ut, da 
hever de stemmen og blir ufine. De 
skifter ham, mener Johansen. 

råd til nye studenter
Nå er Magnus Nærum glad de sto på 
sitt.

– Vi har satt et eksempel. Det var 
godt å få det gjort, og det var en god 
erfaring.

Han oppfordrer alle med problemer 
med huseier om å kontakt med 
Jushjelpen MidtNorge, og har selv 
klare råd til studenter som skal leie:

– Ta bilder av hele leiligheten når 
du flytter inn, og dokumenter alt. 
Les kontrakten nøye og opprett egen 
depositumskonto. Da er du så godt 
som sikret, sier Nærum.UD

BEVIS: Denne ripen var en av gulv-
skadene Noba krevde erstatning for 
(foto: privat).

Ikke aktuelt med svartelister
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UTSATT: Samskipnaden vil ikke starte byggingen på Berg før de er sikret statsstøtte.

TEKST:  ANDERS PARK FRAMSTAD
 framstad@underdusken.no
FOTO:  MARIUS NYHEIM KRISTOFFERSEN

STUDENTBOLIG

Det spøker for byggestart i 2009.

Berg studentby utsatt
JOurnaliST

KJETIL
ØSTLII

MIN STUdIETId

Vi har fjernet gebyrene. Med FRI får du tjenestene du bruker ofte, helt gratis. 
Du betaler kun 250 kroner i året for Visakortet. 
Les mer om FRI og hva du får til null kroner på smn.no.

Hvorfor valgte du akkurat disse 
studiene?
Jeg var i utgangspunktet bare en sint 
ateist, men på en fest hos en venninne 
på Gol traff jeg noen av hennes 
venner. De hadde studert religionshis-
torie, og var så smarte! Egentlig ville 
jeg bare gjøre som de gjorde.

Hvordan var du som student?
Jeg var ganske flittig. Jeg jobbet 
mye, men når jeg var på Blindern 
studerte jeg hardt. Jeg var en ekstrem 
motstander av sløve studenter, og dro 
alltid på skolen 08.30 selv om det var 
fest kvelden før. Dessuten ble jeg irri-
tert når det var mye pauser. Jeg var 
nok egentlig ganske streit.

Hva er ditt beste studieminne?
Det ene er å sitte på kjelleren ved 
det Humanistiske Fakultet og kjenne 
seg som sentrum i verden. Brit-pop, 
søte jenter og venner som diskuterer 
Hamsun. Det er den ungdomsroman-
tiske siden. Streite-Kjetil sier de sterke 
øyeblikkene da man plutselig skjønte 
det man leste. To rusfylte øyeblikk, ett 
i kunnskapsrus og ett i ølrus.

Hva er ditt verste studieminne?
Jeg hadde kjøpt grønne Dr. Martens-
sko til halv pris. Men de som var på 
salg, var to numre for store. Dagen 
etter kommer jeg på Blindern og løper 
opp trappen til lesesalen, men idet 
jeg er ved det øverste trinnet glemmer 
jeg at de er to numre for store, så jeg 
tupper i trinnet. Det må legges til at 
jeg er lang og tynn, nesten litt hengs-
lete, som også er flaut, men dette 
fallet varer i 10-12 meter, noe som 
gjør at jeg havner inni boksen der man 
skal levere bøker. Der sitter det masse 
jenter som ser mannen med de enormt 
store, skinnende grønne Dr. Martins-
bootsa falle, akkurat som en vadefugl 
som kræsjer. Jeg visste ikke om jeg 
skulle reise meg og gjøre v-tegnet eller 
om jeg skulle le høyt av meg selv. Til 
slutt gikk jeg rolig bort og skammet 
meg en time.

Har du noe råd til dagens studenter?
Man må ha et høyere mål enn å bare 
være der; man må skjønne noe. Ikke 
gi seg før man skjønner hva Hegel 
egentlig snakker om. 
 Av Anders Park Framstad

Religionshistorie, 
islam, idehistorie 
og medievitenskap 
på Blindern.

Etter planen skulle rivingen av 
gamle Berg studentby starte i januar 
2009. Nå ser det ut til at også dette 
kan bli for snaut med tid, ettersom 
Studentsamskipnaden i Trondheim 
(SiT) sliter med å bygge under 
kostnadstaket på 600 000 kroner 
per hybelenhet.

sliter med reglene
For at SiT skal motta støtte på 250 
000 kroner per boenhet fra Kunn-

skapsdepartementet (KD), er det 
nemlig påkrevd at den totale prisen 
per enhet ikke overstiger kostnads-
taket. SiT vil ikke starte byggingen 
før de er sikret statsstøtten for de 
270 bevilgede boligene.

– Vi ligger over departemen-
tets kostnadsramme på 600 000 
kroner, bekrefter konserndirektør 
Knut Solberg.

Han forteller at de i samarbeid 
med sin byggepartner Skanska ikke 
kom til enighet før sommeren, men 
at de håper å få på plass en løsning 
i august.

– Dette går på fremdriften. Det er 
viktig å få startet prosjektet. Målet 
er fremdeles at boligene skal være 
klare til innflyttning innen semes-
terstart 2010, sier han.

kostnadene har steget
KD hevet maksprisen på studentboliger 
så sent som i november i fjor, fra 
500 000 til dagens nivå. Både SiT, de 
nasjonale studentorganisasjonene og 
flere politikere ønsker å fjerne taket 
helt.

Berg studentby har vært prosjek-
tert over flere år, og Svein Skibnes 
arkitektkontor vant arkitektkonkur-
ransen om boligene allerede i april 
2007.

– Har dere ikke hatt kostnadstaktet, 
som da var på 500 000, å forholde dere 
til hele veien?

– Først når prosjektet er skikkelig 
i gang ser man hva ting koster. Og 
kostnadene ved bygging har steget 
kraftig siden prosjektet begynte, sier 
Knut Solberg.UD
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SYKKEL Og NTNU: NTNUs sponsing av Tour de France i sommer har skapt furore i egne rekker. NTNU mener kampanjen var vellykket.

Markedsføringsekspert slakter NTNUs sponsing av Tour de France-sendingene på TV 2.

– Min umiddelbare reaksjon var «Hva 
gjør de der? Hva slags bruk av penger 
er dette?» Og det er en holdning som 
ikke har endret seg med tiden, forteller 
markedsføringsprofessor Tor W.  
Andreassen ved BI.

Han synes ikke reklamen viser hva 
NTNU står for. 

– NTNU har så mye spennende  
forskning og innovasjon innenfor 
blant annet naturvitenskap og tekno-
logi, noe de ofte er i media på grunn av. 
Men ingenting av det kom fram i denne 
filmsnutten. For meg er dette penger 
ut av vinduet, konstaterer han.

– NtNu for lite kjent
Informasjonssjef Christian Fossen 

ved NTNU presiserer at dette var en 
generell profileringskampanje, og 
ikke et studierekrutteringstiltak.

– NTNU er på mange måter 
fremragende, men vi må fortelle det 
til andre. I en spørreundersøkelse 
hvor folk ble spurt om å nevne et 
universitet i Norge, nevnte kun 39 
prosent NTNU. Vi er et av de minst 
kjente universitetene. Men for fire år 
siden var det 25 prosent, så det går 
oppover, sier han.

Fossen forteller at sponsing er mer 
enn vanlig reklame.

– Det består i å knytte følelsen til 
noe som er populært opp mot NTNU, 
forklarer han.

Han mener Tour de France oppfyller 
de kriteriene.

– Tour de France er et av verdens 

TEKST:  KRISTIN MØLLER GABRIELSEN
 krimga@underdusken.no
FOTO:  MARIUS NYHEIM KRISTOFFERSEN

REKLAME mest populære idrettsarrangement. 
De fleste deltakerne er hardtarbeidene 
idrettsfolk. Det vil alltid være noen 
som jukser, men metodene for å 
avsløre det blir bare bedre og bedre, 
sier Fossen.

– klassisk feil
Han mener dessuten at Thor 

Hushovds trener Atle Kvålsvoll, 
som sykler i reklamefilmen, 
forsvarer valget av Tour de France-
sendingene.

– Kvålsvoll er tilknyttet topp-  
idrettslederutdanningen ved NTNU. 
Han og Hushovd har jobbet med 
blant annet sittestilling og «tråkk» 
i vindtunnelen hos oss, forteller 
Fossen.

Professor Andreassen ved BI mener 
imidlertid at Informasjonsavdelingen 
ved NTNU gjør en klassisk feil ved å 

anta at folk resonnerer på samme 
måte.

– Man tror mottageren er mer 
intelligent enn den er. Informasjons-
avdelingen på NTNU er det vi kaller 
«forbannet med kunnskap», de tror 
alle ser det samme som de ser. Jeg så 
filmsnutten ganske mange ganger, 
men jeg fikk ikke med meg den 
koblingen, forteller han.

– treffer bredt
Ifølge Fossen henvender TV-spon-

singen seg til ledere, beslutningstakere 
og generelt til allmennheten.

– I fjor så over 60 prosent av alle 
over 12 år programmet, det vil si at 
rundt 2,3 millioner mennesker kan ha 
blitt eksponert for NTNU. Jeg synes 
det er ganske åpenbart at vi treffer en 
bred målgruppe, sier Fossen.

– Men kan man virkelig forvente 

I kjølvannet av sommerens 
sponsekampanje på TV2 har flere 
professorer ved NTNU reagert på 
bruken av midler til reklame. Dette 
mener rektor Torbjørn Digernes er 
helt legitimt. Han synes imidlertid 
ikke det er riktig å bruke denne 
saken som argument i debatten 
rundt den økonomiske situasjonen 
på NTNU. 

– Beløpet det er snakk om her 
ville gjort liten forskjell på å bedre 
en stram økonomisk situasjon. Det 

– Nødvendig å bruke penger på PR
er nødvendig å bruke litt penger 
på profilering. NTNU er kun tolv 
år gammelt, og signifikant mindre 
kjent enn andre universitet, sier 
Digernes.

Han forteller at sponsingen av 
Tour de France-sendingene er en del 
av NTNUs satsning på idrett.

– Men vi registrerer, ikke uventet, 
at det er litt ulike oppfatninger rundt 
denne sponsingen, både blant våre 
egne og blant fagfolk, sier Digernes.
UD Å PE N        KOM PE T E N T       E N E RGIS K        IN K LU DE R E N DE        A NS VA R LIG

ÅPEN       KOMPETENT      ENERGISK       INKLUDERENDE       ANSVARLIG

www.sit.no
SiT skal bidra til at de 28 000  studentene 
i  Trondheim får en trygg og effektiv 
studie situasjon. Virksomheten omfatter 
bygging og drift av boliger og barnehager, 
spise steder, helsetjeneste, idrett, forlag, 
trykkeri, fagbokhandel, lunsjvarehandel 
og reisebyrå. Vi har nær 400 ansatte 
og omsetter for over 400 millioner 
kroner i året.

SiTs medarbeidere identifiserer seg 
med vårt verdigrunnlag som er: åpen, 
kompetent, energisk,  inkluderende og 
ansvarlig.

Vi søker yogainstruktører

SiT Idrett søker instruktører til våre yogakurs i høstsemesteret 2008. 
Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har gått regelmessig på yoga 
en stund og har lyst til å begynne å undervise. Du trenger ikke å ha gjen-
nomført instruktørkurs før oppstart, med vi kan gi støtte til instruktørkurs 
om ønskelig.

Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser og et ungt arbeidsmiljø!
Ved interesse, ta kontakt med idrettskonsulent Ragnhild Sand Kalkvik på 
epostadresse: Ragnhild.S.Kalkvik@sit.no

D_15435_yogaannonse.indd   1 07-08-08   15:27:10

TOUR DE FR ANcE    -DEBATTEN 

NTNU brukte i sommer ca. 500 000 
kroner på å sponse sendingene fra 
sykkelrittet Tour de France på TV 2.

Informasjonsavdelingen ved NTNU 
var ansvarlig for det som var en 
profileringskampanje av merke-
navnet NTNU. Kampanjen var ikke 
en del av studentrekrutteringen. 

Tema for årets profileringskampanje 
var idrett, helse og bevegelsesvi-
tenskap.

Professor Tor G. Syvertesen skrev 
et leserinnlegg i Universitetsa-
visa, hvor han foreslo at NTNU 
skiftet slagord fra «Det skapende 

universitetet» til «Det sløsende 
universitetet».

Leserinnlegget ble raskt plukket 
opp av Klassekampen og deretter 
andre medier, og startet en debatt 
om hvorvidt det var riktig å bruke 
penger på denne type markedsfø-
ring.

– Penger ut av vinduet

at folk kjenner igjen Atle Kvålsvoll, og 
dermed assosierer ham med NTNUs 
vindtunnel og forskning på idrett, 
helse og bevegelsesvitenskap?

– Nei, vi kan ikke forvente at alle 
skal kjenne til Atle Kvålsvoll og hva 
NTNU står for. Men vi må begynne 
med å øke kjennskapen til navnet 
NTNU. Dette er et langsiktig profi-
leringsarbeid som er ment å ta flere 
år, sier han.

Han understreker at sponsingen av 
tv-sendingene kun er én del av profi-
leringsarbeidet de gjør. Hvilken effekt 
kampanjen har hatt, skal vurderes.

– Vi gjør jo systematiske målinger. 
Var det rett å velge Tour de France? 
Diskusjoner er helt fint. Men NTNU 
må synes, det må profileres. NTNU 
er i verdensklasse, men det hjelper 
ikke sitte stille i en krok og vite det 
selv.UD
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UTDANNING

En gruppe studenter fra Norges kreative fagskole 
forteller om mobbing, trusler og en håpløs studie-
hverdag. Nå søker de advokathjelp.

– Vi er overhodet ikke fornøyde. Vi 
har tatt et prøveopplegg – til full 
pris, forteller Elisabeth Johansen, 
Hanne Negård og Marius Rimstad 
Bråten.

De tre er ferdige med et toårig 
studieløp i foto ved Norges kreative 
fagskole (NKF), men er langt 
fra fornøyde med utdannings- 
institusjonen. De forteller at ettersom 
de var skolens første fotokull, har 
studieløpet deres blitt lagt opp og 
endret underveis.

De tre har betalt 37 000 kroner hver 
per semester. Nå håper de å få tilbake 
halve beløpet.

– Vi har prøvd å være fornuftige og 
blide, men har blitt møtt med skik-
kelig arroganse. Administrasjonen 
har vært vanskelig å ha med å gjøre, og 
til og med resepsjonisten har sluttet 
å hilse på oss. Vi har blitt kjent som 

Vurderer å s a ksøke NKF
«klageklassen», forteller de.

Studentene forteller at alle feilene 
ble påpekt overfor hovedlærer, men 
at denne ikke har maktet å formidle 
informasjonen videre til administra-
sjonen.

– Han har kanskje holdt det for seg 
selv, for at alt skulle se bra ut utad, 
undrer Bråten.

Studentene ble etter lang 
tids klaging, blant annet til 
Forbrukerrådet, tilbudt 10 000 
kroner hver i dispensasjon. Øvrige 
innrømmelser ble ikke gitt fra skolens 
administrasjon. Studentene ble 
dessuten truet med at de ikke ville 
få papirer dersom de tok klagen 
videre.

Nå er åtte av de ni i klassen klare 
for å gå til advokat.

– Vi har blitt møtt med en vegg, 
og det er slitsomt. Det virker som 
om skolen drar ut saken og prøver 
å slite oss ut. Men vi har gått der for 
å bli fotografer, og har ikke lært alt 
vi skulle. Vi får ikke flere timer, og 
derfor vil vi ha penger tilbake, sier 
de tre.UD

BIldETEKST: Bildetekst lorem ipsum dolor sit amet.

Konfrontert med ankepunktene 
fra de misfornøyde fotostudentene 
henviser direktør Erik Brandt 
ved Norges kreative fagskole 
til svarbrevet skolen utformet i 
forbindelse med klagen. Han mener 
at deres syn på saken i all hovedsak 
fremgår av dette.

– Vi er rett og slett ikke enige
Norges kreative fagskole beklager misnøyen, men 
mener at de har sitt på det rene.

– Vi synes det er leit at de er misfor-
nøyde. Når vi får slike klager må vi 
gjennomgå alt det har vi gjort. Men vi 
er rett og slett ikke enige med studen-
tene, og det er beskjeden vi har gitt 
dem, sier han.

I brevet hevder skolen at 
«kvaliteten på den undervisning 

som er ytt gjennomgående har vært 
tilfredsstillende». De skriver at de «ikke 
kjenner seg igjen i» påstandene om 
sviktende evalueringssamtaler, og 
at utstyret som skolen har stilt til 
disposisjon har vært tilstrekkelig og i 
stand. Det bekreftes også at lovnadene 
om  Nokut-godkjenning våren 2006 
skyldtes en skrivefeil.

I brevet, underskrevet av Brandt, 
konkluderes det med følgende:

«Som det fremgår av det 

overstående er vi av den oppfatning 
at Norges kreative fagskole har oppfylt 
sine kontraktsforpliktelser overfor 
studentene, og at Norges kreative 
fagskoles prestasjon oppfyller de 
krav som kan stilles på bakgrunn av 
Utdanningsplanen og Studiekatalogen. 
Vi mener at vi har gitt studentene 
den kompetanse og ballast som er 
beskrevet i målsettingen for studiet, og 
at studentene gjennom vårt tilbud er 
gitt en bred og yrkesrettet kompetanse 
innen fotofaget, og dermed de beste 
forutsetninger for å kunne skaffe seg 
en relevant jobb etter utdanning».
UD

K LAGEPUNKTENE 

Her mener åtte av ni studenter 
i fotoklassen at norges kreative 
fagskole har forsømt seg:

Hovedlærer mangler pedagogiske 
kvalifikasjoner, noe som også skal 
ha blitt innrømmet av  
vedkommende selv. 

Retningslinjer ved evalueringer skal ha 
blitt satt til side «fordi det tok for mye 
tid», til tross for at klassen bare besto 
av ni studenter. Under samtalene skal 
både personangrep og snakk om andre 
elever ha  
forekommet.

Etter klager ble hovedlæreren byttet 
ut med en annen ansatt under evalu    
eringssamtalene. Vedkommende hadde 
ikke oversikt over studentenes arbeid, 
og dermed falt utbyttet av samtalene 
bort.

Skolens utstyr og lokaler er ikke 
tilfredsstillende. Fotostudio er for lite 
til å gjennomføre utdanningens obli-
gatoriske oppgaver, uten at dette er 
tatt med i vurderingene av studentenes 
arbeid. Fotoutstyr har vært ødelagt i 
over et år før det har blitt reparert.

Fotoutdanningen ikke var godkjent av 
Norsk organ for kvalitet i utdanningen 
ved oppstart, og ble ikke godkjent 
før andre semester. Dermed mistet 
studentene rett til stipend og lån fra 
Lånekassen, og sitter igjen med ugun-
stige privatlån. Studentene mener at 
de ble lovet Nokut-godkjenning, skolen 

skylder på en trykkfeil.

Skolen reklamerte med nær kontakt 
med næringslivet, og at alle skulle få 
praksis eller jobb etter endte studier. 
Ingen av fotostudentene har fått jobb 
gjennom skolen etter endt utdan-
ningsløp.

Studentene skulle få veiledning slik at 
de kunne spesialisere seg før de skulle 
ut i jobb. Dette fikk de først ikke vite 
før eksamen, da de ble evaluert av en 
ekstern sensor fra Oslo.

Skolen framstår som useriøs. De har 
flere ganger mistet arbeid som er 

levert inn, og ved mappeevalueringer 
har flere studenter stått i fare for ikke 
å få karakter, selv om de har levert 
inn alt de skal.

MISFORNøydE: Elisabeth Johansen, Hanne Negård og Marius Rimstad Bråten 
mener fotoutdanningen på Norges kreative fagskole ikke holdt mål.

KRITISERT: Norges kreative fagskole mener at kvaliteten på utdanningen skolen tilbyr er tilfredstillende.



STUDENTFRIVILLIGHET

året er fredsbygging.

NORGES TEKNISK-NATURVI-
TENSKAPELIGE UNIVERSITETS 
IDRETTSFORENING (NTNUI) er studen-
tidrettslaget ved NTNU. Over 10 000 
medlemmer og 50 ulike aktiviteter 
gjør NTNUI til Norges største og mest 
allsidige idrettsforening. Et helårs-
medlemskap koster 550kr, og da kan 
man prøve seg på alt fra gammeldans 
til wing chun kung fu.

TING OG TANG I TRONDHEIM

www.underdusken.no

TEKST:  STIAN MATHISEN stianmat@underdusken.no  illuSTraSJOn:   ARNE SKEIE

Både nye og gamle studenter kan ha problemer med å orientere seg i mylderet av steder, navn og begrep en 
trondheimsstudent må forholde seg til. Her får du en kjapp gjenomgang av noen av institusjonene som er 
viktigst for deg som studerer her i bartebyen.
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STUDENTVELFERD

TUDENTSAMSKIPNADEN I 
TRONDHEIM (SiT) er byens 
hovedleverandør av studentvelferd. 
Hit betaler du semesteravgiften, 
som går til tilbud som boliger, 
idrettssentre, bokhandler, 
helsetilbud, barnehager, rådgivning 
og spisesteder. Studentene har 
flertall i SiTs konsernstyre, og disse 
studentrepresentantene velges av 
VT.

VELFERDSTINGET (VT) er et 

studentpolitisk organ bestående 
av representanter fra de lokale 
studentorganisasjonene. VT arbeider 
for studentenes velferdsrettigheter 
opp mot samskipnaden, blant 
annet gjennom å disponere 
semesteravgiften og ved å dele 
ut økonomisk støtte gjennom 
Kulturutvalget.

STUDENTSERVICE hjelper studenter 
som har gått seg vill i studiejungelen. 
Her kan du få hjelp med praktiske 
uoverkommeligheter som studielån, 

karrierevalg og tilrettelegging av 
eksamen. Studentservice jobber 
også med tilrettelegging for 
funksjonshemmede, og tilbyr ulike 
kurs. Studentservice finner du på 
Dragvoll og Gløshaugen.

STUDIEBY1 er prosjektet som står 
bak blant annet «Tak over hodet»-
garantien. Målet er å gjøre Trondheim 
til Norges beste studieby gjennom 
samarbeid mellom lærestedene, 
kommunen og næringslivet.

UTDANNINGSINSTITUSJONER

DRONNING MAUDS MINNE 
HØGSKOLE, som forkortes DMMH, 
er studiestedet for kommende 
førskolelærere. DMMH ligger på Dalen 
og huser 800 av byens studenter.

BEDRIFTSØKONOMISK INSTITUTT 
(BI), NORGES KREATIVE FAGSKOLE 
(NKF), FOTOFAGSKOLEN og 
NÆRINGSAKADEMIET er private 
utdanningsinstitusjoner du finner i 
Trondheim.

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKA-
PELIGE UNIVERSITET, eller NTNU er 
Trondheims største studie
institusjon med rundt 20 000 
studenter. På Gløshaugen finner vi 
realfag- og teknologistudentene, 
mens de som studerer samfunnsfag, 
språk og humaniora befinner seg på 
Dragvoll.

HØGSKOLENISØR-TRØNDELAG, 
eller HiST, rommer omkring 8000 
studenter, som er fordelt på åtte 
avdelinger rundt omkring i byen.

STUDENTPOLITIKK

STUDENTERSAMFUNDET er byens 
Trondheims største kulturinstitusjon. 
1200 studenter, fordelt på 43 forskjellige 
gjenger, jobber frivillig med driften av 
huset. Her finnes alt fra sangfugler, 
radiopratere og regissører, til kokker, 
bartendere, fotografspirer og alt-mulig-
menn- og-kvinner. Om man vil drikke 
pils og se fotball kan man ta turen 
innom Daglighallen, eller man kan 
nyte en bedre drink på Selskapsiden. 
De store konsertopplevelsene finner 
sted i Storsalen, mens mer intime live-
opplevelser skjer i Klubben eller på 

Knaus. Samfundet er en salig blanding 
hvor det finnes noe for enhver smak, 
inkludert middagsservering i Lyche.

UKA er Norges største kulturfestival, 
og arrangeres annethvert år. Kjernen 
av UKA er revyen, som spilles hver 
kveld under festivalen. Nesten 1400 
studenter arbeider frivillig med UKA, 
og deres arbeid gjør Trondheim til 
åsted for konserter med både kjente 
og ukjente band, teaterforestillinger, 
kurs og workshops, Oktoberfest og mye 
mer. Under UKA-07 ble det solgt 76 000 

billetter og 82 000 liter øl. Neste gang 
UKA arrangeres er høsten 2009.

THE INTERNATIONAL STUDENT 
FESTIVAL IN TRONDHEIM, eller ISFiT, 
er verdens største studentfestival 
med et tematisk fokus. 350 studenter 
arbeider frivillig med å gjøre ISFiT til 
en realitet, og 450 studenter fra hele 
verden deltar på festivalen. Tidligere 
foredragsholdere er blant andre Dalai 
Lama, Gro Harlem Brundtland og José 
Ramos-Horta. ISFiT arrangeres fra 20 
februar til 1. mars 2009, og temaet dette 

STUDENTTINGET, eller STi, er NTNU-
studentenes høyeste politiske organ. 
Valgte representanter fra alle 
universitetets fakulteter jobber her for 
å fremme studentenes interesser.

STUDENTPARLAMENTET er HiST-
studentenes politiske organ, der alle 
avdelingene er representert med sine 
tillitsvalgte.

STUDENTRÅDET er DMMH-
studentenes høyeste politiske 
organ.
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TRANSIT

19 år gamle Stanley Courage Dugah 
fra Volta-regionen i Ghana er akkurat 
ferdig med videregående skole. I likhet 
med mange av sine jevnaldrende er 
han på vei ut i høyere utdanning, 
men samtidig nysgjerrig på den store 
verdenen. 

En morgen ser han en annonse i 
lørdagsavisen The Mirror. Der står 
det at man gjennom å skrive noen 
essay kan kvalifisere seg til en 
studentfestival i Europa. Selskapet 
som har fått trykket annonsen heter 
«Gipsy Travels», og festivalen de 
frister med, er Den internasjonale 
studentfestivalen i Trondheim 
(Isfit).

profesjonelle svindlere
Noe mer informasjon inneholder ikke 
annonsen, så Stanley tar kontakt med 
selskapet. De sender ham et oppga-
vesett, der de har klippet og limt 
informasjon fra festivalens hjemme-
sider. Det hevdes også at deltagerne 
må betale en avgift på 10 ghanesiske 
cedis, i underkant av 50 kroner. 

Men det er noe som ikke stemmer, 
skjønner Stanley. Hvordan skal man 
kunne skrive et essay om hvorfor 
man ønsker å delta på Isfit, en 
studentfestival i et land tusenvis av 
kilometere unna, når man ikke vet 
hva Isfit er?

På spøkelsesjakt i Ghana
Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim har blitt rammet av et ghanesisk svindlerselskap. Da kan det 
være godt å ha en 19 år gammel detektiv på laget

Dermed begynner detektivarbeidet. 
Stanley går inn på Isfits hjemmesider, 
og oppdager snart at det ikke står 
noe om noen registreringsavgift. 
Tvert imot kan man melde seg på 
via nettsiden, helt kostnadsfritt. Han 
tar kontakt med festivalledelsen, og 
får bekreftet sine mistanker: «Gipsy 
Travels» er profesjonelle svindlere.

– Det stemmer ikke at det koster 
penger å melde seg på Isfit. Dette 
selskapet tar betalt for en jobb studen-
tene kunne gjort selv. Sånn som jeg ser 
det har de bare funnet på en tjeneste, 
sier deltakersjef Hanne Goldstein i 
Isfit.

«spøkelsesselskap»
– Jeg blir ikke overrasket, for det er 
mange bedragere i Ghana. De tar 
penger fra folk, og lover dem tjenester 
de aldri får, sier professor John Kwado 
Osei-Tutu.

Han er av ghanesisk opprinnelse, 
men jobber ved Det historisk-filoso-
fiske fakultetet på NTNU.

Forskeren kan fortelle at det har 
blitt flere og flere slike bedragere 
de siste årene, ettersom stadig flere 
ghanesere ønsker å reise utenlands. 
Han kaller dem «spøkelsesselskap».

– Dette har spesielt rammet 
studentmiljøene, fordi det er mange 
som ønsker å reise til for eksempel 
Isfit. Men de greier ikke å få visum 
på egenhånd. Derfor søker de hjelp, 
og gir grobunn for slike selskaper, 
sier han.

Han understreker imidlertid at det 

ikke bare gjelder studenter, og at de 
fleste studenter er kloke nok til å holde 
seg unna slike avtaler.

– Men noen studenter er så ivrige 
at de glemmer å lese det som står med 
liten skrift, sier han.

Han mener at den eneste måten 
å hindre slike selskaper er gjennom 
lovverket. 

– Men det er vanskelig. For disse 
selskapene opptrer med falske 
adresser, så det er umulig å finne dem. 
Dessuten sier ikke ofrene fra før det 
er for sent.

Blant de beste i 
regionen
Ghana ligger på 69. plass på Trans-
parency internationals liste over de 
mest korrupte landene i verden. Det 
plasserer landet, som ligger mellom 
Elfenbenskysten (150. plass), Togo (143. 
plass) og Burkina Faso (105. plass), 
blant de beste i regionen.

Professor emeritus Jarle Simensen 
forteller at forteller at tross problemer 
med korrupsjon, er Ghana en suksess-
historie.

– De har en bedre administra-
sjon enn gjennomsnittet i denne 
delen av Afrika, og har klart over-
gangen til demokratiet bra. Dette har 
blitt belønnet av det internasjonale 
samfunnet. Dessuten har de funnet 
olje, sier Afrika-eksperten.

Simensen forteller at landet har et 
godt utbygget utdanningssystem, og 
fine læretradisjoner.

– En million ghanesere lever i 

Europa og Amerika, og de gjør det 
godt. Bare se på Kofi Annan som et 
eksempel, sier han.

Vil ta svindlerne på 
fersken
I Ghana ønsker ikke Stanley å konfron-
tere svindlerne, for han vet at dersom 
de aner at det er fare på ferde, så vil de 
forsvinne sporløst med alle pengene 
de allerede har svindlet til seg. 

Derfor legger han en plan. Han 
kan jo bare lure dem; late som om 
han ikke vet noe og betale avgiften 
sammen med sivilkledde politimenn, 
slik at svindlerne kan tas på fersk gjer-
ning. 

– Dette er den beste måten å ta dem 
på, mener han.

Professor Osei-Tutu avviser ikke 
en slik idé. Han tror ihvertfall ikke 
det er noen stor risiko involvert for 
Stanley.

– Nei, politiet har en fin måte å 
jobbe på. De vil spane først, så det 
er ikke farlig. Det går nok an å gjen-
nomføre dersom man tar kontakt med 
politiet på riktig måte og til riktig tid, 
mener han.

Isfit-ledelsen er imidlertid mer 
lunkne til Stanleys initiativ.

– Vi har tatt kontakt med konsu-
latet i Ghana og den ghanesiske 
ambasaden i Danmark. De har sagt 
at de tar saken videre. Vi har bedt 
Stanley om å ikke gjøre noe. En slik 
aksjon han ønsker kan medbringe 
fare, og den risikoen ønsker vi ikke å 
ta, sier Isfit-nestleder Mari Norman.
UD
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GHANA

23,382,848 innbyggere (pr. 7. 
august 2008).

Tidligere britisk koloni. Fikk 
som første afrikanske koloni sin 
uavhengighet i 1957.

NIGERIA

NIGER

ghana

ACCRA

COTE D´IVOIRE

BURKINA FASO

BENIN

TOGO

Nummer 69 på Transparency 
internationals verdensliste over 
verdens minst korrupte land, med 
en score på 3,7. Norge ligger på den 
samme listen på 9. plass.

Den internasjonale studentfesti-
valen i Trondheim (Isfit)

Verdens største tematiske 
studentfestival, arrangeres hvert 
annet år i Trondheim. Går neste 
gang av stabelen i 2009, med 
temaet 
«fredsbygging».

UTSATT FOR SVINdEl: Ghanesiske svindlere har sett sitt snitt til å tjene penger på Isfit. Her under fjorårets festival (arkivfoto: Under Dusken).
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– Hvilken betydning har OL for den 
jevne kineser?

– Den jevne kineser, for å 
generalisere, støtter veldig opp om OL. 
De har patriotiske og nasjonalistiske 
følelser om at kineserne skal 
anerkjennes som den store kulturen 
og supermakten de egentlig er. Det 
store flertallet støtter lekene. Men det 
er også noen som er imot. I Beijing er 
det en del som er imot OL, blant annet 
alle de som har mistet husene sine. 
Men de snakker ikke så høyt om det, i 
hvert fall ikke nå. Også i Beijing er det 
store flertall tilhengere av OL.

– Er det mange som har fått husene 
sine revet for å gi plass til stadioner?

– Det er en god del. Det er en del 
av en prosess som har foregått siden 
midten av 90-tallet, med riving av 
fattige bydeler. Men det har også blitt 
revet hus for å bygge stadion. Dette 
er problematisk. Hvis vi ser bort fra 
de rent sosiale aspektene ved at folk 
kastes ut, er det et problem at erstat-
ningene folk får ikke er store nok til 
at de kan kjøpe seg leiligheter i de 
nabolagene de kommer fra. De må 
ofte flytte langt fra sentrum, spredt 
for vind og vær, og må gjerne pendle 
tre-fire timer hver dag, om de ikke 
allerede har mistet jobben. De som 
blir berørt av dette blir sinte, og de 
som opplevde dette i forbindelse med 
OL, reagerer selvsagt.

– Hvilken oppslutning har det kine-
siske regimet blant befolkningen?

– Regimet har jo stått for en stor 
velferdsøkning. Kinesere har det 
bedre nå enn for 20 år siden, det er 
ikke til å diskutere. Men forskjellene 

Den jevne kineser
OL i Beijing er i gang. Patriotiske kinesere jubler, men ser gjennom statens propa-
ganda, sier Bjørn Garberg.

TEKST:  BJØRN GRIMSMO
 bjorngri@underdusken.no
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har også blitt veldig store. Den jevne 
kineser har ikke noe imot at folk blir 
rike, men det er mange som er blitt 
lutfattige også. Likevel, middelklassen 
vokser og vokser, og folk får det bedre 
og bedre. Og sikkerheten for denne 
utviklingen ligger i den politikken 
som blir ført, og som mange derfor 
støtter. 

Men folk flest er også voldsomt  
imot korrupsjon. Der er det et 
dillemma: Det er politikerne, byrå-
kratene og politiet som står for 
korrupsjonen, men det er også de 
som opprettholder systemet.

– Kina er stort i utstrekning. Har OL 
noen betydning utenfor de sentrale 
provinsene?

– Ja, dette er jo først og fremst en 
symbolsk handling for kineserne. 
Samtidig er det et problem med 
minoriteter som er i konflikt med 
den kinesiske velferdsstaten. Det er 
klart at det finnes ihuga OL-tilhengere 
også i Tibet og Xinjiang, men det er 
tvilsomt om lekene har like stor støtte 
der som i resten av Kina.

– Enkelte stemmer i Norge mener 
vi bør protestere mot det kinesiske 
regimet. Hva ville ha skjedd om 
norske utøvere hadde boikottet 
åpningsseremonien?

– Det ville nok ikke gjort store 
utslag, og i den grad det ville blitt 
kjent blant kineserne ville de nok 
lure på hva Norge har imot Kina 
eller hva nordmenn har imot kine-
sere. Men slikt går fort over. Kanskje 
særlig for Norge, som er et lite land 
som kinesere ser positivt på. Det ville 
nok være verre med, for eksempel, 
USA og Japan.

– Hva mener du om boikott av OL i 
Kina?

– Jeg tror ikke boikott ville ført 
fram til noe som helst. Nå er jo 
det den Internasjonale Olympiske 
Komité sier, at de ikke vil blande 
idrett og politikk, en intetsigende 
floskel – kinesiske myndigheter har 
jo gjort OL til et politisk prosjekt av 
de store. Jeg forstår at noen ønsker 
å protestere mot det kinesiske synet 
på menneskerettigheter, og deres 
behandling av etniske og politiske 
minoriteter. Men jeg tror ikke boikott 
er veien å gå.

– I hvilken grad brukes OL som propa-
ganda mot befolkningen?

– Det er som sagt et stort politisk 
prosjekt, ikke bare utad. Det er 
kommunistpartiet som forsøker å 
si: «Vi i partiet klarer å gjennomføre 
noe slikt, vi har ført Kina inn i 
verdensarenaen.» Det er et stort flertall 
som støtter OL, siden de fleste kinesere 
er veldig patriotiske, så propagandaen 
her blir nok akseptert.

– Gjennomskuer kineserne den 
offentlige propagandaen?

– Ja, mitt inntrykk er at de fleste 
egentlig gjør det. Men det er begrenset 
hvor godt propaganda virker lenger, 
spesielt etter Tiananmen-massakren 
i 1989. Mange ble skuffet og mistet 
tiltro til myndighetene den gang.

– Tror du OL kommer til å bringe 
med seg noen konkrete politiske 
endringer?

– Nei, jeg tror egentlig ikke det, 
selv om det jo var endringer som 
var formålet da den Internasjonale 
Olympiske Komité ga Beij  ing OL. Det vil 
kanskje være små enkeltforandringer, 
men jeg tror de ville ha skjedd uansett. 
Selv om kommunistpartiet tviholder 
på makten, så prøver de tross alt 
langsomt å liberalisere.UD

Førsteamanuensis ved 
Institutt for moderne 
fremmedspråk ved NTNU

Bjørn GarBerG

intervju med STOlTE: Kinesere 
har høye tanker om sitt 
hjemland, og håper De 

olympiske leker vil styrke 
Kinas omdømme i det 

globale samfunn.
(FOTO: AFP PHOTO / 

MARTIN BUREAU)
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Å kreve eksamenstekster på «båe 
målformer» er ganske enkelt med på 

ødelegge det norske språket.
Alex Hansen

Oppgåver på båe 

I fjor på denne tiden nådde vi en 
milepæl – vi hadde nettopp flyttet 
til Trondheim, kommet inn på nye 
studier begge to, men viktigst av 
alt – vi hadde funnet ut at vi ventet 
barn.

Siden vi bor i en velferdsstat, 
regnet vi med at det ville være 
løsninger for mor når hun fikk for 
store svangerskapsplager til å ta 
alle studiepoengene hun, ifølge 
Lånekassen skal ta. Men mødre 
som også er studenter forventes 
tydeligvis å være mindre syke enn 
sine arbeidende medsøstre. 

Det er slik at kvinner som er i arbeid 
når de er gravide kan gå til legen sin 
og få en gradert sykemelding som 
sier hvor mye de kan klare å bidra 
med på arbeidsplassen i forhold 

Solidaritet med de gravide studentene

til de svangerskapsplagene de har. 
Det kan ikke studentene, de har to 
valg: 100 prosent sykemelding eller 
fulltidsstudier. Velger hun 100 prosent 
sykmelding får hun ikke lov til å ta 
noen studiepoeng for den perioden 
hun er sykmeldt, men velger hun 
fulltidsstudier blir hun økonomisk 
straffet.

Lån blir omgjort 
til stipend etter at 
man har bestått 
eksamen, men 
hvis man er gravid 
og ikke får til å ta 
30 studiepoeng 
er ikke dette noe 
Lånekassen tar hensyn til. Man blir 
straffet på samme måte som om man 
strøk til eksamen av ren latskap; 
studenten blir sittende igjen med 
mer studielån fordi hun ønsket å 
bidra med det hun klarer. Ønsker vi 
å straffe de som velger å ikke ta den 
letteste veien?

Man kan kun være 60 studiepoeng 
forsinket i forhold til Lånekassen, 
fødselspermisjon ikke medregnet. 
Studiepoeng man ikke får til å ta 
i løpet av svangerskapet spiser av 
denne bufferen. 

Gjennomsnittsalderen for første-
gangsfødende er i Norge over 30 år, 

og en forventer 
at stadig flere vil 
trenge prøve-
rørsbehandling 
i fremtiden fordi 
kvinner blir 
mindre frukt-
bare etter fylte 
30 år. 

Det er også slik at eldre fødende 
har større risiko for komplikasjoner 
og misdannelser, samtidig som disse 
kvinnene sannsynligvis har mindre 
energi og fleksibilitet enn yngre 
kvinner. 

Gruppen som gjennomfører flest 
aborter er kvinner i aldersgruppen 

20-24 år, med andre ord typisk 
studentalder. 

I dag er det en økonomisk 
risikosport å få barn i løpet av 
studietiden. Når samfunnet er best 
tjent med at gjennomsnittsalderen for 
førstegangsfødende går ned må det 
legges til rette for at også studenter 
kan få barn.

Studenter har ikke mindre 
svangerskapsplager enn andre 
gravide, så Lånekassen, Kunn-
skapsdepartementet, Barne- og 
likestillingsdepartementet og 
Stortinget må tilpasse reglene 
etter virkeligheten. Studentparla-
mentarikerne, de tillitsvalgte og 
studentorganisasjonene må også ta 
dette på alvor. 

Dette er viktig for studentene, 
samfunnet og likestillingen, så la 
oss gjøre noe med denne uretten nå: 
la oss vise vår solidaritet med våre 
gravide medstudenter.

Gjennom sitt innlegg 
«Høgtid for brot på mållova» 
(Under Dusken, nr. 8, 2008) 
oppnådde Kristin Fridtun og 
Studentmållaget i Nidaros å 
provosere meg kraftig. Igjen 
handler det om språket i eksa-
mensoppgaver. «So lenge éin 
kandidat ynskjer nynorsk som 
målform lyt oppgåva vere 
på båe målformer.» Og skjer 
ikke det, oppfordres man til å 
klage til fakultetet med kopi 
til Norsk språkråd og Student-
mållaget. For dette er jo brudd 
på mållova, må 
vite.

Dette viser 
til fulle at det 
er på tide at 
denne loven 
endres. Nynorsk 
skriftspråk er 
foretrukket av et lite mindre-
tall i dette landet.

I mitt fag, fysikk, utgjør 
norsk forskning under én 

promille av den totale årlige 
produksjonen av ny viten. 
All publisering foregår på 
engelsk, så som en svært stor 
del av all faglig kommunika-
sjon med omverdenen. Det 
genereres stadig nye fagut-
trykk, og de er ikke norske.

Undervisningen foregår 
på engelsk fordi det alltid er 
en del ikke-norske studenter 
i fagene. Det sparer meg for 
jobben med å oversette fra 
det fagspråket som faller 
naturlig for meg, til norsk 
fagspråk. Da har jeg mer 
tid til det essensielle: fors-
kning. Det er forskningen 
som danner grunnstammen 
i et godt universitet. Men, 

denne gleden gir meg dårlig 
samvittighet.

Når da eksamen ikke bare 
skal skrives på et korrekt og 

presist norsk fagspråk – noe 
som allerede er en utfordring 
– men i tillegg skal oversettes 
til et språk som for meg faller 
helt unaturlig og som jeg 
behersker dårlig, da får man 
alle piggene ut mot språket. 
Resultatet er å gi eksamen kun 
på engelsk der jeg kan. Gavner 
det norsk? Nei, ikke i det hele 
tatt, men Språkloven legger 
opp til dette. Er jeg den eneste 
som tenker slik? Neppe. 

En stor og økende andel 
av mine kollegaer har andre 
morsmål enn norsk. Hvordan 
hjelper kravet om «båe 
målformer» disse til å ta seg 
bryet med å lære norsk? 

Mållagene bruker en splitt 
og hersk-teknikk. Splitt norsk 
og la engelsk herske. Å ha to 
nokså like skriftspråk i en 
liten nasjon som Norge gjør 
språket utydelig og derfor 
åpent og sårbart for innfly-
telse utenfra. Når dette parres 

med tvang, spiller 
man ballen helt over 
til engelsk. Å kreve 
eksamenstekster på 
«båe målformer» er 
ganske enkelt med 
på ødelegge det 
norske språket.

Det er vanskelig å finne 
handlinger og meninger som 
bedre fortjener betegnelsen 
bjørnetjeneste. 

Når kultur(elite?)kanalen 
P2 skulle kåre sommerens 
agurk, falt valget på saken 
om et meget omtalt partis 
kulturpolitikk. Ettersom 
kulturdebatten også blir 
tema for det første møtet 
på Samfundet, vil jeg gla-
delig bidra 
til denne 
agurken.

For hva 
er egentlig 
problemstil-
lingen med 
den angivelige konflikten 
mellom «kultureliten» og 
«folk flest»? Intoleranse og 
fordommer, ispedd selvsik-
kerhet og kanskje en smule 
misunnelse.

Vi har alle behov for å 
realisere oss selv. Så får det 
heller være at vi internt i 
grupper diskuterer hva vi 

mener er god kultur.
Derfor blir kulturkampen 
mellom eliten og folket 
latterlig, meningsløs og 
destruktiv. Jeg retter herved 
en innstendig bønn til alle 
aktører, om ikke å bry seg; 
hvorfor klage og syte så lenge 
du egentlig lever et godt liv? 
Det viktigste overordnede 
mål for all kulturpolitikk 
er å skape enighet og enhet 
om grunnprinsippet: Å sikre 
mangfold.

Selvsagt bør 
den folkelige 
kultur få penger, 
men disse 
midlene må ikke 
kvele smalere, 
og mer sårbare 

sjangre.
Dermed vil jeg påstå at 

gjeldende parti, Frp, ikke er 
løsningen. Dette fordi deres 
politikk til stadighet ønsker 
å kutte i mangfoldet, som 
for eksempel NRK, som har 
et tilbud til nesten alle.

 Husk at kultur handler om 
respekt, for alle.

Vi – du og jeg, verdens stu-
denter – er fremtiden. Det er 
vi som skal tenke tankene, 
fatte beslutningene og gjen-
nomføre ideene som skal 
gjøre vår verden til et bedre 
sted. En naiv tanke, sier du 
kanskje. Men er det virkelig 
det? Er det naivt å ville for-
andre en verden som er så 
urettferdig som den vi lever 
i? 

En verden der krig, vold og 
fattigdom fører til lidelser vi 
vanskelig kan forestille oss. 
Der ressurser, rettigheter og 

trygve thorson
President, ISFiT 2009

STUDENT
ENGASJEMENT

Den norske student - seg selv nok?
muligheter er så ulikt fordelt 
at noen har alt, mens andre 
har ingenting. Der studenter 
fra Burma til Colombia må 
risikere livet i kampen for 
det de tror på. For mennesker 
har drømmer, også i fattige og 
krigsherjede land. 

Forskjellen mellom oss og 
dem er bare at vi hadde flaks. 
Vi fikk vokse opp i et land hvor 
fattigdom og krig er utenkelig. 
Der retten til utdanning 
er selvsagt. Og skulle vi se 
urettferdighet kan vi rope 
ut, og noen vil høre oss. 

Vi ser urettferdighet. Hver 
dag. Men vi roper ikke. Norske 
studenter danner et kor av 
stillhet. Verdens fattigdom, 
krig og elendighet er tilsy-

nelatende ikke verdt vårt 
engasjement. Protestak-
sjoner mot høye bensinpriser 
har bredere oppslutning enn 
kampen for menneskers rett til 
livet. Det kan se ut som norske 
studenter lukker øynene i 
møte med de kompliserte og 
sammensatte problemstil-
lingene vi står overfor, og tar 
løpefart inn i en tilværelse der 
egeninteresser råder. Vi lar 
oss forlokke av velstanden vi 
har, når vi heller burde stille 
spørsmål ved den. Hvor er det 
blitt av den spørrende og soli-
dariske studenten? 

Det er riktig at utfordrin-
gene er store. Det er ikke gjort 
i en håndvending å utslette 
fattigdom, bygge fred og lege 

sår. Men det betyr ikke at vi 
ikke skal prøve. Som studenter 
har vi både mulighet til og 
ansvar for å bidra til forand-
ring. Det vi trenger er en 
plan, og vilje til å sette den 
ut i livet. Vi trenger enga-
sjement som strekker seg 
langt utover Norges grenser. 
Har den norske studenten 
dette engasjementet, eller 
er våre interesser kortsiktig-
siktige, ad-hoc og definert av 
medias dagsorden? Er den 
norske student egentlig seg 
selv nok? 

Privilegerte norske 
studenter har et ansvar. 
Et ansvar for å bruke 
kunnskapen vi tilegner oss, 
og posisjonen vi er i, til noe 

som gagner flere enn oss selv. 
Og selvsagt nytter det. Som 
studenter har vi mulighet, 
myndighet, makt og frihet til 
å sette saker på dagsordenen. 
Frihet og kunnskap til å velge 
hva vi engasjerer oss i. Makt 
til å støtte eller kritisere 
politikere, næringslivsledere 
og andre beslutningstakere 
og ansvarlige verden over. 
Mulighet til å vise at vi, som 
studentgenerasjoner før 
oss, har visjoner, ideer og 
planer for en bedre verden. 
Spørsmålet er: Griper vi denne 
muligheten? 

Lykke til med et nytt 
studieår!

kulturdebattmålformer?

I dag er det en økonomisk 
risiko å få barn i løpet av 

studietiden.
Siri Marstein og Christian 

Lomsdal

Vi har alle behov 
for å realisere  

oss selv
Eivind Rindal
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Hun dro fra bygda med 50 
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Reportasje

Studentane utgjer ein 
femtedel av Trondheims 
befolkning, men får ikkje 
ta del i lokalpolitiske 
avgjerd. Kva kan gjeras?

OMTÅKA RÅD: Kronikkforfattaren meiner Trondheim Studentråd må jobbe for å forsterke kommunikasjonen med kommunen.

Marie sigmundsdatter stølen 
Leiar for Studentersamfundet i Trondhjem

KRONIKK

Studentane utgjer ein stor del av 
Trondheims befolkning og får mykje 
merksemd i media, både positiv 
og negativ. I utforminga av lokal-
politikken er det annleis. Her står 
ikkje alltid studentane si stemme i 
forhold til deira andel av befolkninga 
i byen. 

Eit godt døme er bystyrets oppgjer 
med utelivsbransjen. Skjenkestopp 
vart våren 2008 framskynda frå 
klokka tre til klokka to, noko som 
oppmuntrar til nachspielkultur, og 
som først og fremst går utover unge 
vaksne. Studentane, som i semes-
teret utgjer rundt ein femtedel av 
byens befolkning, var ikkje repre-
senterte då saka vart behandla. I 
bystyret sit studerande politikarar 
og representantar for blant anna FrP 
og Arbeiderpartiet. Desse tilhøyrer 
imidlertid parti og er tru mot parti-
programmet. Dei er ingen uavhengige 
representantar for oss. 

Problemet med underrepresenta-
sjon spring ut frå at studentar som 
stammar frå andre delar av landet 
ikkje melder tilflytting til Trondheim 
kommune, og såleis seier frå seg si 
stemme ved lokalvalet. Difor er det 
vanskeleg for eit eventuelt student-
parti å få representantar inn i bystyret. 
Vidare har dei andre partia ingen 
direkte fordel av å appellere til ein 
del av befolkninga som uansett ikkje 
stemmer. Resultatet er at studentane 
krympar politisk. 

Mangelen på tilflytting kan tolkast 
som likesæle hjå studentane, men 
det er feil å tru at alle studentar ser 
på Trondheim som ein mellomsta-
sjon. Mange får seg jobb og slår seg 
ned her etter studiet, og enda fleire 
innleier ein livslang romanse med 

Studentane stenges ute

byen. Samtidig er det både urealis-
tisk og urimeleg å forvente at alle 
studentar som kjem til Trondheim, 
skal melde flytting frå sine heimkom-
munar. Tvangsflytting har tidligare 
vore diskutert som alternativ, då med 
forslag om at kommunen skulle betale 
reisestipendet som 
bortebuande elles 
får frå Lånekassen. 
Dette forslaget vart 
med rette forkasta, 
og initiativet dess-
verre lagt dødt. 

Vi påstår ikkje 
at studentane i dag 
vert ignorert—det 
eksisterer ein viktig kommunikasjons-
kanal i form av Trondheim Studentråd 
som få veit om. Studentdemokratiet i 
Trondheim er i dag altfor uoversynleg, 
og det er vanskelig å navigere i det 
politiske terrenget for dei som ikkje 
sjølv sit i organa. Det noko omtåka 
Trondheim Studentråd kjem lengst i å 
fylle rolla som kommunikasjonkanal 
(rådet består av to representantar frå 
kommunen, samt leiarar av Student-
tinget NTNU, Studentersamfundet, 

Studentparlamentet HIST, Velferds-
tinget og Studentrådet DMMH), men 
er ingen utvetydig representant for 
studentane overfor kommunen. 

Trondheim Studentråd må jobbe 
for å verte meir synlege. Vi meiner ei 
klarare kopling mellom Studentrådet 

og studentdemokratiet vil kunne føre 
til auka valoppslutning ved dei ulike 
utdanningsinstitusjonane. Samtidig 
bør også kommunikasjonen mellom 
kommunen og Studentrådet styrkast 
og formaliserast ytterligare. Når det 
er sagt, skal kommunen rosast for i 
det heile å ha eit Studentråd; slik er 
det ikkje andre stadar i landet. 

Studentanes inntog kvar haust 
er ein gigantisk overskotssituasjon 
for kommunen sjølv om studentane 

ikkje betaler skatt lokalt. Vi legg 
igjen pengar i butikkane, tilbyr billig 
arbeidskraft og gjer bustad- og leige-
marknaden eit ekstra løft, samtidig 
som vi bruker kommunale tilbod i 
relativt liten grad. I tillegg gir vi byen 
eit særpreg og tilfører den ung kultu-

rell energi. 
Bystyret behandlar i 

desse dagar eit tiltak under 
tittelen «Helhetlig Student-
politikk» som har som mål 
å gjere Trondheim til Norges 
beste studentby. Vedtaket 
er utarbeida etter pådriv frå 
Trondheim Studentråd, og 
skal opp i bystyret 28. august. 

Vi støtter opp om dette prosjektet og 
oppfordrar representantane i bystyret 
til å ønskje det velkomen. Anna kan 
vi ikkje gjere.

Studentdemokatiet i Trondheim er i dag 
altfor uoversynleg, og det er vanskelig å 

navigere i det politiske terrenget for dei som 
ikkje sjølv sit i organa.

Marie Sigmundsdatter Stølen
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MØLLENBERGVETERAN:  NRK-reporter 
Alf Skille mener mye har endret seg på Møllenberg 
siden han flyttet dit i 1979: – Familiene forsvinner og 
studentene kommer inn, sier han.

BYGGER BERG:  Styreleder Martin Gustavsen i 
SiT prøver å få brikkene i til å falle på plass innen januar 
2009.

– Det er umulig å få leid.
Rune Berthelsen sukker oppgitt.
Han er i samme situasjon som 

tusenvis av andre trondheimsstudenter i sommer: Han 
sliter med å finne et sted å bo før semesterstart. 

– Jeg har sett på mange hybler, men alt er fullt. Alter-
nativene er å flytte inn i kollektiv med fem andre, eller be 
foreldrene mine ta opp lån og kjøpe en leilighet. Mange 
jeg kjenner har gjort det siste, og det virker nå som det 
mest aktuelle alternativet, forklarer han.

Ifølge styreleder Martin Gustavsen i Studentsamskip-
naden i Trondheim (SiT) har ca. 2500 studenter i sommer 
fått avslag på søknad om studentbolig hos dem. Det er 
ikke så rart at mange får avslag. Mens antallet studenter 
ved Trondheims offentlige utdanningsinstitusjoner har 
økt med nesten 10 000 de siste 17 årene har antallet 
hybelenheter hos SiT kun økt med 272. 

Rammes av Rammene. Den sittende regje-
ringen har lovet å bygge 1000 nye studentboliger hvert 
år. Til sammenligning har antallet studentboliger på lands-
basis økt med 4134 de siste 17 årene.

Nyvalgt leder i Norsk Studentunion (NSU), Ingvild 
Reymert er ikke i tvil om hva som begrenser utbyg-
gingen:

– Et av de største hindrene for bygging av studentbo-
liger er rammekostnadene. Rammene er altfor strenge, 
det er nesten umulig å bygge innenfor dem.

Dette kostnadstaket er satt av myndighetene, og er 
på 600 000 kroner. Dette inkluderer alle utgifter ved 
bygging av studentboliger, og må overholdes for at 
samskipnaden skal få økonomisk tilskudd på 250 000 
kroner per bolig.

– Kostnadstaket er satt for at det skal kunne bygges 
billig. Vi ser formålet med dette, men det virker ikke etter 
hensikten. NSU har jobbet lenge med dette, og saken er 
nå mer aktuell enn noensinne. Kostnadstaket må fjernes 
helt, mener studentpolitikeren.

Kan BeRg BeRges? «Sorry, dette blir for dyrt. 
Dere får ikke de 70-80 millionene dere skulle ha hatt i 
tilskudd.»

En slik beskjed fra Kunnskapsdepartementet er mare-
rittet til Terje Bostad i SiT. Boligdirektøren har jobbet 
intensivt med å få utgiftene til den nye studentbyen på 
Berg til å holde seg under kostnadstaket.

– Det er veldig vanskelig, men vi har stor tro på at vi 
skal få det til. Det er en rekke usikkerhetsfaktorer knyttet 
til prosjektet. Blant annet er det kvikkleire i grunnen på 
Berg, og andre ting kan dukke opp underveis. Dette er 
utfordringer i forhold til kostnadstaket.

Boligene på Berg har vært studentby siden 1956, og er 
dermed SiTs eldste studentboliger. Etter flere utsettelser 
skal de gamle bygningene renoveres, og 
flere skal rives. Arbeidet skal etter planen 
starte i januar 2009, og studenhyblene skal 
stå innflyttingsklare i 2010.

statisK stengsel. Styreleder 
Martin Gustavsen i SiT er ikke begeistret 
for kostnadstaket.

– Vi synes det er problematisk at det er 
satt en statisk grense. Den betyr at man 
hele tiden må ha fokus på investerings-
kostnadene, ikke driftskostnadene. Da må 
vi spare på de miljøvennlige og energiøko-

Studenter er jo bra, men de tar 
ikke det samme ansvaret som de 

som bor fast. Studenter måker 
ikke snø, de koster ikke fortauet, 
og de setter søppelet fra seg der 

det ikke skal være.
Alf Skille, Møllenbergbeboer

For fulle hus

nomiske byggematerialene, og den generelle kvaliteten. 
Dette fører til at vedlikeholds- og strømkostnadene vil 
øke i fremtiden, samt at prosjektet blir mindre miljø-
vennlig.

Han håper på hjelp fra politikerne i fremtiden. Det kan 
skje enten ved at departementet endrer praksis, eller 
ved at de får inn en merknad ved Stortingets behand-
ling av statsbudsjettet.

– Vi har fått veldig positive signaler fra Venstre, og 
de andre opposisjonspartiene har også vist interesse. 
Kunnskapsdepartementet har vært relativt avvisende. 
Argumentet deres er at kostnadsgrensen er en måte å 
sikre at husleien blir lav. Vi er uenige. Husleien består 
av mange ting, blant annet utgifter til strøm og vedlike-
hold, som vil gå ned om vi får investere litt mer.

En telefon til Kunnskapsdepartementet forklarer poli-
tikken.

– Grunnen til at det finnes et kostnadstak er at vi vil 
holde studentboligene så billige som mulig. Vi har ikke 
indikasjoner på at studentboligene som bygges ikke holder 
høy nok kvalitet, sier rådgiver Kyrre Lekve.

Han framhever at det er prisen ut til studentene de er 
opptatt av, og mener bevilging til flere byggeprosjekt er 
med på å holde husleien for studentene på et lavt nivå.

– Det kan godt hende det er en sammenheng mellom 
kostnadstaket og det faktum at det har blitt bygget så 
få studentboliger de siste årene, til tross for at antallet 
studerende har økt veldig. Men det hjelper at vi har 
bevilget 200 flere enheter i år enn i fjor, for når prosjektene 
blir større kan samskipnadene presse 
byggekostnadene på hver enkelt enhet 
ned. Dette er spesielt viktig i de store 
byene.

sentRum selgeR. Hilde 
Hesjedal og Frida Sjoner er på utkikk 
etter en leilighet for to. De to master-
studentene har lett siden slutten av juli, 
men har problemer med å finne en bolig 
som tilfredstiller deres ønsker. Nær 
Gløshaugen og byen, og ikke i kollektiv, 
er jentenes viktigste kriterier.

– De fleste som ringer oss har leilig-
heter til over 10 000 kroner å tilby, og 
det er for dyrt for oss. Vi er femteå-
rsstudenter, og vi har vært i byen så 
lenge at vi vet hvor og hvordan vi vil 
bo, forteller Hesjedal.

De fleste vil bo sentrumsnært, men 
når så få nye studentboliger blir bygget, 
må studentene finne andre løsninger. 
Det merkes på idylliske Møllenberg, 
et av de mest populære stedene å bo 

Studenter i Trondheim finner ikke noe sted å bo. Studentboliger er håpløst å 
oppdrive, og prisene i det private leiemarkedet fyker til værs. Hvorfor?
TEKST: STian MaThiSEn og Bjørn griMSMo  FoTo: SvEinung Sundli og MariuS nyhEiM KriSToFFErSEn
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for studenter i Trondheim. Her møter vi NRK-reporter 
Alf Skille, mekkende på en solid motorsykkel en solvarm 
ettermiddag. Han har bodd i bydelen siden 1979.

– Det er veldig få som eier husene de bor i, de eier 
heller leilighetene. Det er veldig få gårder her som ikke 
er seksjonert. Hvis vi ser på demografien, så går fami-
liene ut og studentene inn, sier han.

Skille er lite fornøyd med at studentene tar over 
bydelen.

– Det er mye som har endret seg siden jeg flyttet inn. 
Man ser det på at huseierne lar gårdene stå og forfalle, 
og bare haler ut penger av studentene. Studenter er jo 
bra, men de tar ikke det samme ansvaret som de som bor 
fast. Studenter måker ikke snø, de koster ikke fortauet, 
og de setter søppelet fra seg der det ikke skal være. Det 
ser ikke ut som det gjorde før her. Det er to grunner til 

det: Én: Studentene tar ikke ansvar. To: Huseierne gir 
blaffen.

møllenBeRg-migRasjonen. Huseier 
Torstein Tran leier ut mange hybler på Møllenberg, og 
er uenig i Skilles karakteristikk av utviklingen.

– Det bor mange familier på Møllenberg, barnehagen 
der er den største i Trondheim, hevder han.

– Det er mange som eier og bor på Møllenberg. Det 
finnes en del bygårder der det bare bor studenter, men 
om du går i butikken på Møllenberg, ser du mange gamle 
damer der. Jeg tror ikke studentmiljøet dominerer i 
bydelen. Jeg har selv bodd der, og har slekt og venner 
som bor der nå, de trives godt der.

Alf Skille er kritisk til Trans påstander.
– Jeg vet ikke hvor Torstein Tran får sin informasjon 

fra, men da sønnen min begynte på Bispehaugen 
skole for elleve år siden, var det to fulle klasser på 
første trinn. I år har de hatt problemer med å fylle 
opp én, bemerker han.

Skille er bekymret for Møllenbergs fremtid.
– En del av utviklingen kan stoppes ved at 

kommunen er hardere på de lovene og reglene de 
har. Men den private eiendomsretten kan ingen gjøre 
noe ved. Det er ingenting som hindrer en bolighai i 
å legge ut mye mer penger for et hus enn en barne-
familie.

Han mener det ville hjelpe om man bygde flere 
studentbyer, men man må bygge mye og bygge raskt 
om det skal hjelpe situasjonen på Møllenberg.

– Alle skal bo et sted, og helst her. Vi må sørge 
for at området overlever, med eller uten studenter. 

Gjerne med.

lei av å leie ut. De to masterstudentene Hilde 
Hesjedal og Frida Sjoner forteller om visninger som over-
svømmes av studenter på utkikk etter sted å bo. 

– Vi er ikke interessert i å kjøpe, men etter det vi har 
erfart er det uansett vanskelig å få kjøpt.

Ifølge eiendomsmegler Hans Fredrik Messell ved DNB NOR 
Eiendom i Trondheim er imidlertid ikke dette tilfelle.

– Det er mange gode kjøp å gjøre i Trondheim nå. 
For eksempel vil mange studenter som er ferdige med 
studiene, og som flytter fra byen, selge. Men mange 
studenter sliter med å få solgt, og leier derfor ut i en 
periode til prisene for salg øker igjen.

Ifølge hybel.no har gjennomsnittsleien på en hybel i 
Trondheim økt med 6,1 prosent – rundt 200 kroner – siden 
i fjor. Eiendomsmegleren forklarer hvorfor det er slik.

– Prisstigningen i markedet fører til at flere leier enn 
kjøper. Når alle skal leie samtidig i perioden mai til august, 
blir det et trykk som er med på å sette opp prisene. Da 
blir det dyrt for studentene å leie. Man kan leie ut hva 
som helst nå, og det er jo trist.

HøyRe om Hus. Boligmangelen er et emne som 
engasjerer mange studentpolitikere. Karsten Karlsøen 
er leder for Høyres studenterforening i Trondheim, og 
mener det må bli mulig for private aktører å få tilskudd 
til studentboligbygging.

– I dag er norske studenter fattige. For å kunne studere 

i dag må man enten jobbe ved siden av, få hjelp hjem-
mefra, eller bo i studentboliger. Per i dag er det skrikende 
mangel på studentboliger. Da må noe gjøres, og det er 
to ting vi mener kan hjelpe på denne situasjonen: Først 
og fremst må kostnadstaket fjernes. For det andre må 
vi la private aktører få lov til å bygge studentboliger på 
lik linje med SiT.

Karlsøen viser til at når SiT skal bygge ut, må alle de 
enkelte boligprosjektene behandles i kommunen. Han 
påpeker at det tar lang tid, og krever mye ressurser 
fra SiT. Derfor bør boligprosjektene fordeles mellom 
flere instanser, så det kan bygges flere studentboliger 
fortere.

– Vi mener det er det samme hvem som bygger, bare 
det bygges. Om SiT ikke klarer det alene, ser vi ikke noen 
grunn til at ikke andre også skal få hjelpe til. Se på Voll 
studentby, som er privat. Den er drevet godt, og folk står 
i lange køer for å få bo der. Det er dyrere enn SiT, men med 
offentlig støtte kunne prisen ha vært på samme nivå.

Han fremhever at Høyres studenterforening bare ønsker 
å skape det beste tilbudet for studentene, og ikke har 
noe imot at SiT bygger boliger.

– Jeg synes SiT gjør en god jobb, men for vår del handler 
det om å få ned prisene og fjerne et monopol vi ikke 
vil ha.

velFeRDens voKteRe. Rådgiver Kyrre Lekve 
i Kunnskapsdepartementet forsvarer samskipnadenes 
byggemonopol:

16 286

25 435

1991 2008

Antall studenter

14,7
21,3

1991 2008

Prosentandel av stundeter som får 
plass i studentbolig

14,7
21,3

3742,53471

1991 2008

Antall hybelenheter

3471

Alternativene er å flytte inn i 
kollektiv med fem andre, eller be 

foreldrene mine ta opp lån og kjøpe 
en leilighet. 

Rune Berthelsen, student

– Dette er et spesifikt studenttilbud som er en naturlig 
del av å sikre velferden for studentene. Derfor er det logisk 
at de som har ansvaret for studentvelferden har ansvaret 
for boligbyggingen. Dessuten mener vi at samskipnadene 
har en god historie på å lykkes med å rette inn tilbudet 
etter studentenes behov, og dermed å gi billige tilbud 
til alle. Men private står jo fritt til å rette seg inn mot 
dette markedet.

Når det gjelder hvorvidt studentboliger bygges fort 
nok, mener han departementet har kommet med tilstrek-
kelige tiltak.

– Det vi har gjort, er for det første å øke størrelsen 
på tilskuddene, for det andre å heve kostnadstaket, og 
for det tredje å bevilge flere boligenheter slik at man 
kan ha større prosjekter. Disse tiltakene ser ut til å ha 
en positiv effekt. På dette området tror vi det trengs 
sterkere politisk styring, og ikke at det overlates til 
markedet, sier han.

Så får tiden vise om studenter virkelig kan flytte inn i 
nye Berg studentby i 2010. Det vil i så fall være et skritt 
i retning mot å avlaste det private utleiemarkedet, og 
dermed presse prisen i markedet ned.

Men så lenge kan ikke sisteårs-studentene Hesjedal 
og Sjoner vente.

– Vi ønsker ikke å dra til Trondheim før studiestart, 
men det er mulig vi må ta en tur for å dra på visning. 
Når vi ringer på en leilighet og får beskjed om at det har 
vært 35 personer på visning dagen i forveien, da er det 
vanskelig å få tilslaget over telefon.UD

Vi mener det er det samme hvem som 
bygger, bare det bygges.

Karsten karlsøen,  
leder i Høyres studenterforening

FYLLES: Mens SiT prøver å få utgiftene lave nok til den planlagte                               renoveringen i 2009, skal Berg Studentby huse internasjonale studenter. FULLT:  Ingen ledige plasser på Lerkendal studentby i høst.FULLT:  På Steinan studentby er alt utleid.



Du reiser elektronisk 
i Trøndelag...
t:kort er elektronisk reisekort som gjelder på alle 
kollektivselskap i Trøndelag.

Det betyr enklere og mer effektiv kollektivreise.

Skaff deg t:kort nå!
Dagens måneds- og klippekort erstattes med elektronisk t:kort.
Bestill t:kort på tkort.no, eller stikk innom ett av våre t:kort Kundesenter.

Her kan du bruke ditt t:kort: 
Team Trafikk, Gråkallbanen, Nettbuss Trøndelag, Gauldal Billag, Klæburuten, Steinkjerbuss og Trønderbilene. 
Fosen Trafikklag, Kystekspressen og Namsos Trafikkselskap oppstart 1. oktober.

Les mer på tkort.noSTØRST UTVALG PÅ PC!

Ekte eksperter
Ekte eksperter!

Prisgunstig basis-modell for internett og 
tekstbehandling. Godt utstyrt med  2 GB 
minne, 250GB Harddisk og AMD dobbel-
kjerne prosessor

Velkommen nye studenter!
Med mer en 40 forskjellige PC-er på lager til 
skolestart tør vi kalle oss Trondheims største 
databutikk! Du finner oss på Mercursenteret 
midt i byen og i Nardoveien 16b, et steinkast 
unna Gløshaugen.

Vi har også et eget teknisk verksted og kan 
hjelpe deg med aller meste utfordringer 
knyttet til PC og data.

Hør med oss først når du skal handle PC!

Acer Aspire One A110L
Mobilitet, utsøkt design, en innovativ og komplett software-
løsning. Intel Atom N270 og 512MB minne.

2 995,-
Eller 314,- i 12 mnd.*Kredittkjøpspris: 3 761,-

Acer Aspire 5920G
Årets bestselger! Kraftig Core 2 Duo T5550 prosessor, 320GB 
harddisk, Blu-ray spiller og Radeon 3470 grafikk!

5 995,-
Eller 268,- i 36 mnd.*Kredittkjøpspris: 9 605,-

15,4”8,9”

4 995,-
Eller 298,- i 24 mnd.*Kredittkjøpspris: 7 123,-

Toshiba Satellite L300D-11A 
15,4”

HP Pavilion dv4-1080
God ytelse, lav vekt og innebygget 3G!
3GB minne, 250GB HDD og Core 2 Duo

8 995,-
Eller 383,- i 36 mnd.*Kredittkjøpspris: 13 788,-

14,1”

Samsung 32” LCD-TV
Stor HD-Klar LCD-TV med stilig design, 
kontrast på 7500:1 og 2 x HDMi innganger

4 995,-
Eller 298,- i 24 mnd.*Kredittkjøpspris: 7 123,-

Verbatim 500GB harddisk
Velegnet til arkivering og backup - 
kobles enkelt til USB porten på PC-en!

595,-
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marie stølen lar seg ikke paralysere av store arbeidsmengder.  
Hun har nemlig lært seg arbeidsteknikk i Hong Kong. 

stølens store røde
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lederen av Studentersamfundet i Trondhjem 
ligger i gresset ved Nidelva. Kommandert ned 
av fotografen. Det lyse håret ligger tilsynela-

tende tilfeldig dandert rundt ansiktet. Rundt henne 
danser det fargerike sommerfugler. Falske riktignok, 
med glitter på. Selv om hun er litt bekymret for hva 
forbipasserende må tro, ser hun komfortabel ut i det 
sommergrønne gresset. Hun bekrefter inntrykket. 

– Eg e egentlig ganske glad i gress, eg. 

MaRIE SIGMUNDSDaTTER STølEN er glad 
i mer enn gress. Og dette året kommer hun til å prioritere 
sin kjærlighet til det røde, runde huset ved Elgeseter bru. 
Den 20. februar i år gikk hun nemlig av med en klar seier 
i Storsalen. Etter å ha mottatt 261 av totalt 325 avlagte 
stemmer kunne hun stolt titulere seg leder av studen-
tenes storstue fra og med 17. mai. 

Vi befinner oss i de svale skyggene fra trærne i Høgsko-
leparken en varm, døsig ettermiddag i slutten av juli, etter 
at Marie velvillig har latt seg dirigere rundt og sagt ja til 
alle fotografens ønsker om posering langs Nidelva.

– Hva var det første du tenkte da du vant valget i 
februar? 
– Jeg var veldig lettet over at valget var ferdig. Over-
veldet, men utrolig glad. Jeg merket at jeg fikk veldig 
lyst til å sette i gang med det samme.

Den endelige beslutningen om å stille til 
valg tok hun en uke før det hele braket løs, 
etter å ha tenkt tanken et par uker. Ifølge 
søsteren var Marie sta som liten. Når hun 
først hadde bestemt seg for noe, så gikk 
det ikke an å snu.

– Jeg er nok sånn enda av og til. Pleier å gå 
inn for ting hundre prosent, nikker hun. 

– Hva fikk deg til søke stillingen som leder av 
Samfundet? 
– Jeg snakket med venner og spurte hva de syntes,og 
fikk mange positive tilbakemeldinger. Men den 
opprinnelige grunnen til at jeg søkte, var at jeg ble 
oppfordret til å gjøre det. Jeg føler at det er et sånt 
verv hvor noen nesten må spørre deg, for det er en 
så utrolig stor ting. Man må vite at noen har troen på 
deg.

MaRIE ER oDElSjENTE. Oppvokst på et lite 
småbruk i Lefdal, ei bygd med 50 innbyggere en halv-
time fra Nordfjordeid i Sogn og Fjordane. Der tilbrakte 
hun barndommen med mor, far , lillesøster Signe og  fjor-
dingen Solemøy. Men huset var til tider langt fullere. 
Familien jobbet i barnevernet, og var beredskapshjem 

for flere unger fra Marie var sju år gammel. 
– Da jeg var liten syntes jeg det bare var gøy. Det ble 

litt mer utfordrende da jeg ble større. Men egentlig har 
det vært mest positivt. Man lærer mye av å forholde seg 
til mennesker som har litt problemer.

– Hvordan vil du selv beskrive oppveksten din?
– Hmm ... vet ikke jeg, harmonisk er et litt dumt ord, 

men … 
Hun rynker litt på nesen og ler.
– Jeg var veldig mye ute hele tiden. Lekte mye i 

skogen.

HaRMoNISK oG IDYllISK oppvekst til tross, 
hjemstedet ble etter hvert for lite. Marie følte tidlig at 
hun ville ut og oppleve noe mer. Etter ett år på videre-
gående i Nordfjordeid dro hun derfor omtrent så langt 
vekk man overhodet kan komme. Nærmere bestemt til 
Hong Kong. Der fullførte hun videregående på Li Po Chun 
United World College. 

– Jeg falt veldig for United World College, det var veldig 
idealistisk. Ja, sånn redde verden-mentalitet. Men jeg 
ble veldig mye mindre idealistisk av å være der. Det er jo 
ikke så lett å redde verden som man tror, ler hun.

To år på andre siden av jordkloden var ikke noe problem 
for den unge frøken Stølen. 

– Det var heller moren min som ikke taklet det spesielt 
bra. Særlig da SARS-viruset kom. Men det 
var ikke så ille som de skulle ha det til. Da 
var det kanskje verre at vi reiste alene rundt 
i Kina som 17-18-åringer. Andre turister fikk 
sjokk da de fikk vite hvor gamle vi var. 

Skolehverdagen i Hong Kong skilte seg 
sterkt fra den hun var vant til i Norge. Marie 
bodde på internat med andre elever fra 50 

ulike land, med svært strenge regler. Internatet hadde 
gjerder, og alle måtte være inne før klokken ni. I tillegg 
var arbeidsmengden og arbeidspresset større. 

– Jeg tror aldri jeg har hatt det så travelt noen gang. I 
Norge kan man skli litt gjennom på skolen. Man trenger 
ikke jobbe seg ihjel, man blir ikke presset sånn av lærerne. 
De blir fornøyd bare du gjør det sånn passe bra. I Hong 
Kong var det ikke godt nok før det var perfekt, forteller 
hun ettertenksomt.

Oppholdet lærte henne å være strukturert, noe som 
blant annet kommer til uttrykk hver eneste eksamens-
periode. 

– Jeg blir alltid litt mobbet for eksamensplanene mine, 
de er veldig detaljerte. Jeg skriver opp alt jeg skal gjøre, 
og så gjør jeg det den dagen jeg skal gjøre det.

– Og du kommer alltid gjennom?

I Hong Kong var 
det ikke godt 

nok før det var 
perfekt
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Født 7. mars 1985.

Studerer til sivilingeniør i geofag- og petro-
leumsteknologi, på fjerde året.

Har vært aktivt medlem av Snaustrinda 
Spelemannslag i tre år.

Tok over stafettpinnen som leder av Studen-
tersamfundet 17. mai i år.

MARIE SIGMUNdSdATTER STØLEN

Jeg forventer av og til litt 
for mye av folk

– Jeg kommer alltid gjennom. 
Marie har ikke vært tilbake i Kina i ettertid, men det 

er det ingen tvil om at hun skal.
– Det er det beste landet jeg har reist i. Det er så mye 

forskjellig der. Beijing er jo fantastisk med all historien, 
alle byggverkene og menneskene. Hong Kong, en blan-
ding mellom vestlig og asiatisk kultur. Og mot grensen 
til Tibet, der alle fremdeles går rundt i nasjonaldrakt. 
Bare det å gå i fjellet og bo hos folk som ikke snakker 
et ord engelsk. Det er et stort land, og veldig upåvirket 
enkelte steder. Men nå blir det jo mer og mer åpent, sier 
hun engasjert.

Marie avbryter seg selv.
– Har du lest den boka om Mao? Helt utrolig, jeg blir 

sjokkert. Alt som har skjedd i Kina. Alle de millioner 
menneskene som døde under regimet hans. De skriver 
jo om historien, det som står der er jo noe helt annet enn 
det de lærer på skolen, forteller hun oppglødd. 

BøKER, ja, DET er et nytt stikkord som beskriver 
Marie. Hun karakteriseres som en ekte lesehest av 
søsteren. Da hun var liten og familien skulle på biltur, 
brukte hun å måle opp kjøreavstand i antall bøker. 

– Ja, jeg er veldig, veldig glad i å lese. Leser myyye. 
Marie drar lenge på ordet.
– Jeg hadde alltid med meg en stabel bøker i bilen. Så 

der satt jeg og leste og spiste godteri, mens søsteren min 
satt og gjorde ingenting fordi hun ble så bilsyk. Jeg tror 
hun var litt sur på meg, ler hun. 

I tillegg til bøker er friluftsliv en stor interesse. Noe 
annet var vel ikke å vente, etter praktisk talt å ha vokst 
opp utendørs. Klatreturer, skiturer, fjellturer, kort sagt, 
Marie elsker å være på tur. Etter oppholdet i Hong Kong 
bar det derfor nordover for et år på fjell-linja på Lofoten 
folkehøyskole. Der fikk hun med seg en to ukers skitur på 
Svalbard. Hittil den fineste turen hun har gått, i hvert 
fall på norsk territorium 

– Vi hadde fint vær nesten hele turen. Vi gikk ti timer 
om dagen og sov i telt hver natt. Jeg var ikke lei en eneste 
dag. 

SIDEN HUN VaR sju år har Marie spilt fele. Ikke 
alltid like mye, men nok til at Snaustrinda Spelemannslag 
har en del av æren for at Trondheim ble det endelige valget 
som studieby.

– Jeg visste om Snaustrinda før jeg kom til Trondheim. 
Jeg hadde hørt mye om Samfundet, og hadde veldig lyst 
til å oppleve studiemiljøet. Jeg har vel aldri spilt så mye 
fele som de tre siste årene, forteller hun. 

I tillegg hadde hun lyst å studere realfag rettet 
mot energiutvikling. Svaret fant hun på NTNU, med 
sivilingeniørgraden geofag og petroleumsteknologi.  
Miljøspørsmålet blir en av sakene hun komme til å jobbe 

mye med på Samfundet utover høsten.
– I sommer har jeg jobbet en del med miljøsertifisering. 

Men det viktigste er å bli bevisst på det Samfundet kan 
gjøre selv, som energisparing og resirkulering. 

– Når det gjelder miljø har vel Samfundet har en del 
å gå på?

Marie ler høyt.
– Ja, Samfundet har mye å gå på. 

DEN laVE KVElDSSolEN bryter gjennom 
trærne. Marie tar ned solbrillene hun tidligere plasserte 
på hodet, og lar de blå øynene forsvinne bak mørke dekk-
glass. 

– Fortell alle de nye studentene som kommer nå, hvor 
viktig rolle har Samfundet for Trondheim som studieby?

– Jeg tror det har alt å si, Samfundet er på en måte 
symbolet på studiebyen Trondheim. Jeg tror mye av 
grunnen til at så mange trives i Trondheim, er at man 
har muligheten til å bli kjent med folk som studerer noe 
annet enn seg selv. Det gjør at man får et mye mer helhetlig 
studentliv.

Marie ivrer derfor etter et sterkere samarbeid mellom 
Samfundet og utdanningsinstitusjonene.

– Vi jobber nå for å få et mye tettere samarbeid med 
blant annet HiST, og de er kjempepositive. Jeg er veldig 
opptatt av å få inkludert alle studentene i Trondheim. 
Det er jo det som er Samfundets oppgave, å sørge for at 
alle får en best mulig studietid. 

Det er tydelig at Marie syns det runde huset allerede 
gjør jobben tålelig bra. 

– Man blir stolt av å være på Samfundet. Det er helt unikt 
i norsk sammenheng at man faktisk eier et sånt bygg, og 
at det blir drevet av nesten utelukkende av frivillige.

– HVORDAN VIL DU karakterisere deg selv som privat-
person? Hva er dine sterke sider?

– Hmm.. Sterke sider? Jeg er alltid i godt humør. Det 
skal mye til for å vippe meg av pinnen, nei, det må du ikke 
skrive, dårlig uttrykk. Veldig målrettet da. Tror at folk blir 
litt sånn glad, at de liker.. øh.. at de blir glad av å være 
med meg, huff, det høres så… blærete ut. 

Stillhet. Marie har hittil pratet villig i vei, men nå 
virker hun litt ukomfortabel med spørsmålet. Hun prøver 
på ny.

- Jeg tror ikke jeg er så veldig dømmende, jeg liker godt 
folk som er litt rare. Eller ikke rare, men folk som tør å gi 
av seg selv. Det er veldig viktig å kunne gi av seg selv. Og 
jeg har ikke noe i mot å dumme meg selv litt ut. 

Det neste spørsmålet virker nesten overflødig. Har 
egentlig denne personen noen negative egenskaper?

– Jeg er ganske rotete. Strukturert inni hodet, men kan 
virke litt sånn rotete på overflaten. Har ofte veldig rotete 
rom. Men jeg har orden i tingene mine likevel, ler hun.

– Og så kan det sikkert være litt irriterende for folk at 
jeg er så bestemt. Hvis jeg først går inn for noe så blir 
jeg veldig fokusert på den tingen. Og så forventer jeg av 
og til litt for mye av folk. 

– At alle skal være like ivrige arbeidsjern som deg 
selv?

– Ja, og at de skal ha like mye lyst til å gjøre ting som 
jeg selv har. 

Helt til slutt, det nesten obligatoriske spørsmålet. 
- Sivilstatus? 
- Singel. Blir vel ikke tid til så mye sånt framover. 
Marie lener seg fram og klør seg på kneet.
– Det er mange som har spurt om det faktisk. Tidligere 

samfundsledere, altså, da jeg stilte til valg. «Er du singel?» 
Ja, sa jeg. «Det er bra, Marie, det er bra». UD
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studerer seg til sommerjobb
noen ligger på stranda, andre står i kassa på Rimi. Disse tre derimot,  
brukte sin sommer til å skaffe seg verdifull erfaring.

i  sommer har Energi- og miljøstudenten Odin Hammer-Elliasen 
jobbet i Bergen kommunale kraftverk (BKK). Han har jobbet 
i selskapet før, men årets sommer har vært ekstra spen-

nende.
– Det er mye morsommere å være her i år enn det har vært 

tidligere. Jeg har jobbet her to ganger før, og vet hvordan ting 
fungerer, sier 21-åringen, ganske stolt.

– I år har jeg fått lov til å regne på hvordan man skal bygge 
om transmisjonsnettet i Bergen sentrum. Det jeg har gjort er å 
bergene hvordan jeg kan firedoble effekten på et nett i Bergen, 
uten at å endre stasjonen hvor transformatoren er, forklarer 
Odin.

– I begynnelsen var jeg ganske «lost». Jeg følte meg rett og 
slett som en tulling.

Da han ringte til BKK før sommeren fortalte Odin at han kunne 
tenke seg å gjøre noe annet enn det han hadde gjort hos dem 
tidligere. Da har han vært ute i skogen hele sommeren og målt 
jorden. 

– De ringte og fortalte at jeg skulle få lov til å jobbe med dette 
prosjektet. Det gjorde at jeg kunne skrive om arbeidet i prosjekt-
oppgaven min, og har mulighet til å ta masteren hos dem.

Da kraftverket ga Odin jobben, trodde de at han allerede var 
ferdig med fjerde klasse. 

– Da jeg fortalte at jeg trodde de hadde tatt feil av hvor gammel 
jeg var, sa han bare: «Ååå, faen. Jeg må ringe deg opp igjen», 
sier Odin

Han fikk jobben likevel, og nå er han nesten ferdig med hele 
oppgaven.

– Jeg håper bare at noen hos BKK leser det jeg har foreslått 
og tenker: «Dette kan vi bruke». Det hadde vært utrolig gøy å 
komme tilbake og se at det jeg har skrevet om blir brukt.

Etter denne jobben har Odin blitt bare mer sikker på valget 
av studium.

– I sommer har jeg virkelig fått lov til å jobbe som ingeniør. 
Nå er jeg bombesikker på at jeg har valgt riktig linje. Det er skik-
kelig artig. Jeg kan nesten ikke vente til jeg er ferdig på skolen, 
og kan hive meg ut i jobb, sier han. 

– Tror du at du kommer til å ta master hos BKK? 
– Jeg kunne godt tenke meg det. Det kunne vært gøy å jobbe 

videre med dette prosjektet, og virkelig fått utrettet noe. Nå 
kommer jeg jo bare med anbefalinger, de vet at jeg ikke er utlært, 
sier Odin. 

– Har du tips til en fersk, og sannsynligvis litt frustert, 
«gløser»?

– Hold hodet kaldt og bit tennene sammen. De verste årene 
er de to første. Jeg husker at jeg synes det var helt grusomt. Det 
blir bedre etterhvert, og da er alt verdt det, sier Odin.UD

student Live Maria Larsen ved NTNU har hatt en 
sommerjobb utenom det vanlige i år. I midten av 
juni satte hun seg på flyet sørover til Teheran. Mens 

studenter flest kanskje sitter i kassa på nærbutikken eller 
arbeider på sykehjem om sommeren, har Live arbeidet med 
helse, miljø og sikkerhet i StatoilHydro Iran.

– Hovedsakelig har arbeidsoppgaven min vært å regis-
trere ulike sikkerhetsavvik, for å avdekke mønstre. Når 
man kjenner mønstrene, er det lettere å vite hvilke tiltak 
som eventuelt bør settes inn. Et eksempel på sikkerhets-
avvik er at ansatte glemmer å ta på seg vernebriller 
eller annet personlig sikkerhetsutstyr, forteller Live 
fra Teheran.

Live avsluttet i vår sin bachelorgrad med fordypning i 
samfunnsøkonomi og sosialantropologi. I høst begynner 
hun på mastergrad i tverrfaglige kulturstudier.

– Denne sommerjobben har vært svært relevant i 
forhold til utdanningen min. I bacheloroppgaven min 
brukte jeg StatoilHydro Iran som case for å vise hvordan 
ulikheter mellom norske og iranske verdier spiller inn i 
forhandlingssituasjoner. Det har vært veldig interessant 
for meg å komme hit og se det flerkulturelle arbeidsmil-
jøet med egne øyne, sier hun.

Hun forteller med glødende engasjement om å sette 
teoretisk kunnskap om til praksis, og om opparbeiding 
av verdifull erfaring.

– Jeg har fått innblikk i hvordan en stor, internasjonal 
bedrift fungerer. Jeg har også utfordret meg selv ved å 
arbeide i et miljø som er annerledes enn det jeg er vant 

Bak skranken i sparebanken i Folldal kommune, 
sitter Elisabeth Volden som er student ved 
Trondheim økonomiske Høgskole (TøH). Hun er 

tilbake i hjembygda for sommerferien, før hun tar fatt 
på tredje året med økonomi- og administrasjonsstudier i 
Trondheim i høst. Elisabeth ble headhuntet til feriejobben 
av de ansatte i Folldals avdeling av Sparebanken Hedmark. 
De ønsket seg en økonomistudent som kunne ha interesse 
av jobben. 

– Og det har jeg, jo, smiler Elisabeth fra kontorstolen 
sin.

Det er ingen lange køer i banklokalene i Folldal sentrum, 
men Elisabeth har nok å gjøre likevel. Arbeidsdagene går 
med til å telle penger, legge opp nettbankavtaler for 
kunder, ta i mot innskudd, og ordne med uttak og over-
føring av penger for kundene i den lille fjellkommunen 

i Nord-østerdalen. 
Selv om kassejobben ikke går direkte ut på det hun 

lærer på TøH, er det en fin måte for Elisabeth å få innblikk 
i hvordan det er å jobbe i bank. Hun får oversikt over det 
mest som foregår, og lærer mye om alt det spennende som 
skjer bak kassa. Inntrykket så langt stemmer overens 
med forventingene.

– Jeg kan tenke meg å jobbe i bank når jeg er ferdig med 
studiene, men da vil jeg heller jobbe med andre oppgaver 
enn å sitte i kassa, sier økonomistudenten. 

Elisabeth mener hun har lært veldig mye i løpet av 
sommeren, og forteller at hun har fått mye ansvar i jobben. 
Det har vært skummelt, men morsomt. Til neste år håper 
hun å skaffe seg en lignende sommerjobb, men da helst 
i Trondheim. 

– Det er fint å ha en sommerjobb som er relevant for 
studiet mitt. Når jeg skal ut og søke fast jobb, teller denne 
typen praksis på CVen mer enn den jobben jeg hadde på 
Spar i fjor sommer, avslutter Elisabeth, som anbefaler 
andre studenter å prøve å skaffe seg en jobb de kan relatere 
til utdanningen sin neste sommer.UD

til. I tillegg har jeg blitt enda mer bevisst på at det er 
noe som dette jeg har lyst til å jobbe med i framtida, 
sier hun.

På spørsmål om hvordan hun fikk jobben, svarer hun at 
hun rett og slett sendte en søknad og fikk tilslag.

– Dette har vært en av mine aller beste somre. Jeg er 
utrolig glad for at jeg fikk denne muligheten. Dessuten 
må jeg få fortalt hvor utrolig koselige iranere er. De er 
åpne, omtenksomme og nysgjerrige. Det har vært med på 
å gjøre sommerjobben til en opplevelse for livet.UD

oljeeventyr

Headhuntet

Kraftkaren

tEKst: MARIT ELINE CHRISTENSEN   Foto: PRIVAT

tEKst og Foto: HANNE STRyPET 
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ingenting er som sommerferie! under Dusken har spurt trondheimsstudentene om 
sommerens beste minner.

Hva er ditt beste sommerminne?
maRi evju (19), samFunnsøKonomi
Sikkert da jeg var i Italia sammen med familien. På 
Sardinia. Ligge på strendene og slappe av.

maDs BRasøygåRD (22), geoFag og 
petRoleumsteKniKK
Å ligge på stranda med pils og noe mat og venner i Kors-
vika eller Ringvebukta og bare slappe av.

syRan yaRmoRaDi (23), sosiologi
Det er Hellasturen med familien til Rhodos. Vi var syv 
stykker, og det var bading, sol, strandliv og masse god 
mat.

alexanDeR tRonstaD (21), FilosoFi
Jeg digga Iron Maiden da de spilte på Lerkendal. Det var 
ganske knall. Vi var 23 000 stykker, jeg lot som om alle 
var vennene mine. Beste låta var Passiondale. Fikk vite 
etterpå at de ikke spilte den, men jeg sang meg jo hes.

RagnHilD jeRmstaD (20), RaDio-
gRaF
Det var da vi satte oss på verandaen første kvelden på 
Kreta. Vi var endelig framme, hadde to uker foran oss 
med masse sol og varme. Det var deilig.

anDeRs Rye (20), DatateKniKK
Lese til konteeksamen i Matte 1 og 3. Jeg har ikke gjort 
noe annet i sommer.

HeRman lunD (19), euRopaKunn-
sKap 
Det er konserten vi hadde på Storås. Jeg spiller i Bolla og 
lilleband, og vi hadde øvd i tre måneder og endelig gikk alt 
perfekt. Det var helt fantastisk. Vi spilte masse nye låter 
og fikk bra respons. Etterpå drakk vi oss kjempefulle.

julie Hagen nilsen (22), euRopaKunn-
sKap
Det må bli Storåsfestivalen, og Woven Hand. Det var bra. 
Stemningen, folkene og lysene, alt var veldig bra.

HaaKon sHetelig (20), maRin
Det var på en benk på tirsdagen på Hove. Jeg møtte en 
veldig søt jente, og det var et magisk øyeblikk. Jeg hadde 
møtt henne før, men det var da det sa klikk. Hun kommer 
hit på besøk snart. 

ane volle (22), psyKologi
Det var da jeg var på rafting i Oppdal med kjæresten 
min. Jeg var litt nervøs først, men det var et skikkelig 
kick. Vi svømte i strømmen og hoppet fra klipper. Det 
var kjempetøft.

ingRiD DaviDsen (21), KultuRminne-
FoRvaltning
Det var å bade naken i Mjøsa med kjæresten min. Ved 
Moelv. Det var jo ingen andre der, og det var nesten varmt, 
så det var veldig koselig.

eRiK aasmunDRuD (19), ingeniøRvi-
tensKap og iKt
Det var å stå på ski og snowboard på Kaprun i østerrike. 
Herlig å kjøre i 3000 meters høyde i shorts!

maRius Roel (22), KjemisK pRosess-
teKnologi
Det må være den første uka etter eksamen. Da var det sol 
og man kunne slappe av og feste. Den frihetsfølelsen på 
kveldene, man kunne bli full og det var ikke noe spesielt 
man skulle gjøre, det var deilig.

toRKel guttoRmsen (26), masteR i 
peDagogiKK
Jøss. Det må være da jeg satt i boblebad med en venninne 
og drakk et par øl og så på stjernene. 
- Skjedde det noe mer?
- He he, det har ikke du noe med.

mats jøRgensen BaKKeBø (21), sosi-
ologi
Det er når jeg er oppe og besøker farmor og farfar på øya 
Vega. Der er det en helt fantastisk natur, og vi er alltid 
ute og fisker. En gang hadde jeg og brødrene mine med 
oss syv sluker, men alle ble ødelagt, så vi ble sittende 
der ute i midnattssolen og prate istedet. 

maRtin isaKsen (22), FilmvitensKap
Det er da jeg møtte Fred Frith under Molde jazzfestival, 
en 59 år gammel mann som gjør alt mulig rart på gitar. 
Etter konserten gikk jeg opp på scenen for å sjekke ut 
utstyret, også kom han ut igjen og begynte å prate. Han 
er den morsomste mannen jeg har møtt.

aRne olav eiDe (19), pRoDuKtutviK-
ling og pRoDuKsjon
Jeg var nettopp en tur i Chicago, det var fett. Godt 
å bli ordentlig god og varm, godt med mange høye 
bygninger. 

eiRiK emanuelsen (21), DatateK-
niKK
Det var å være hjemme i Kristiansand. Jeg har kost meg 
der, vært ute i båt og kjørt wakeboard. Også var jeg i 
Danmark på en helgetur sammen med kjæresten, det 
var koselig.

monica gRammeltveDt (22), spansK
Det må jo være å stå her på gata for Olavsfestivalen. Nei, 
det var sommerfest i Sælbu. Det er jo 27.000 trøndere 
på samme sted der!

astRiD mastaD (21), petRoleumsFag
Å vinne fotballcup i Spania. Spiller på Sverresborg og vi 
dro rundt i Spania, spilte på to cuper og vant begge. Vi fikk 
champagne av foreldrene våre som vi sprutet rundt.

yutaBa seta (24), aRKiteKtuR
Det var å reise til Mexico. Jeg tegnet masse der, mange 
gamle ruiner. Det var veldig spennende. 

HåvaRD BRanDsaRBaKKen (25), 
BacHeloR i iDRett
Det er klatretur i Mallorca. Vi var en vennegjeng på tur 
en uke, og klatret på Tiuana og Calador. Det var litt for 
kort. Også var det knall å være i Honningsvåg, det må 
du skrive, ellers er det noen som blir snurt.

patRicK FaRnes (24), Kjemi
Det må være Neil young på Roskildefestivalen. Det var 
en veldig bra konsert, og han spilte nesten alle låtene. 
Han kunne spilt en time til.

simon jonassen (23), DoKtoRgRaDs-
stuDent i DatateKniKK
Interrail. Jeg og tre kompiser reiste masse, til mange ulike 
byer. Jeg husker særlig Sir Lancelot, en plass i Budapest 
med tema fra 1600-tallet, der du får en enormt med mat, 
og blir underholdt av masse skuespillere og musikk.

maRia angelena KRistensen (28), 
iDRett og BevegelsesvitensKap
Det er faktisk trening. Jeg er veldig fascinert av kamp-
sport, og jeg har en kompis som er lærer i Oslo. I sommer 
hadde han tid til bare meg og kickboksing. Fått lært 
teknikk, og det kommer godt med!

sveinung BaKKen (22), telematiKK
Vi var i Arendal ei helg og dykket med seks medlemmer fra 
dykkergruppa ved NTNUi. Vi dykket ned ved to vrak, Ofot-
fjord og Seattle, to fine vrak. Det var sol, sommer og øl.
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sa du voksen eller evig student?
tEKst: ANNE MARIT HAUGLAND GRIMSBO   ILLUstrasjon: ASBJøRN HAMMERVIK FLø

en gammel opel lasta til randen... 

... kjører i retning Trondheim. Bak rattet sitter Morten, 
klar for studielivet. Nå skal han bli voksen, tenker han. 
Foreldrene har sine tvil, der de sitter i bilen stabla mellom 
ymse ting. Av viktige eiendeler i Mortens flyttelass, kan 
nevnes et Lyn-skjerf som skal brukes mot Rosenborg på 
Lerkendal stadion, gitaren og vannpipa. Fatter’n er med 
som bærehjelp, og mutter’n har insistert på at hun skal 
kjøpe gardiner, for det må han visst ha, mener hun. 

VEl FRaMME I bartebyen blir det først en tur på 
IKEA, blant andre svette foreldre og spente studenter. 
Handlevogna kjører sikksakk mellom hyller, bord, senger 
og stæsj. Mutter’n kjøper gardiner, Morten velger ut TV-bord 
og fatter’n har nok med å prøve å unngå å rote bort seg sjøl. 
På kvelden blir opel’n motvillig med foreldrene hjem.

Du vekkr’æ sjæl og kjenner’æ helt aleine 
Du kjenner at nå det er nå du må stå for det du gjør sjæl 
Skaffe’ræ lønn aleine 
Lage’ræ mat aleine 
For nå må’ru finne ut hvem du er

MoRTEN SITTER på Moholt studentby og venter på 
tre samboere han ikke kjenner. Han har hørt at stedet skal 
være magisk. Han har sett lite magi ennå, men i kjelleren 
skal det visstnok foregå et og annet på nattestid har han 
hørt. Det skal han sjekke ut etter hvert. Her gjelder det 
å hive seg med på alt som er moro. På skolen hersker en 
avslappende stemning. Folk ser ut til å ta studiene med 
knusende ro. Fram til tre uker før eksamen. Da merker han 
at stemninga overskygges av en amper, mørk sky, og alle 
de blide studentene blir forandret til fresende tigre klar til 
angrep mot samtlige medstudenter. Etter endt eksamen 
er stemningen avslappende igjen, og slik går semestrene 
sin vante gang. 

FøRSTE VINTEREN TaR han sosiologi som 
planlagt, året etterpå velger og vraker han mellom ymse 
spennende fag, og det gjør han sannelig tredje året også. 
Innimellom litt lesing blir det mange timer på det store røde 
runde huset. Der blir det sene kvelder, flørting, dugnads-
arbeid og masse moro. Her møter han studenter fra alle 
skolene i byen.

STUDIElIVET DRaR HaN med seg på fart og 
moro hver time, døgnet rundt. I hvert fall føles det sånn, og 
når han omsider finner veien hjem til foreldre i Oslo i enkelte 
ferier lurer de på hvorfor han ikke har kommet hjem før. 

-Er det mye på skolen?
Han må innrømme at han kanskje ikke er så mye på 

skolen egentlig, men studielivet i Trondheim er det ingen-
ting å klage på.

-Og hva skal han bli da, spør de. 
-Nei sannelig om jeg vet, svarer han. 
Kanskje han snart burde vite det? Han kan vel ikke være 

en evig student?

En dag er det slutt, så står du der helt aleine 
Du kan ikke gå til skolen mer nå. Du må starte sjæl 
Skaffe’ræ klær aleine 
Finne’ræ jobb aleine

Eller du kan velge å bli evig student? Velkommen til 
Trondheim, studiebyen som aldri sover!
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relt og Riddu Riddu-festivalen spesielt. «Kultur 
vandrer som kjent temmelig uanstrengt på tvers 
av både landegrenser og andre barrierer (...)», skriver 
Knutsen. Kulturen vandrer vel nettopp temmelig 
anstrengt i møte med barrierer når artister fra 
Afrika nektes visum. Derfor bør regjeringen, som 
har oppnevnt Mangfoldsåret, arbeide med konkrete 
problemstillinger som visumnekt, fremfor å skryte 
av koselige konserter.

Reitov i Freemuse har helt rett når han mener 
at alt ligger til rette for at visumnekten bør bli et 
viktig kulturpolitisk tema. Han peker på at euro-
peiske land, Norge inkludert, har skrevet under 
på UNESCOs nye konvensjon for kulturelt mang-
fold. Sentrale elementer i konvensjonen er blant 
annet å legitimere kulturpolitikk på linje med andre 

politikkområder, anerkjenne at 
kulturvarer og –tjenester både har 
en økonomisk og kulturell side, 
samt oppmuntre til internasjonalt 
kultursamarbeid med utviklings-
land og å sikre utvikling av deres 
kulturindustri.

Civita-leder Kristin Clemet 
har nettopp tatt til orde for at fri 
innvandring er det eneste riktige 
form for grensepolitikk, både 
moralsk og i et nytteperspektiv. 
Dette er et drastisk forslag, men 
visjonære og spennende tanker. 
Ved å stenge grensene og prakti-

sere visumnekt, opptrer uansett Norge og Europa 
proteksjonistisk, også innenfor kulturpolitikken. 
Det får vel holde med landbruket.

Kunstnere fra den tredje verden som nektes visum 
til Norge og EU er et økende problem. I sommer 
måtte for eksempel bandet Konono N°1 fra Kongo, 
som blant annet har samarbeidet med navn som 
Björk og Timbaland, avlyse hele sin europaturné 
fordi de ikke fikk reise inn i Schengen-området. 
Selv ikke diplomatpass med følgebrev fra den 
kongolesiske regjeringen fikk fortgang i sakene 
for musikerne som blant annet skulle spille på 
Øya-festivalen.

Den internasjonale ytringsfrihetsorganisa-
sjonen for musikere, Freemuse, utarbeider nå en 
rapport om visumproblemer. Denne viser at det 
stadig blir vanskeligere for artister fra den tredje 
verden å få visum til Norge og EU. Myndighetene 
greier ikke skille mellom asylpolitikk og kulturpo-
litikk, mener Ole Reitov i Freemuse. Han viser til 
at tanken er å unngå illegal innvandring, men at 

man ikke klarer å skille mellom kulturelt utbytte 
og innvandring. Resultatet er at kjente artister som 
Konono N°1 blir dårlig behandlet rundt omkring 
på ambassadene.

Det er åpenbart tragisk at artister som er booket 
for å spille konsert i Norge ikke slipper inn i landet, 
og samtidig blir mistenkeliggjort for andre hensikter 
enn å opptre. Det er alvorlig at tungvinte visum-
regler uten mulighet for skjønn 
vanskeliggjør arbeid over lande-
grensene, noe som naturligvis 
ikke bare angår kulturen, men 
også akademia og politikk. På 
toppen av det hele skjer dette 
i Mangfoldsåret 2008 - juvelen 
i kulturdepartementets ihjel-
pussede krone. At nasjonal 
koordinator for Mangfoldsåret 
2008  Bente Møller synes Konono 
N°1s visumnekt er «svært bekla-
gelig» er elskverdig, men det 
hjelper lite.

Arbeiderpartiets Tove Karo-
line Knutsen har i sommer bombardert landets aviser 
med sitt leserinnlegg «Midtveis i mangfoldet», som 
er en panegyrisk hyllest til Mangfoldsåret gene-

MORTEN FISKVIK 
Kulturredaktør

KULTURKOMMENTAR

Bongo blir i Kongo
Afrikanske musikere opplever økt visumnekt i Norge.  
Heia Mangfoldsåret!

Illustrasjon: Asbjørn Hammervik Flø

Leker med klassikerne
NTNU-studentene har 
smeltet tre Jon Fosse-
stykker sammen til ett 
og lover klein, gjen-
kjennbar stemning.

– Kan du ikke dytte han litt mer skik-
kelig ifra deg? Vis hvor irritert du er 
nå!

Trondheimsregnet siler ned, og 
Tablå teater har flyttet øvingen sin 
fra Ilaparken og ned i en av gangene 
under Osloveien. Skuespillerene Hege 
Hauff Hvattum og Petter Winther 
Gåre Søraunet møtes for tredje gang 
for å øve på dialogen sin. De går to 
hektiske uker i møte før «Sammen» 
har premiere under Skuretfestivalen 
i slutten av august.

Ung kjærlighet
Tablå teater består av en gruppe 
studenter som har mer eller mindre 
tette bånd til hverandre enten fra 
drama/teater-utdanningen på Drag-
voll eller fra Studentersamfundets 
Interne Teater (SIT). Gruppa satte 
opp sitt første stykke, en forvrengt 
versjon av Shakespeares «Romeo og 
Julie» i vår. Nå er det Jon Fosse som 
står for tur.

– Vi liker å leke med klassikerne, 
forandre på dem og gjøre dem til våre 
egne. Ihuga Shakespeare-fans ville nok 
reagert på det vi gjorde med «Romeo og 
Julie», men for oss er det en måte å ta 
pretensiøse stykker ned på jorda.

Regissør Kathrine Nedrejord defi-
nerer seg selv som «Fosse-nerd». Nå 
har hun tatt tre av stykkene hans, 
kuttet i manus, flikket som hun selv 
har ønsket og smeltet dem sammen 
til ett.

– Jeg har dratt ut tre dialoger 
som på en måte representerer ulike 
epoker i Fosses forfatterskap. Dialo-
gene utspilles av tre par som befinner 

TEKST:  HEGE LIND
 hegeli@underdusken.no
FOTO:  SVEINUNG SUNDFØR SIVERTSEN

teater

seg på forskjellige stadier i samlivet, 
og replikkvekslingene er veldig auten-
tiske. Jeg og produsentene blir ofte 
påmint pinlige situasjoner vi selv har 
vært i, når vi sitter og ser på at skue-
spillerne øver.

Skuespiller Hauff Hvattum er 
enig.

– Stemninga er ofte rett og slett klein, 
men samtidig veldig ekte, sier hun.

Hvattum mener manus fanger ung 
kjærlighet på en både riktig, morsom 
og sårbar måte og tror hvem som 
helst kan kjenne seg igjen i enkelte 
av replikkvekslingene.

«Sammen» ble nærmest tilfeldig 
del av Skuretfestivalen, og viser seg 
nå å være den absolutt største produk-
sjonen under teaterfestivalen med 
sine fem forestillinger.UD

Skurer videre
Fredag 15. august starter årets Skuretfestival på Kafé 
Skuret. Den idealistiske teater- og musikkfestivalen 
har kjørt stødig i seks år, og fortsetter sånn.

– De fleste som er med i år har vært med 
siden starten, og så har vi jo de frivil-
lige, som er en blanding av studenter 
og folk vi kjenner, og ikke kjenner, 
forteller markedssjef og frivilligko-
ordinator Lillian Iren Arntsen.

Den noe ukjente festivalen har 

alltid holdt til på Kafe Skuret på Fosen-
kaia, men nytt av året er at noen av 
arrangementene også kan oppleves 
på Teaterhuset Avant Garden.

– Det er det eneste vi har ekspandert 
med. Ellers har det vært ganske jevnt, 
med samme arrangement og delta-

gere, sier Arntsen, som kan fortelle 
at de forventer omtrent tusen besø-
kende totalt, altså litt over hundre 
hver dag.

Men at festivalen ikke utvider seg 
nevneverdig betyr ikke at det skorter 
på arbeidsinnsatsen.

– Vi har fått ganske mye mindre 
støtte i år, fra kommunen og de 
forskjellige fondene som har støttet 
oss før. Det kompliserer jo det å få tak 
i deltagere. Vi er idealistisk basert, så 
inntektene går til neste års festival, 
honorar og diverse ting som man 
trenger, som mat og drikke, sier 
Arntsen.UD

Ved å praktisere 
visumnekt opptrer 

Norge og EU 
proteksjonistisk, 

også innenfor 
kulturpolitikken.

Kjærlighet i foKus: Petter Winther Gåre Søraunet og Hege Hauff Hvattum spiller mot hverandre i stykket Sammen 
som har premiere på Avant Garden 22. august.
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Utelivsbransjen       kritisk til overvåkning

Datatilsynet: – Antall 
lovbrudd vil ikke synke

For å få bukt med den stadig økende volden i Trondheim sentrum, vil politiet ta i 
bruk overvåkningskamera. Utelivsbransjen mener det ikke vil hjelpe.

Direktør i Datatilsynet, Georg Apenes, er ikke sikker 
på om overvåkningen vil gi resultatene politiet 
håper på.

Hva tenker du om å bli 
overvåket i bygatene?

Tror du det vil ha 
noen virkning på 
voldsstatistikken?

utredning av videoovervåkning, 
forklarer han. 

– Hva tenker dere om den generelle 
skepsisen til overvåkning blant befolk-
ningen?

– Den har vi selvsagt stor forståelse 
for. Når en offentlig myndighet som 
politiet ønsker å overvåke offentlig 
område, må det være en grunn til det. 
Og vi har selvsagt regler for person-
vern som vi må forholde oss til, for 
eksempel knyttet til lagring og slet-
ting av data, påpeker Sandstad.

Politikerne har snudd
Forrige tirsdag behandlet formann-
skapet i Trondheim kommune saken. 
Der gav de et enstemmig ja til å være 
med på utredningen politiet nå skal 
gjennomføre, til tross for at det ble 
uttrykt stor skepsis under saksbe-
handlingen.

For fem år siden ble videoovervåk-
ning lansert som et forslag fra Høyres 
Linda Hofstad, men fikk skarp kritikk 
fra Senterpartiet og ble omtalt av 

Daglig leder Olaf Arnstad jr. hos Rick’s 
Café er en av flere i utelivsbransjen 
som tror videoovervåkning er bort-
kastede ressurser for politiet.

– Det er som oftest få som lager 
ubehag for mange, og jeg skjønner 
godt at politiet vil ta grep for å rydde 
opp. Jeg tror ikke videoovervåkning 
vil ha effekt på slåsskamper. De som 
lager ubehag bryr seg ikke om kamera 
likevel, sier Arnstad jr..

Han ville ha prioritert pengebruken 
annerledes. 

– Man burde satse mer på kombi-
nasjonen av vakter og politi. Vi ønsker 
heller mer folk i gata. Kamera har liten 
virkning i forhold til økt tilstedevæ-
relse.

Uteplassene tviler
Også daglig leder Toby Goodey for Tiger 

DENNIS NySTED (19),  
kybernetikkstudent
– Jeg er skeptisk til å bli overvåket. I 
forhold til personvernet synes jeg ikke 
det er bra, men jeg kan forstå hvorfor 
noen ønsker det.

MARTINE ANGEL (18),  
sykepleierstudent
 – Jeg synes det er et betryggende tiltak. 
Det er vel derfor man tenker å gjøre det, at 
vi skal føle oss tryggere?
– Ja, det tror jeg. Når folk vet at de blir over-
våket, tror jeg ikke det blir like mye bråk.

SJUR PETERSEN (22),  
ergoterapistudent
– Jeg synes overvåkning er generelt skum-
melt. Man trenger ikke å bli sett alltid. Jeg 
ville heller hatt mer politi til stede.
– Nei, de som utfører volden er ofte beruset 
og vil ikke tenke over eventuelle kame-
raer.

Tiger i Nordre gate stiller spørsmål ved 
effekten av videoovervåkning.

– Jeg tror ikke folk vil tenke over 
det, og da forsvinner kanskje effekten. 
De som slåss har som regel drukket 
for mye, påpeker han.

Samtidig mener han det er viktig 
at politiet forsøker å få bukt med 
problemet.

– Det er bra at de ikke bare tenker 
på å kutte skjenketidene. Likevel 
hadde vi ønsket oss mer politi, men 
de har vel sine budsjetter å tenke på, 
sier Goodey.

Politiet forstår skepsis
– Vi jobber aktivt mot vold i Midtbyen 
på flere måter. Men utviklingen er 
foruroligende, og vi har ikke klart å 
stanse den til nå, sier prosjektleder og 
politioverbetjent Morten Sandstad. 

Han mener voldsutviklingen 
i sentrum er så alvorlig at alle 
muligheter for å bremse den må 
utforskes. 

– Det er derfor vi nå ønsker en 

Venstre som et «useriøst valgkamp-
utspill». Når det nå er politiet som står 
bak forslaget, har angrepene stilnet.

– Dette er et prosjekt som poli-
tiet vil gjennomføre uansett, sier 
kommunalråd Tone Sofie Aglen for 
Senterpartiet.

– Vi ble invitert til å være med, og 
har sagt ja under sterk tvil. Men vi 
vet ikke omfanget, hvor det skal være 
kamera eller hvor lenge de skal være 
der, sier Aglen. 

Venstres Jon Gunnes mener at det 
i utgangspunktet ikke er ønskelig å 
benytte seg av videoovervåkning, 
men at det kan brukes midlertidig. 

– Hvis politiet ser på dette som et 
redskap for å hindre voldsutviklingen, 
kan det være et midlertidig tiltak. Vi 
må vurdere hvordan det fungerer, 
mener kommunalråd Jon Gunnes. 

– Kunne overvåkningsressursene 
heller blitt brukt på økt tilstedevæ-
relse?

– Helt klart. Men det er politiet 
selv som ønsker å gjøre dette. Vi 

som politikere må kreve mer, for 
eksempel flere dørvakter ved uteste-
dene. Dette drøftet jeg med politiet 
da skjenkebevillingspolitikken var 
oppe til diskusjon, men fikk til svar 
at vi ikke kunne bli strengere. Det er 
her vi trenger mer ressurser, sier Jon 
Gunnes.

Har ikke oversikt ennå
Politioverbetjent Morten Sandstad 
mener Gunnes innspill er noe som 
må vurderes nøye.

– Det er selvsagt et moment vi må 
ta med i utredningen. Det er kostnader 
forbundet med et prosjekt som vide-
oovervåkning, men vi har ennå ikke 
oversikt over omfanget, sier han.

– Det er allerede mange politien-
heter ute, for eksempel i Nordre gate. 
Men hvis overvåkningen fungerer slik 
vi håper, kan kanskje ressursene bli 
brukt på en annen måte. Da kan det 
hende at vi kan gi et bedre polititilbud 
til resten av byen.UD

TEKST:  CHRISTIAN ERIKSEN
 chreriks@underdusken.no
FOTO:  SVEINUNG SUNDFØR SIVERTSEN oG  
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uteliv

– Jeg regner med at de tar utgangs-
punkt i erfaringer fra Oslo. Her 
mener noen at ordningen er nyttig, 
mens andre mener utbyttet ikke 
står i forhold til investeringene. Det 
er ikke slik at man bare setter opp 
et kamera. Det krever ressurser, for 
noen må sitte ved skjermene og 
følge med, sier han.

Apenes er helt klar på at man 
ikke kan regne med noen nedgang i 
kriminaliteten som følge av video-
overvåkning. 

Morten fisKviK 
Kulturredaktør

For sikkerhets skyld?
I mars kontrollerte Datatilsynet hvor utbredt 
kameraovervåkning er i Trondheim, og 
konkluderte med at overvåkningen var 
mindre omfattende enn fryktet. Kontrollen 
ble gjennomført i Nordre gate, og dersom den 
var representativ for resten av byen er over-
våkningstrykket  i Trondheim trolig lavere 
enn i andre norske byer. En positiv overras-
kelse i en tid hvor personvernet utsettes for 
økte overgrep. Det tok byens formannskap 
bare et halvt år gjøre noe med dette.

Under Dusken har flere ganger tidligere 
skrevet om problemstillingene rundt volds-
økningen i Midtbyen. Politi, politikere og 
utelivsbransje har lenge vært uenige om hva 
som må gjøres, enten det gjelder skjenke-
tider eller overvåkning. Uansett ser det ut 
til at vi nå går en regulert høst i møte, med 
formannskapets nylige, men dog noe tvilende 
tommel opp til utredning av kameraovervåk-
ning, samt de innskrenkede åpningstidene 
for utesteder som iverksettes i oktober.

Det betviles ikke at politiets hensikter er 
gode, men det er - som i tilfellet med kortere 
skjenketider - ikke lett å se at utvidet kame-
raovervåkning vil gjøre mye med den økte 
voldsbruken nattestid. Det er vanskelig å ikke 
dele Datatilsynets oppfatning om at videoov-
ervåkning kan lette enkelte deler av arbeidet 
for politiet, men samtidig krever et velfun-
gerende system økte ressurser. Om disse 
ressursene er bortkastede, som represen-
tanter for utelivsbransjen hevder, vites ikke, 
men de kan helt sikkert brukes bedre.

Det kan virke som at politiet er såpass 
bedrøvet over den negative utviklingen at 
de nå anmoder de sterkeste virkemidler fra 
politikerne.  Vi vil alle ha en tryggere by, men 
til hvilken pris? Kanskje mer skremmende er 
tallene fra Teknologirådet viser at tre av fire 
nordmenn aksepterer overvåkning hvis det 
gjør hverdagen tryggere. Vi har jo selv ingen-
ting å skjule, så hva er da problemet med at 
vi i lang større grad blir sett og kontrollert? 
En slik holdning er skremmende, og vitner 
om uviten og løse prinsipper.

Uansett hvordan man vrir og vender på 
det er videoovervåkning av publikum et 
soleklart inngrep i personvernet, og ifølge 
Datatilsynet er det kun lovlig så lenge det 
er nødvendig. I regi av ordensmakten vil 
utvilsomt overvåkning av Trondheims gater 
kalles nødvendig, så lenge det flagges under 
den gode hensikts fane. Mot bekjemping av  
vold, kan jo ingen være.

KoMMentar

SILJE NERVIK (22),  
tar helseservicefag
– Jeg synes det er helt greit. Hvis noe 
kriminelt skjer, har man mulighet til å 
ta dem.
– Det tror jeg er lite sannsynlig.

BIRGER HOLO (28), sivilingeniør
– Hvis det bidrar til sikkerheten, mener jeg 
det er et godt tiltak. Det er de som gjør noe 
galt, som har noe å frykte.
– På kort sikt kan det ha en preventiv virk-
ning. På lengre sikt vil det kanskje bidra til 
oppklaringsgraden.

– Statistikken viser at det ikke har 
skjedd færre lovbrudd i Oslo etter 
innføringen. Men det er to områder 
som peker seg ut, der de kan være 
nyttige. Hvis man ser at det utvikler 
seg til å bli bråk et sted, kan man diri-
gere patruljer dit. Dessuten kan en som 
er arrestert og nekter å innrømme 
lovbruddet konfronteres med bilde-
bevis. Men at antall lovbrudd går ned 
som en følge av videoovervåkning, 
kan man ikke regne med, forklarer 
Apenes. UD

vil se Deg: Politiet skal utrede bruk av 
overvåkningskamera i Midtbyen.
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Dialekt-intro for utlendinger
En ny innføringsbok i 
seks dialekter skal gjøre 
hverdagen enklere for 
utlendinger som lærer 
norsk. Boka er den første i 
sitt slag i Norden.

Språket utlendinger lærer i 
klasserommet, stemmer ikke 
overens med hvordan folk snakker 
ute i samfunnet. An introduction 
to Norwegian dialects skal gjøre det 
enklere for dem å forstå noen av de 
norske dialektene. 

Klasserom vs. samfunn
Norskundervisningen for utlendinger 
foregår ofte på et talemål som ligner 
skriftspråket i læreboka: bokmål. I 
klasserommet innretter læreren seg 
etter lesespråket for å gjøre det enklere 
for elevene, og dermed lærer de en 
bokmålsnær uttale. 

– Problemet oppstår når disse 
elevene kommer ut i samfunnet og 
møter folk med dialekter. Elevene kan 
fint gjøre seg forstått, for eksempel ved 
å spørre noen om når bussen går. For 
utlendingen å forstå svaret «æ veit 
itj», er derimot ikke så lett, sier Olaf 
Husby. 

Han er redaktør for boka som skal 
hjelpe utlendinger til bedre å forstå 
norske dialekter. Seks andre forfattere 
har vært med å skrive boka, og tre av 
dem er ansatt ved NTNU.  Disse er 
universitetslektorene Sissel Jensen 
Nefzaoui, Sissel Robbins og Åsta 
Øvregaard fra Institutt for språk- og 
kommunikasjonsstudier.

Oppslagsbok
An introduction to Norwegian 

dialects, som kom ut i juni, tar for 
seg dialektene i Trondheim, Bergen, 
Stavanger, Kristiansand, Tromsø og 
Sandnessjøen: de største byene i Norge 
pluss hjemstedet til Husby. Den gir en 
kort gjennomgang av bøyingsmønster, 
trykk, tonelag og spesielle fenomener 
i hver av dialektene. 

Dette er den første innføringsboka i 
dialekter som er rettet mot utlendinger. 
Verken Sverige eller Danmark har noe 
lignende. 

– Boka er ment som ei oppslagsbok 
for personer som har kommet et 
stykke på vei i norskopplæringa. 
Målet er å kutte ned på tida det tar å 
forstå dialekter etter man har lært seg 
norsk godt nok, forteller Husby. 

Fordi Norge ikke har et standard 
talemål og siden nordmenn er lite 
flinke til å slå om til bokmål i samtale 
med personer som ikke er stødig nok i 
norsk, er det utlendingene som må ta 
belastningen med å lære seg å forstå 
dialektene. 

– Nordmenn flest snakker heller 
saktere, høyere eller bruker et enklere 
vokabular i samtale med utlendinger 
enn å slå om til bokmål, sier Husby. 

Mer på nett
Selv om innføringsboka kun tar for 
seg seks av landets dialekter, ønsker 
Husby å invitere andre læresteder 
rundt om i landet til å skrive om sin 
dialekt. 

– Det hadde vært interessant å 
legge andre dialekter inn i det samme 
oppslagsverket. I Volda er de allerede 
i gang, og dette kan man etter hvert 
finne på bokas nettsider, forteller 
Husby. 

På nettsidene skal det også være 
mulig å lytte til tekster lest på dialekt. 
Hver av de seks dialekt-kapitlene 
avsluttes med et utdag av eventyret 
Nordavinden og sola i lydskrift. 
Hvordan dette eventyret høres ut på 
de ulike dialektene, kan man høre på 
nettsida. 

Utdrag fra boka skal brukes på 
nivå fire i norskopplæringen i høst- 
semesteret, og studentene på kurset 
vil bli anbefalt å kjøpe den. UD 

lærer norsK PÅ soMMeren: Fra høyre: Sunna Everling (Tyskland), Angelica Krehl (Tyskland) Christoph Knabe (Tyskland), 
Casper Boks (Nederland), Erik Mantor (USA) og Laura Slaughter (USA).

TEKST:  HaNNE STryPET
 hanne@underdusken.no
FOTO:  MarTE LOHNE

språk

– Å forstå norske dialekter er vanskelig
Dét er tyskeren Christoph Knabe, Casper Boks fra Nederland og amerikaneren  
Laura Slaughter enige om.
De har tilbragt deler av sommeren 
på Dragvoll for å delta på sommer-
kurs i norsk. Ingen av dem er vant til 
at et språk kan ha så store dialektfor-
skjeller og at dialekt har så høy status 
i samfunnet. 

– Ord som «hvordan» og «åssen» 

betyr det samme, men er helt 
forskjellige, sier Christoph Knabe 
litt oppgitt. 

Dialektene blir enda mer kompli-
sert å forstå når nordmenn snakker 
fort, synes de. 

Disse studentene har mer enn 

nok med å lære seg det mest grunn-
leggende i det norske språket, og har 
derfor ikke veldig stort utbytte av den 
nye boka An introduction to Norwe-
gian dialects riktig enda. 

– Men det kan være moro å lese 
i boka og forstå mer om dialektene, 

sier Boks som er professor ved Insti-
tutt for produktdesign ved NTNU og 
tar sommerkurset for å bli bedre i 
norsk. 

De tre barna hans har fått hver sin 
dialekt utfra hvordan læreren deres 
har snakket. 

– Og jeg kan ikke forstå hva de sier, 
sier han lattermildt. UD



52

Øremerking hindrer 
åpne ansettelser

www.underdusken.no
53kultur  

satyricon KoMMer: Metall-bandet          Satyricon spiller i Storsalen 15. november. (Foto: Scanpix/Håkon Mosvold Larsen)

Slik blir kulturhøsten på Samfundet

Arrangørenes anbefalinger

Starter Samfundsmøtene med kulturkamp

Samfundets høstprogram er nå sluppet, og de store 
headlinerne er Satyricon og Øystein Sunde i Storsalen.

Metalfolket får i høst sin oppreisning 
på Samfundet. Da kommer nemlig 
Satyricon og bøter på vårens fravær 
av metalband på det runde røde.

Øystein Sunde kommer 9. 
september  for å synge sine visesanger. 
I tillegg er både Kaizers Orchestra og 
Hellbillies tilbake i Storsalen denne 
høsten. Det blir også en litt spesiell 
festival med Bare Egil og bandet hans 
i ulike former i Storsalen.

Safer i Storsalen
På konsertene med Bertine Zetlitz og 
WE i vårsemesteret sviktet publikum. 
Lørdagskomiteen (LØK) og Klubbstyret 
har tenkt mye gjennom hva de kan 
gjøre bedre denne gangen. 

– De aller fleste konsertene i vår 
gikk bra, men med noen få blundere. 
I år har vi vært mer kritiske når vi har 
booket band, sier Geir Ramstad, booker 
i Klubbstyret.

Ifølge ham er det få artister som er 
store nok til å klare å fylle Storsalen 

på Samfundet. 
– Vi har nok safet litt når det 

gjelder artistene som er booket til 
Storsalen, mens vi har prøvd å få et 
mer spennende program i Klubben, 
sier Ramstad.

Selv om de har vært mer kritiske 
i utvelgelsen av band, mener Knaus-
booker for LØK, Asbjørn Sandal 
Innerdal, at de likevel har klart å få 
til et bredt spekter i musikkopple-
velser denne høsten.

– På Knaus blir det mange unge 
og håpefulle artister, lover Innerdal, 
og trekker fram Harris Gym, Inge-
borg Selnes, Therese Aune og Syntax 
TerrOrkester.

Tror på fulle Storsaler
Ramstad og Innerdal er godt fornøyd 
med høstens konsertprogram. Hele 
programmet er ennå ikke klart, så det 
vil bli et etterslipp av nye artister utpå 
høstparten.

– Jeg har tro på at storsalskonser-
tene kommer til å selge godt denne 
høsten, men hvordan konserten går, 
vet man jo aldri før kvelden er over, 
sier Ramstad.

Hellbillies solgte visstnok veldig 
bra da de spilte på Samfundet i januar. 
I tillegg tror Ramstad at tidløse Øystein 
Sunde kommer til å trekke mange 
folk.

– På Klubben har vi prøvd å finne 
band vi vil vise fram. Samtidig vil vi 
sørge for at det er billig å komme inn. 
På den måten håper vi at publikum 
kommer på konsertene, blir fornøyde 
med det de opplever, og velger å 
komme tilbake neste helg, forteller 
Ramstad.

Thom Hell, Rumble in Rhodos, 
Silver, svenske Hästpojken og Rocket-
tothesky er noen av artistene som 
spiller på Klubben i høst.

Variert program
I tillegg til konsertene i helgene, 
disker Kulturutvalget opp med et 
variert kulturtilbud midt i uka. 
Bokstavelig talt; filmer og exenteraf-
tener om markedsføring og kynisme, 
nevrofilosofi, lykkeforskning og kjær-
lighetens mytologi med Terje Nordby, 
kjent fra Mytekalenderen på P2, er noe 
av det som står på ukesprogrammet. 
Kulturutvalget arrangerer også 
Knaus-konsert med visesanger Dan 
Fägerquist på Knaus 7. oktober, og i 
slutten av oktober blir det maskera-
deball.UD

TEKST:  HANNE STRypET
 hanns@underdusken.no

stuDentersamfunDet

Karoline 
rossgÅrD salhus
Kulturjournalist

Det er med stor nysgjerrighet musikk- 
interesserte tråler Studentersamfundets 
høstprogram, da fjorårsprogrammet dess-
verre bar preg av noen skikkelige 
skivebommer. Spesielt de større konser-
tene hadde en betraktelig mindre inntjening 
enn budsjettert. Det bærer årets tilsvarende 
bookinger dessverre preg av.

Kaizers Orchestra og Hellbillies vil selv-
følgelig fylle Storsalen som i fjor, men en 
kan ikke akkurat kalle resirkulert suksess 
for særlig frisk satsning. Når de resterende 
store bookingene langt på vei er hurra-
musikk mer enn potensielt virkelige gode 
musikalske opplevelser, er det skuffende. 
allsang og heidundrende fest er gøy, men 
gøy kan en ha det på 80-tallsfest – konsert 
bør være noe mer. Spenningsmomentet i 
høstens storsalprogram blir om metalroc-
kerne i Satyricon kan unngå rockekollegene 
i WEs skuffende besøkstall fra i fjor, da de 
begge opererer utenfor den gjengse rockein-
teressertes nedslagsfelt. Det får en håpe, for 
Satyricon er en spennende booking.

Klubbens program er heldigvis langt 
friskere. En blanding av mer eller mindre 
kjente skandinaviske band, halvparten i 
den berømmelige indierockgenren, utgjør 
høstens bookinger. De største navnene 
her, som real Ones og rockettothesky, vil 
utvilsomt skape iver og glede på Klubben. 
I tillegg er det en rekke spennende artister 
på vei opp og fram på høstens program. En 
bør så absolutt sette av tid til norske rumble 
in rhodes, en gjeng spennende sjangerre-
beller, og folkindiebandet Tommy Tokyo & 
Starving for My Gravy, signert på selveste 
Warner. Det er med andre ord tett mellom 
godbitene på Klubben i høst.

På Knaus finner en både signerte og usig-
nerte norske band innenfor et vidt spekter av 
genrer. Kvaliteten på bandene spriker stort, 
men slik skal det være på Knaus. Innimellom 
gråsteinen har høstens knausprogram en 
solid samling lovende artister å glede seg 
til. Det hektiske og storslåtte indiebandet 
Pony the Pirate, og mer etablerte The royal-
ties er to av en rekke spennende artister som 
skal gjeste husets minste scene.

alt i alt står høstens program til godkjent. 
Dessverre trekker det lite utfordrende og 
uoppfinnsomme storsalsprogrammet ned 
for de øvrige bookingene som ser virkelig 
lovende ut. Og sist, men ikke minst, hvor er 
den internasjonale headlineren? Forhåpent-
ligvis slippes den i løpet av høsten. Inntil da 
er det på de mindre scenene en kan vente 
seg de beste opplevelsene, så sant det da er 
musikken en er interessert i.

KoMMentar

Høstens Samfundsmøter tar blant 
annet opp tema som skolepolitikk, 
Kina, ekstremsport, matpriser og USA 
i forbindelse med valget. Jonas Gahr 
Støre kommer også i år, på det nest siste 
møtet. Tidligere justisminister Odd Einar 
Dørum skal fortelle om sine personlige 
erfaringer fra studietiden i møtet som 
har fått navnet «Hjernen er alene». 

På første Samfunds-
møte blir det kamp 
mellom elitekultur og 
det folkelige. Senere i 
semesteret tar Jonas 
Gahr Støre igjen turen 
til Studentersamfundet.

Først ut er lørdagens Samfunds-
møte «Kulturkamp», der Ove Vanebo 
fra Fremskrittspartiets ungdom, 
Magnus E. Marsdal, forfatter av boka 
FrP-koden og redaktør i tidsskriftet 
Minerva, Torbjørn Røe Isaksen, skal 
snakke om motsetningene elitekultur 
og «det folkelige». 

– Kulturkamp-møtet er et godt 

utganspunkt for høstens møter, og 
har et tema som er mye debattert i 
media i det siste. Vi har prøvd å lage 
Samfundsmøter med aktuelle tema, 
sier samfundetleder Marie Sigmunds-
datter Stølen. 

Hun er godt fornøyd med møte-
programmet, og mener det kan fenge 
mange studenter.UD

Klubbstyret (KLST)
– Jeg gleder meg til Rockettotthesky, 
Magnus Moriarty og Bare Egil Band-
festivalen. Magnus Moriarty er fra 
samme musikkollektiv som Truls and 
the Trees og Now We’ve Got Members, 
og er definitivt en av Norges beste 
popmusikere. Jeg er helt sikker på at 
skiva hans som kommer i høst er bra, 
sier Geir Ramstad som er bookingan-
svarlig i Klubbstyret. 

Klubbstyret arrangerer fredags-
kveldene på Studentersamfundet.

Kulturutvalget (KU)
– Konserten med Dan Fägerquist, der 
han synger viser fra Sovjet-tida, er noe 
jeg ser fram til denne høsten. Dette 
blir nok en intim konsert på Knaus. 
Filmen om Håkon Håkonsen gleder jeg 
meg til å se. Den skal visstnok inne-
holde fine scener som gir et glimt fra 
barndommen. Jeg gleder meg også til 
exenteraftenen om markedsføring, 
sier Leif Amund Lie, leder av KU. 

KU har ansvaret for de fleste 
kulturtilbud som foregår på ukeda-
gene.

Styret
– Jeg ser fram til alle Samfundsmø-
tene, sier samfundetleder Marie 
Sigmundsdatter Stølen. 

– Og så gleder jeg meg til 
konserten med Øystein Sunde og 
KUs maskeradekurs. Det skal jeg på!  

Styret er det ledende organet 
på Samfundet, og arrangerer 
Samfundsmøtene hver lørdag.

Lørdagskomiteen (LØK) 
– 8. november blir en bra kveld. Da er det først danske As in Rebbekkamaria i Klubben og Enorma Sass på Knaus 
etterpå. Det er to veldig gode liveband, sier Knausbooker Asbjørn Sandal Innerdal.

Lørdagskomiteen arrangerer lørdagskveldene på Samfundet.



Bedriftspresentasjon  
torsdag 28. august  
kl.17.15 i KJEL 1.  

 
Konserndirektør Tom Røtjer: 

“Det å jobbe i Hydro og med store 
prosjekter”.

Hydro is a global aluminium company employing 22,000 people in more than 30 countries, with activities  
throughout the entire value chain – from renewable energy to end products for building and transport applications. 

Infinite ideas in aluminium

Aluminium is the metal of the future – light, strong and endlessly recyclable.

We are seeking people who can invent new ways of using this extraordinary 
metal in everything from buildings and solar panels to bicycles and spacecraft.

www.hydro.com
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Skal lede byens nye kulturhus

ønsket å bruke sine lokaler i Vår Frues 
gate til kulturelle formål. Verken 
RAMP og TeaterTruppen hadde hatt 
noe velfungerende, fast øvings- og 
visningsrom før, men i mai fikk de 
beskjed om at lokalene var deres. Nå 
rives vegger på dugnad mens planene 
vokser fram.

– Vi har kontorer som frilansere 
kan leie på halvårsbasis, øvingsrom 
som kan leies ut til flere grupper hver 
eneste dag, i tillegg til muligheter for 
forestillinger hver kveld. Jeg ser for 
meg at fredag og lørdag kveld kan bli 
typiske konsertkvelder, mens det blir 
barneaktiviteter lørdag formiddag.

Schøyen har stjerner i øynene når 
han viser oss rundt i «midtbyens 
bortgjemte perle», bakgården til 
Parkteateret. Her er det utescene med 
konsert- og forestillingsmuligheter. 
Hvem som skal drive den planlagte 
kaféen med uteservering her, blir 
klart i løpet av høsten.

Flirer av fine ord
De siste månedene har Schøyen 
mer enn noe annet brukt til å skrive 
søknader om støtte. Ideelt sett trenger 
Parkteateret en halv million kroner 
for å få på plass alt de ønsker seg. 

– Jeg var lei av å bare holde på 
med teater og bestemte meg for 
å få en hobby. Da ble jeg med i 
Trondhjems Studentersangforening 
(TSS), men fant fort ut at det ikke 
gikk an å holde på med noe annet 
når man jobber med teater. Det er 
altoppslukende!

Erik Schøyen har bakgrunn fra 
drama/teater-utdanningen på 
Dragvoll, Studentersamfundets 
Interne Teater (SIT) og har utallige 
frilans og frivillige regissøroppdrag 
bak seg. De siste årene har han 
har vært engasjert i den frie 
produksjonsgruppa TeaterTruppen 
i Trondheim. Nå har sarpingen 
blitt daglig leder for det planlagte 
Parkteateret bak Vår Frues kirke.

– Men den tittelen er bare fordi alle 
AS må ha en daglig leder altså. Det er 
ikke så formelt som det høres ut.

Teatertruppen møter 
RAMP
I februar slo Frode Eggen i 
Improkompaniet RAMP på tråden til 
Schøyen og sa at det var på tide at de 
to teatergruppene fikk felles lokaler. 
Et par måneder senere ble det gjort 
klart at Trondheim Befalforening 

TEKST: HEGE LIND hegeli@underdusken.no   FOTO: SIMEN MaSKE

Utescene, bakgårdskafé, øvingsrom, kursvirksomhet, musikk og teater. 
Det er ikke rart Erik Schøyen er stolt.

Foreløpig har de ikke fått en krone, 
men venter fortsatt på mange svar.

– Det virker av og til som det er 
viktigere å være flink til å skrive 
søknader enn det er å ha en god idé. 
Jeg har lært veldig mange fine ord av 
alt papirarbeidet. For eksempel har 
det vist seg veldig viktig å understreke 
at Parkteateret ikke bare er en scene. 
Kall det heller en infrastrukturell 
fasilitator.

Schøyen bryter ut i latter, men 
understreker at det ligger en del 
sannhet i det pretensiøse begrepet.

– Mest av alt vil vi være et slags 
koordinerende møtested med 
muligheter. Hvem som helst skal få 
spille eller øve på Parkteateret. Alle 
betaler den samme spottprisen, og får 
de samme forutsetningene.

Schøyen mener scenen er et 
helt nødvendig supplement til 
kulturtilbudet i Trondheim, og 
understreker at noen lignende scene 
og møtested ikke eksisterer.

– Mens Avant Garden mest 
av alt er en scene for nasjonale 
og internasjonale, omreisende 
produksjoner, vil vi være der for alle 
de lokale grupperingene som lenge 
har spilt under umulige forhold. UD

Navn: Erik Schøyen
alder: 29
Bakgrunn: Student og universi-
tetslektor ved drama/teater på 
Dragvoll, kunstnerisk leder for 
SIT. Lang erfaring som drama-
turg, regissør og scenograf, blant 
annet i TeaterTruppen og ved 
Trøndelag Teater.

aktuell som: Daglig leder for det 
planlagte Parkteateret i Trond-
heim.

anbefaler i høst: Skuretfestivalen 
15. - 24. august.

Planlagt kulturhus i Vår Frues 
gate 4. Har et styre bestående 
av representanter fra Improkom-
paniet raMP og Teatertruppen. 
Disse gruppene mener å kunne 
garantere 43 utadrettede arran-
gementer i året. Stipulerte 
leieinntekter krever rundt 30 flere 
arrangementer årlig.
I tillegg til utadrettet publi-
kumsaktivtet i form av teater og 
musikk, vil huset fylles med blant 
annet kontorer for frilansere, 
øvingsakivitet, næringslivsret-
tede kurs og barneaktiviteter.
antatt åpning: Sent i november, 
med en kjempefest og oppføring 
av en nyskrevet erotisk soirée 
med regi av Schøyen.

eRik schØyen

kulTuRinTeRVjueT

paRkTeaTeReT
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TEKST:  MoRTEN FISKVIK ILLUSTRASJON: KRISTINE BRUN UGSTAD



MER BREDBÅND FOR PENGENE
Vi gir vi deg skikkelig kraftig bredbånd• 

 til lavere pris.

MULIGHET FOR DIGITAL-TV
• Alle de kjente TV-kanalene 
• Lei fi lm med fjernkontrollen – rett til din TV
• Interaktiv TV: Se TV-programmer når du vil 

BREDBÅNDSTELEFONI 
• Ring som før, bare billigere

www.nextgentel.no   •   tlf 07979

AR
TI
C 

48
24

©2008 Warner Bros. Ent. Inc. All Rights Reserved.  
BATMAN and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics. 

TM

PÅ KINO NÅ!
www.thedarkknight-no.com

STUDENT?
SKAFF DEG SKIKKELIG 
KRAFTIG BREDBBÅND

V
 

SE ALLE VÅRE 

STUDENT-
TILBUD PÅ 
www.nextgentel.no/student

Skikkelig kraftig teknologi kan gjøre underverker for helt vanlige 
mennesker. Hos oss får du bredbånd med nok kraft til alt du vil 
gjøre på nett, til ekstra gode studentpriser. 

SMS: send student til 07979

VI SØKER 
MEDARBEIDERE        

STUDENTAVISA I TRONDHEIM    1914 - 2008    NR. 1    93. ÅRGANG    15. JANUAR - 28. JANUAR

Tittel
Side 99

Vi søker etter kursledere  
for humanistisk konfirmasjon 

(tidl. kalt borgerlig konf.)

Følg en gruppe 14-åringer, og ta opp tema som livssyn,  
etikk, menneskerettigheter og sex. 

Totalt 20 timer kurs + ”Camp refugee”. 
Opplæring blir gitt. Jobben er lønnet.

Les mer på www.human.no/trondheim
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Videodagbok på 
utveksling

kulTuR

Magnus MarDal
Forfatter

  
BOK
Mig äger ingen av Åsa Linderborg. 
Nettopp kommet på norsk også. Løp 
og kjøp!

FILM
Coen-brødrenes uhøytidelig barokke 
beretning The Big Lebowski. Du 
møter Jesus!

MUSIKK
Akkurat nå: Jarle Bernhofts soulske 
plate som kommer i løpet av august. 
Jeg er stolt av å være norsk når han 
er det.

TEATER
Nei, det driver jeg ikke med.

KOMIKER
Harald Eia. Han var forresten 
konsulent på FrP-koden, og redda 
det manuset fra mine amatørismer, 
vil jeg si.

AVIS
Klassekampen.

DIKT
Nei.

TEGNESERIE
Rocky.

TV
OL?

KUNST
Knappast.

Av Hege Lind

Min anbefaling

NTNU-studenter blir sponset med videokamera av den amerikanske ambassaden 
når de reiser til Santa Barbara i høst.

– Synd vi ikke får stemme, sier 
Jonathan Ronen.

– Viktig at folk er gira
Hver måned skal studentene laste 

opp klipp fra sine opplevelser som 
studenter i USA. På slutten av året får 
ambassaden hjelp av Høgskolen i Lille-
hammer til redigering, og klippene 
skal settes sammen til en informa-
sjonsvideo. Kjersti Ofstad håper 
videodagbøkene engasjerer.

– Søknadene ble skrevet på engelsk, 
og vi så etter de som skrev bra og 
kunne prate godt for seg, de som var 
ivrige og engasjerte. Det er jo litt viktig, 
når man skal lage videodagbok, at folk 
er gira på å komme seg ut og finne på 
ting, møte folk, forklarer hun.

– Men vi har ingen forventninger, 
bare store forhåpninger. Det er jo første 
gang det blir gjort, sier Ofstad. UD

I høst starter den amerikanske 
ambassaden i Oslo det nye prosjektet 
«The Student Video Diary». Prosjektet 
går ut på at norske studenter på utveks-
ling i statene filmer sine opplevelser og 
inntrykk, og jevnlig laster videoklip-
pene opp på en Facebook-gruppe.

– Målet er først og fremst å 
promotere studier i USA, forteller 
informasjonsrådgiver Kjersti Ofstad 
ved ambassaden.

– Derfor annonserte vi en konkur-
ranse der studenter som skulle til USA i 
høst kunne sende inn sine prosjektfor-
slag for å vinne et videokamera.

Søkte dagen før fristen
NTNU-studentene Roald Fernandez 

Cuesta og Jonathan Ronen er to av 
de syv heldige, og får nå spandert et 
videokamera av ambassaden på sin 
vei over dammen. Der skal de ta fjerde 
år av mastergraden i kybernetikk.

Det hele var et ganske impulsivt 
innfall hos de to, som søkte den siste 
dagen før søknadsfristen gikk ut.

– Søknaden var ganske raskt 
skrevet; vi hadde ikke noen spesiell 
idé eller noe originalt konsept. Det 
de spurte om i brosjyren var hvorfor 
akkurat vi fortjente å få et videoka-
mera, forteller Ronen, som likevel har 
en tanke om hvorfor akkurat han og 
Fernandez Cuesta ble valgt.

– Vi er ganske interesserte i ameri-
kansk politikk. På den måten kan det 
tenkes at våre innslag får en halvse-
riøs vinkling.

Nå gleder de seg til å se hele det 
amerikanske valget på nært hold.

TEKST:  DAVID BACH
 davidba@underdusken.no
FOTO:  SVEINUNG SUNDFØR SIVERTSEN
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Øremerking hindrer 
åpne ansettelser

Jakten på det ekte og  
opprinnelige

Det er normalt å ha noen ideer om hva man 
vil finne på et sted, og man finner som regel 
det man leter etter, sier Kirkholt.

Samer i dyrehager
Universitetsstipendiat Cathrine Baglo, 
ved Tromsø Museum, skriver for tiden en 
avhandling om utstilling av samer i perioden 
1820-1935. Disse utstillingene er eksempler 
på hvordan identitet, kultur, kunst og 
historie kan bli løsrevet fra øvrig kontekst, 
tilspisset og markedsført som salgsvare 
overfor et publikum.

– Norske, svenske og finske samer ble 
utstilt rundt i Europa. Det kunne være 
enslige voksne, men aller helst hele familier 
med barn og reinsflokk, forteller hun.

Noen av utstillingene var mindre, 
og ble laget i tilknytning til dyrehager 
i europeiske storbyer, mens andre 
hørte til verdensutstillingene. Blant 
annet var sørsamer fra Røros utstilt på 
verdensutstillingen i Chicago i 1893.

I Tromsø museums tidsskrift, Ottar, 
skriver Baglo: «I denne tida (på arbeid som 
utstilt same, journ.anm.) måtte man holde 
seg innenfor leiren, og se ut som en «ekte» 
same. Når arbeidstiden var omme begynte 
imidlertid for de aller fleste et annet og friere 
liv: Livet som turist, kulturell ambassadør, 
verdensborger og moderne europeer».

Samene forpliktet seg altså til å framstå 
mest mulig i tråd med de stereotype 
forventningene hos publikum.

Manipulerte virkeligheten
– I utstillingene silte man bort det 
moderniserte i den samiske levemåten. 
Slik framsto det samiske mer karikert enn 
det i virkeligheten var. Rekruttering skjedde 
utelukkende fra reinsdriftssamiske miljøer. 
Selv om flere av disse var blitt bofaste, var 
det alltid det nomadiske som ble framstilt. 
De mer «hybride» tilpasningene, som ofte 
var en blanding av det moderne og det 
tradisjonelle, ville brutt med publikums 
forventninger, forklarer Baglo.

– Hvorfor spiller man så ofte på det som har 
vært, framfor det som er, når man framstiller 
seg selv overfor andre?

– Da gir man publikum det enkle bildet 

«Velkommen til Trondheim, vikingkongens 
by og Norges historiske hovedstad». 
Slik presenteres Trondheim på 
Turistinformasjonens hjemmesider.

– Når turister spør oss hva som er 
hovedattraksjonene i Trondheim, svarer 
vi som oftest Nidarosdomen, Stiftsgården, 
Erkebispegården, Bakklandet, Munkholmen, 
Festningen, Sverresborg og Ringve, opplyser 
Marit Carlsen hos Turistinformasjonen i 
Trondheim.

Felles for alle disse hovedattraksjonene er 
at de er historiske levninger fra en tid som 
er forbi. Det kan altså virke som om turister 
oppsøker det gamle fremfor det nye, og at det 
er dette reiselivsnæringen markedsfører.

Lettere å ta inn det etablerte
– Når man skal finne noe felles som man 
kan presentere for andre, er det naturlig å 
ta fatt i det eldre. Man kan lett enes om at 
Nidarosdomen, og annen kanonisert kunst, 
har verdi. Kanskje er det vanskeligere å enes 
om en kanon av samtidskunst, sier Tore 
Kirkholt, kunsthistoriker ved NTNU.

Kirkholt tror at turister oppfatter 
Trondheims historiske fokus som naturlig, 
og at det er dette de forventer når de kommer 
hit.

– Det er neppe mange som oppsøker 
Trondheim for å oppleve det moderne 
og pulserende kulturlivet. Men byens 
samtidskunst hadde så absolutt fortjent 
mer oppmerksomhet, mener han.

Han legger til at det generelt krever 
mindre å ta innover seg kanonisert kultur, 
enn kunst med mer uetablert verdi. Man må 
anstrenge seg mer for å ta inn noe ukjent, 
enn noe man allerede vet noe om. Kanskje 
er det også derfor turister flest oppsøker de 
største severdighetene når de besøker et 
nytt sted.

– Generelt er det blikket man reiser ut 
med, som avgjør hva man finner på et sted. 

Som turist reiser man til ukjente steder og møter fremmede 
mennesker. Men har man allerede bestemt seg for hva dette 
ukjente og fremmede er?

de forventer å få. Det er generelt lettere å 
forholde seg til en ren stereotypi, enn til mer 
hybride varianter. Som turist eller publikum 
opplever man kanskje stereotypien som en 
slags essens, svarer Baglo.

Hun peker på at urfolk verden over tar i 
bruk stereotypiene som reiselivsstrategi.

- Det er jo dette som selger. Vi nordmenn 
gjør også dette, i form av bunader og 
bygdespel, legger hun til.

Trondheim turistinformasjons allerede 
nevnte framheving av vikingarven, kan 
kanskje også tjene som eksempel. En 
parallell i Midtøsten kan være hvordan 
det romantiserte og stereotype bildet av 
nomadiske buskapsholdere, beduiner, 
har blitt tatt aktivt i bruk både som 
nasjonsbygging og som salgbar vare overfor 
turister.

Idealet om anti-turisme
– Idealet for backpackere er nettopp å unngå 
de mest markedsførte turistattraksjonene, 
sier Petter Grytten Almklov, sosialantropolog 
ved NTNU Samfunnsforskning.

Almklov har tidligere skrevet 
hovedfagsoppgave om backpacking som 
moderne identitetsbygging. Han forteller 
at også backpackerne søker etter det 
tradisjonelle og det som har vært, men i en 
annen versjon enn den som markedsføres 
av reiselivet.

– I dag opplever en kanskje verden som 
tygget, fordøyd og presentert for en. Idealet 
om å finne det «ekte og uberørte», handler 
nok om å tydeliggjøre individualitet. På 
desperat vis forsøker man å gjøre noe eget, 
sier han.

Ifølge ham er både backpackere og 
kritikere av backpacking svært opptatte av 
skillet mellom det ekte og opprinnelige, og 
det som er konstruert for turister.

– Men informantene mine greide ikke å 
forklare hva dette «ekte» besto i, eller hvorfor 
det var så viktig å oppleve det, sier han.

Almklov forteller imidlertid at den 
historiske levemåten gjennomgående ble 
omtalt som mer ekte enn den moderniserte. 
Dersom dette ekte i tillegg var noe man 
fikk oppleve utenfor en konstruert 
turistattraksjon, var opplevelsen ultimat.

– Sett i forhold til idealene om det ekte 
og uberørte, vil ikke en backpacker oppsøke 
Trondheims vikingarv og museer. Og 
kanskje nettopp fordi det er dette reiselivet 
markedsfører mest, føyer Almklov til.UD

TEKST:  MARIT ELINE CHRISTENSEN
 maritec@underdusken.no
ILL.:  ASBJØRN HAMMERVIK FLØ
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Svin og Svor ankommer Bari klokken ni på kvelden, mote-
riktig sent. Som fortjent er alle bord fulle. Vi stabler oss 
ned på to barkrakker, med noe murring fra Svin; man kan 
jo ikke spise uten stolrygg. Heldigvis reiser to fruer seg og 
forlater et perfekt spisebord. Svin jubler innvendig.

Lokalene på Bari er svært innbydende. Dype skinnso-
faer, bordplater i mørkt tre og hylfrekk rødlig belysning. 
Barokt og hipt (om det er mulig). Klientellet er modent, 
med en snittalder rundt førti, og et kraftig overvekt av 
småbrisne mødre. Men Svin avslører at han allerede har 
notert seg et par pene damer, så det er potensiale her.

Vi titter på menyen. Bari har en dagsmeny som varer 
frem til klokken fire. Etterpå avløses den av kveldsme-
nyen bestående av fem hovedretter, hvor den billigste 
koster kroner 145,-. I tillegg byr kveldsmenyen på antipasti 
med «kokkens beste råvarer», burgere, ost og spekemat, 
bruschetta og salater. Svin velger entrecôte (205,-), med 
estragonsopp, urtesmør og poteter. Svor går for fjærkre 
- baconstekt kyllingbryst med sterk tomatsaus, grønn-
saker og poteter (195,-).

Når det kommer til drikke, bestemmer Svin og Svor seg 

for å bryte anmeldelsesnormen med øl, og ber kelneren 
anbefale vin til maten. Kylling kobles med en Barbera fra 
renato ratti (56,-) mens entrecôten akkompagneres av Vino 
Nobile di Montepulciano fra avignonesi (66,-). Elskverdige 
priser, med tanke på hva flaskene koster på polet.

Etter 25 minutter kommer maten, som avslører at Bari 
har gått for effektivitet framfor spesialisering, da okse 
og kylling har nøyaktig samme tilbehør. Til gjengjeld er 
grønnsakene godt tilberedt, sett bort fra en våt og slapp 
brokkoli. Svin er medium fornøyd med sitt valg, entrecôten 
er mør og passe stekt, men kryddersmøret smaker bare grill-
krydder, og sausen svømmer i fett. Svor er mindre fornøyd. 
Kyllingen er ihjelstekt, og opplevelsen heves ikke nevne-
verdig av tomatsausen. Vinene smaker derimot ypperlig, 
Bari kan sin vin.

Kjøkkenet på Bari er åpent til ti. Med mat som verken 
imponerer eller avskrekker er stedet perfekt for studenter 
som ønsker å la en grei middag gli over i vorspiel. Med vinpri-
sene er det også fullt mulig å bli pusset på Bari, men sørg for 
å dra videre før lilleviseren bikker elleve. Da har førtiårin-
gene absorbert opp alkohylene, og det er tid for rødvinshyl 
og griseri. redde seg den som kan. Dét var forøvrig litt 
vanskelig, fordi vi ikke fikk kontakt med kelneren for å få 
regningen. Men vi klarte det til slutt.

Ingen smaksorgasme fra Bari, verken fantastisk eller 
grusomt, bare kjedelig. Pluss for svært overkommelige 
priser på vin, og for kelnerens anbefalinger.

bari – munkegata 25 
TEKST OG FOTO:  SVIN OG SVOr

Forglemmelig
restaurant

smile og nikke anerkjennende.
Mellom hallelujaropene tar Morse seg tid til å spille 

noen låter uten religiøse overtoner, i form av «We all Need 
Some Light» fra Transatlantics debutalbum, samt nydelige 
«June» fra Spock’s Beard-albumet The Kindness Of Stran-
gers. Uansett hva Neal Morses religiøse overbevisninger 
er, gjør de ikke musikken han lager, eller konsertene han 
spiller, noe svakere.

Den hellige treenighet ble utvidet til et firkløver da 
guden av amerikansk neoprogrock inntok Salem.

En konsert med Neal Morse, grunnleggeren av det fantas-
tiske progrockbandet Spock’s Beard, samt supergruppen 
Transatlantic, i et menighetshus i Trondheim, er en tanke 
som for få år siden ville virket svært absurd. Likevel, etter 
å ha blitt «født på ny», som de kristne kaller det, og lagt 
begge bandene bak seg, har amerikaneren nå holdt fem 
kirkekonserter i Trondheim på halvannet år.

Og selv om mannen i manges øyne har blitt sprøyte 
gal, skal det være hevet over enhver tvil: Når det gjelder 
musikk, vet han fremdeles hva han driver med. Morse 
synger, spiller keyboard, elektrisk og akustisk gitar med 
en herlig intensitet. Det er liten tvil om at multiinstru-
mentalisten på egenhånd hadde klart å skape et lydbilde 
som på ingen måte hadde gjort skam på det komplekse 
låtmaterialet.

Med seg på scenen i Salem menighetshus har Morse fem 
svært dyktige trondheimsmusikere, og det er vanskelig å 
høre at de kun har øvd sammen i få timer før konserten. 
Tar man i betraktning at Neal Morse tidligere har spilt 
disse låtene med musikere som Mike Portnoy, roine Stolt, 
Pete Trewavas og ryo Okomoto, er det lett å se for seg at 
nervene var i helspenn for de unge musikerne, men om 
så var tilfelle, skjulte de det godt.

En person som ikke gjør like mye fornuftig på scenen, 
er Salem menighets utsendte som til stadighet kommer 

opp for å oversette amerikanerens snakking mellom låtene. 
Dette er kanskje nødvendig under andre slags sammenkom-
ster i menighetshuset, men denne kvelden er det nok ingen 
i salen som ikke forstår hva som blir sagt mellom låtene.

Senere års kristne soloalbum står ikke tilbake for den 
hedenske progrocken Morse laget med Spock’s Beard, og det 
er solomaterialet vi i hovedsak får servert denne kvelden. 
Når Morse spontant utbryter «This is prog rock!» etter å liret 
av seg den tretti minutter lange tittellåten fra sin seneste 
utgivelse, Sola Scriptura, kan man ikke gjøre annet enn å 

neal morse - salem menighetshus, 6. august 
TEKST OG FOTO:  STIaN MaTHISEN    stianmat@underdusken.no 
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Underfundig kaffekos

synes historien om Dr. Munk og Per 
Waglen var usammenhengende, 
lurvete og grotesk, men romanen 
har solgt jevnt og trutt i nå femog-
tyve år, forklarer Hovland til fjøsets 
store begeistring.

Gjennom Hovlands høytlesning 
fra jubileumsboken Åleine i Alpane 
som feirer Hovlands tyve år i bransjen, 
får publikum nok et gjensyn med den 
hensynsløse livsnyteren Per Waglen. 
Hovlands tørre formidling av karakte-
rens ubehøvlede stil og upolerte språk 
skaper høy trivselsfaktor i fjøset på 
Loddgard. Etter to timer med samtale, 
høytlesning og aforiske blinkskudd 
er det duket for slabberasets siste 
spørsmålslapp, til tross for publi-
kums stadige rop på mer. «Hvordan 
ville det gått om Per Waglen og Dr. 
Munk hadde vært på Fjøsfestivalen?» 
lyder spørsmålet. Hovland tenker seg 
om, før han til slutt svarer, «Ein får 
berre håpa dei hadde lagt seg tidleg», 
til rungende latter i fjøset. 

Kaffeslabberaset på Loddgard ble et 
uformelt og morsomt innblikk i Ragnar 
Hovlands rike forfatterskap.

«I går var her cirka hundre, men i dag 
kommer det nok litt flere», forklarer 
en av festivalens ildsjeler, Mari Rauns-
gard. Hver sommer inviterer familien 
Loddgard til gårds med konserter, 
kunst og aktiviteter, så sant de ikke 
er så utslitt etter fjorårets planleg-
ging og gjennomføring at de må ha 
et sabbatsår. Under Dusken tar turen 
til Melhus på festivalens siste dag for 
å oppleve sommerens siste store festi-
valhelg i miniformat. Blant nydelige 
jazzkonserter, utstillinger, låvedans, 
andeslipp får vi også høre nytt mate-
riale fra Rockettothesky, som valgte 
å ta turen til fjøset fremfor Øyafes-
tivalen.

Tilslutt står et annerledes festi-
valinnslag igjen som dagens 
høydepunkt: Kaffeslabberas med 
Ragnar Hovland.

Multiskrivekunstneren Ragnar 

Hovland åpner ettermiddagen på 
Loddgard i riktig Bokbadet-stil. 
Med Raunsgard som slabberasvert 
samtaler de to rundt hans allsidige 
forfatterskap, avløst av høytlesning 
fra utvalgte verk. Som publikummer 
kunne en forberede seg til slabberaset 
med en tur i gårdens dukkehus, som 
for anledningen utgjør et Hovland-
bibliotek. Her kan en kikke i bøker og 
skrive lapper med spørsmål som tas 
opp på slabberaset.

Med kaffe og et utall bakverk sitter 
publikum i alle aldre spent og venter 
på dagens første programpost. De 
blir alt annet enn skuffet. Hovlands 
litteratur er gjerne kjent for å være 
underfundig, naivistisk og herlig tørr-
vittig, egenskaper som kommer godt 
til nytte i fjøset på Melhus. Etter en løs 
og ledig introduksjon starter Hovland 
med prosadiktet Strandvik symfo-

niorkester, en hyllest til et lokalt 
orkester sett gjennom øynene til en 
svoren fan. Her fables det om at både 
Camilla Collett og Al Capone var på 
åpningen av orkesteret, som til slutt 
må legge inn årene. Ikke fordi «rock’n 
roll» drepte den lokale orkesterinte-
ressen, men på grunn av det kraftige 
vestlandsregnet. Hovland leser høyt 
med sin særegne form for avmålt 
innlevelse, og tre generasjoner festi-
valgjengere humrer og ler av hans 
underfundige betraktinger. 

Mye av Hovlands forfatterskap tar 
utgangspunkt i reiser, både små og 
store. Enkelte begrenser seg til en tolv-
årings obligatoriske campingtur med 
familien til slektninger han egentlig 
ikke har lyst å treffe, mens andre er 
lengre, og gjerne mer abstrakte reiser, 
i håp om å finne noe som skal gjøre 
livet bedre. 

Samtalen fortsetter rundt 
Hovlands gjennombruddsroman 
Sveve over vatna, om en ung mann 
som ankommer Bergen på 1970-tallet 
for å studere. En roman som i følge 
ham selv passer for unge, drøm-
mende og urolige sjeler. Kritikerene 

kaffeslabberas med ragnar hovland - 8. august,  
fjøsfestivalen på loddgard
TEKST:  KarOLINE rOSSGårD SaLHUS ksalhus@underdusken.no       FOTO: SIMEN MaSKE
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18.15 får du Torch, Balkan Beat Box, 
Clutch og Dumdum Boys på Elvescenen.
Olavs pub og spiseri: Vikelven jazzband 
spiller New Orleans jazz fra kl 14.00.
Skuret: Christian Holdø presenterer fore-
stillingen En rettskaffen mann. Søndag 
vises forestillingen til samme tid. To timer 
senere (lørdag) spiller Nigun Extremo.
Samfundet: Samfundsmøte Skolen - 
likhet for enhver pris? kl 19.00 i Storsalen. 
Innledere er professor ved NTNU Martin 
ystenes, lektor ved lærerutdanningen 
i Høgskolen i Vestfold Kritine rohde 
Næss og leder i aUF Martin Henriksen. 
Ved midnatt blir det konsert med Pipe 
Dream på Knaus.
Brukbar/Supa: Pstereo Klubb med Lo Fi 
Fnk som DJ-er.
Fru Lundgreen: Konsert med Sista 
Sekunden kl 22.00.
Blæst: Pstereo efterfest hvor 1990’s 
snurrer plater til langt på natt.

Søndag 24. August
Samfundet: Omvisning kl 17.00 for alle 
de som rotet seg bort i går kveld. Storsal-
skino kl 20.00: Håkon Håkonsen.
Skuret: Improteater med Improoperatø-
rene kl 20.00, og konsert med poetiske 
Sødersang to timer senere, avslutter årets 
Skuretfestival.

Tirsdag 26. August
Samfundet: Høstens andre nummer av 
Under Dusken er omsider klar og leveres 
duggfrisk til deg av et samlet redaktør-
korps i kassebil.

Tirsdag 12. august
Samfundet: Immatrikuleringsfæst for de 
nye og kanskje håpefulle studenter ved 
NTNU fra kl 20.00. DJ På Vidda Sound-
system spiller plater i Strossa og ali 
Soulishhh på Selskapssiden. I tillegg bilr 
det konsert med Hot Organ på Knaus fra 
midnatt.

Onsdag 13. August
Samfundet: International-a-palooza for 
internasjonale studenter fra kl. 18.00. For 
alle andre åpner Huset kl 22.00. 
Torsdag 14. august
Folkebiblioteket: Barokkcello recital 
med Tormod Dalen i rådhussalen kl 
19.30.
Café Filter: releasekonsert med Perikom 
kl 21.00.

Fredag 15. August
Samfundet: Skolestart med musikkquiz 
på Edgar 20.00. DJ Spacefunk Capsule 
snurrer plater på Selskapssiden 22.00. 
En halvtime senere er det konsert med 
Leisure Suit Lovers i Klubben, mens Nixon 
spiller på Knaus 23.59.
Babel: Pstereos festivalutstilling Canvas 
Underground åpner kl 20.00, med 
påfølgende åpningsfest på Brukbar. 
Utstillingen har kunstverk av Stig Tommy 
Høvik, Ellen Sofie Griegel og Jonas adrian 
Lilleengen og varer frem til 24. august.
Skuret: årets Skuretfestival åpner i 
kveld med to konserter. Det blir vise-
sang med Siv Trine Haldaas kl 20.00, og 
funk/soul/jazz med Elsewhere Stories to 
timer senere.
Blæst: releasekonsert med allerede 
hypede 22, nødvendigvis klokken 22.22. 
DJ Boys of Behavior snurrer plater før og 
etter konserten.
Brukbar/Supa: Dansefest med DJ Hanger 
& Halvorsen.

Lørdag 16. August
Samfundet: Høstens første Samfunds-
møte smeller i gang kl 19.00, og tar 
for seg sommerens store kulturdebatt 
under tittelen Kulturkamp. Innledere er 
FpU-formann Olve Vanebo, forfatter av 
FrP-koden, Magnus Marsdal og redaktør i 

Minerva, Torbjørn røe Isaksen. Senere blir 
det platesnurring av DJ Explorers record 
Club på Selskapssiden 22.00, og konsert 
med Bolla og Lilleband ved midnatt på 
Knaus.
Olavs pub og spiseri: Feetwarmers spiller 
mainstream jazz fra kl 14.00.
Skuret: Dobbeltforestilling med Betti Bitter 
Mitt liv, og kari-katur-az Bare fortsett fra 
kl 18.00. To timer senere blir det stand 
up med Standup Trondheim, før kvelden 
avsluttes med countrykonsert fra amber-
ville kl 22.00.
Blæst: DJ Kim W spiller til dans fra kl 
23.00.
Brukbar/Supa: Supa fyller 3 år, og det feires 
med konsert med Boy 8 Bit.

Søndag 17. August
Samfundet: Omvisning på det røde, runde 
Huset fra kl 17.00 for byens nye, grønne 
huer.
Skuret: Gårsdagens dobbeltforestilling 
gjentas i kveld til samme tid. Kl 22.00 er 
det duket for konsert med Æ.
Sverresborg Folkemuseum: Teaterfores-
tillingen Minda - piken på apoteket vises 
kl 18.00.

Mandag 18. August
Samfundet: Immatrikuleringsfæst for 
HiST-studentene. DJ Billy og Nevy spiller 
på Klubben kl 21.00. En time senere snurrer 
DJ Chmmr plater i Strossa og DJ Fred-Fidel 
på Selskapssiden. 23.00 er det konsert med 
The Siri Lanckas på Knaus.
Sake: Nina og Stine er fast bestemt på å 
forsvare sitt kretsmesterskap i karaoke fra 
1983, og gir alt etter et fire timer langt 
målrettet Fernet-vorspiel.

Torsdag 21. August
Skuret: Etter noen dagers pause er Skuret-
festivalen plootselig hootselig tilbake med 
danseteateret Lavtrykk av Kristin Holand 
og rebekka Nystakk kl 20.00. Forestillingen 
vises også kl 18.00 fredag. To timer senere 
spiller kvintetten Balun sin musikk, som 
visstnok roter rundt i popsjangeren.
Blæst: Konsert med de svenske folkpro-
glegendene i Hoven Droven kl 20.00. Mon 
tro om de spiller bryllupsvals som hjemme 

i Jämtland? Den som stiller 
får svar.
Dokkhuset: Nymark 
Collective med Kristin 
ambjørnsen presenterer 
materialet fra sitt strå-
lende livealbum Bessie 
Smith revisited fra kl 
18.00. 

Fredag 22. 
August
Marinen: Pstereo 2008 
smeller i gang med sine svært mange 
konserter på tre forskjellige utescener. Fra 
18.45 og utover spiller henholdsvis Lille-
bjørn Nilsen, Loney, Dear, Shy Child og bob 
hund på Elvescenen. Fra 17.30 kan du se 
Egil Olsen, Lukestar, Mûm og Datarock på 
Kanonscenen, og fra samme tid på Bass-
tionen spiller Beneva vs Clark Nova, The 
Work, Lo-Fi Fnk og Bitch Cassidy.
Café Filter: Konsert med Lise Olden kl 
21.00.
Skuret: Kl. 20.00 setter teatergruppen 
Hosmatross opp Et delvis møblert hjem. 
Forestillingen vises også til samme tid 
lørdag. Kl 22.00 er det konsert med blues-
rock-bandet 20 Bones.
Teaterhuset Avant Garden: Premiere på 
Tablå Teaters oppsetning av Jon Fosses 
Sammen kl 18.00. I tillegg er det forestil-
linger kl 16.00 og 18.00 både lørdag og 
søndag.
Samfundet: Musikkquiz på Edgar 20.00, 
DJ Double Trouble på Selskapssiden 22.00, 
og konsert med Synkoke ved midnatt på 
Knaus. En time senere blir det ellevilt bråk 
i Klubben med Kakkmaddafakka.
Blæst: Everything On Black spiller konsert 
kl 22.00.
Brukbar/Supa: Pstereo Klubb med Data-
rock som DJs

Lørdag 23. August
Marinen: Pstereos andre dag byr på enda 
flere konserter enn fredag. Fra 17.30 finner 
vi Captain Credible, The New Wine, Metro-
nomy og Casiokids på Basstionen. Fra 13.00 
spiller Erlend Ekle, Kristi aspen, Steve 
Cooling, Katzenjammer, The South, Gerilja, 
1990’s og Johndoe på Kanonscenen. Fra 

12. august - 26. august / NRK-landet lukter EU

27 år gamle Hilde Marie Kjersem har tidli-
gere glimret som vokalist for band som 
Subtonic og TUB Quartet, og høstet lovord 
fra pressen under årets Bylarm. Hennes 
solodebut, A Killer For That Ache, er en 
plate som vil varme og trøste i den sure 
trondheimshøsten. Det er fengende og 
fint allerede fra andre kutt, «Mary Full Of 
Grace», med behagelig melodi og lavmælt 
instrumentering. Det er enkelt og flott, 
men kan oppfattes som tamt.

Sistnevnte karakteristikk må dog stå 
til skamme når neste spor siger ut av 
høyttalerne. Etter en avdempet åpning 
tar refrenget på «Fantasy» lytteren med 
storm, og vellyd og støy slår mot ørene. 
Låtene som følger, preges alle av herlig 
lek med toner og rytme. Flere av sangene 
begynner i det stille, gjerne nedstrippet 
til kun vokal, før de bygges opp ved hjelp 
av spennende arrangementer og uventede 
musikalske veivalg.

Kjersem er nok først og fremst kjent som 

jazzvokalist. Stemmen hennes er likevel 
mer allsidig enn som så, og får virkelig 
utfolde seg på den knirkende og knitrende 
platen. A Killer For That Ache inneholder 
kort sagt noe for enhver smak, og det 
meste smaker meget godt. Tittelsporet 
er fire minutter rørende a capella. Nyde-
lige vokalharmonier gjentas, før det 
hele  fullbyrdes med en sterk melodi, 
hvor Kjersems vokale kvaliteter slår ut i 
full blomst. Sporet er utvilsomt platens 
desiderte høydepunkt i tillegg til den 
suggerende «London Bridge» og «Marie 
antoinette» som giljotinerer lytteren med 
sitt refreng.

Det er lite negativt å skrive om platen, 
om man ser bort fra albumets to korteste 
komposisjoner, som blir kjedelige 
sammenlignet med resten av repertoaret. 
«Sleepyhead» og «Save Up» virker uinspi-
rerte og unødvendige – en rak motsetning 
til den hensynsløse kreativiteten som 
hersker på A Killer For That Ache.

Hilde Marie Kjersems solodebut A Killer For That Ache er full av vakker, spen-
nende og genuin musikk.

hilde marie kjersem - A Killer For ThAT Ache - rune 
grammofon / TEKST:  MOrTEN FISKVIK   mortenfi@underdusken.no 

Smertestillende sang
plate

Thomas Marco Blatt er født i 1980, og 
for to år siden debuterte han med dikt-
samlingen Slik vil jeg måle opp verden. 
20. august kommer Overalt bor det folk. 
Tematikken er gitt allerede i tittelen. 
Blatt maler bilder av mennesker, boliger 
og IKEa-møbler. Stedet står sentralt, 
og fokus rettes mot hvordan mennesket 
forholder seg til det.

Diktene i samlingen varierer mellom 
det lange, retoriske og det korte, finurlige. 
rytmen som er så tydelig til stede i mange 
av setningene, forsvinner innimellom helt 
og diktene blir rare og stakkato uten at 
det i det hele tatt fungerer.

Enkelte av de lengste tekstene gir en 
følelsen av at Blatt rett og slett ikke har 
nok å formidle. Jeg tenker at formen er for 
ambisiøs for den unge mannen og liker de 
korte best. Samtidig glimter han til med 
formidable skildringer og underfundige 

poenger også i de lengste tekstene. Blatt 
selv er født i Sør-Korea, men oppvokst 
i Norge. Kanskje er det fordi nettopp 
denne informasjonen står trykket på bokas 
omslag det er så lett å lese den person-
lige historien hans inn mellom linjene. 
Uansett oppleves enkelte av skildringene 
påtrengende og unødvendig private uten 
at jeg er i stand til å si om de er det.

Språklig er Blatt på sitt beste blant de 
fremste. Ordene er myke eller syrlige, og 
de smyger seg inn under huden din og 
setter umerkelig tydelige spor. Mange av 
diktene krever både en tredje og fjerde 
gangs lesning, før de åpenbarer seg som 
virkelige perler. Blatt er ung og dette er 
åpenbart en sterk andre publikasjon. Selv 
tror jeg samlinga fortjener å bli stående i 
hylla ei stund før jeg bestemmer meg for 
hva jeg egentlig mener om den.

Historiene er sårbare og gode, og språket lett og fint i Overalt bor det folk, men 
bare sjelden når diktsamlingen noe form for klimaks.

marco blatt – overAlT bor deT FolK – kolofon forlag 
TEKST: HEGE LIND    hegeli@underdusken.no 

Så nært, men likevel så 
fjernt
DiktsaMlinG

Store seire og store feilgrep, en far som ville sin sønn best og en sønn som ville 
bli best. Blod og ære er et velkomment gjensyn med sirkus Klemetsen.

En av Norges mest spennende og omdis-
kuterte idrettsutøvere på 90-tallet har 
endelig blitt tilgodesett med filmen om 
livet, karrieren og faren – kanskje særlig 
faren. Karrieren har blitt bakteppet 
som historien om far og sønn veves på, 
når filmen forsøker å gi oss svaret på 
spørsmålet: Hvilket liv har egentlig en 
toppidrettsutøver?

Ole Klemetsen har hengt i buksene på 
faren Big John fra barnsben av, og de 
tette båndene i familien kommer tydelig 
frem allerede fra starten av filmen. Det 
er far som tar kommandoen fra Ole og 
broren Little John er få år gamle, og styrer 
karrieren til bokseren Ole Lukkøye med 
jernhånd.

Filmen om Ole Klemetsen handler om 
en unormal oppvekst, en unormal far og 
hvorfor det som skjedde, skjedde. Det er 
lett å tenke på det som Big Johns forkla-
ring, særlig når det også er han som 
er fortelleren i filmen (noe han gjør 
godt). 

Filmen viser oss Klemetsen før og 
nå, fortalt gjennom familiens omfat-
tende hjemmevideoer og Faction Films 
egne opptak. Uten amatøropptakene 
kunne filmen aldri vært laget – de gir 
den stemningen og nærheten en slik 
film trenger. Kontrasten mellom disse 
og de profesjonelle opptakene fra de 
siste årene forteller mye av historien, 
veien de har gått fra Stavanger til Las 
Vegas og tilbake. 

Historien er både engasjerende og 
spennende, morsom og litt trist. For 
sirkus Klemetsen var både høyt og lavt: 

Ole med sitt talent, Big John med sine gode 
og til tider svært dårlige påfunn. 

Mye av historien rundt team Klemetsen 
er kjent, men mye er også glemt og misfor-
stått. Derfor er det et hyggelig gjensyn med 
Norges dengang største bokser. Til tider blir 
det dessverre noe påtatt hvor det gjerne 
skal være rørende, men dette klarer man å 
se forbi i påvente av neste triumf i ringen. 
Ole «Lukkøye» Klemetsen var da også spådd 
til å bli «the biggest European champion of 
all time». Det gikk ikke helt slik.

Store seire og store feilgrep, en far som 
ville sin sønn best og en sønn som ville bli 
best. Blod og ære er et velkomment gjensyn 
med sirkus Klemetsen.

blod og ære - faction film - regi: håvard bustnes 
TEKST: CHrISTIaN ErIKSEN    chreriks@underdusken.no 

Big Johns forklaring
filM

TITTEL:  Blod & ære
Originaltittel:   Blod & ære
   
Produsent:      Faction Film v/ Dag Hoel

Regissør:        Håvard Bustnes

Foto:               Nils Petter Midtun, 
                       Pål Aleksander Odden og 
                       Håvard Bustnes

Klipp:               Anders Teigen

Lyd:                 Lydhodene v/ Håkon Lammetun

Design:            Klapp Media

Medvirkende:   John Klemetsen, 
                         Ole Klemetsen

Manus:             Bjørn-Erik Hanssen og 
                         Håvard Bustnes

Genre:              Dokumentar

Språk:               Norsk

Format:             35mm og 
                         Digitalt kinoformat

Lydformat:

Lengde:            86 min

Produksjonsår: 2008

Filmweb nr.       COR20080493

Sensur:             15 år

Distributør:        Corianderfilm AS

Blod & ære er en film om en far som elsker 
sin sønn over alt i verden. Big John viser sin 
kjærlighet ved å trene sønnen og sende ham 
inn i verdens mest tvilsomme idrett: 
profesjonell boksing.  
”Ole Lukkøye” er en hårsbredd fra å bli 
verdensmester. Men suksessen har en pris. 
Hvem er det som lever ”Ole Lukkøyes” liv?

 Det er et vanskelig skille mellom å elske og å 
kontrollere. Dette blir satt på spissen i denne 
historien der faren ofrer sin egen karriere for 
å gi sønnen et glamorøst liv i verdens farligste 
yrke. Historien iscenesettes som et drama om 
boksing, ambisjoner og musikk. Og bak det 
hele skimtes en kamp om identitet.

www.underdusken.nowww.underdusken.nokultur / anmelDelser64 65
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Eg og mysen. Mm..
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Nr.09, 2008               9 ¾.årgang

1. Hva er dine baktanker som fadder?
a) si no tull
b) drita full
c) par-tre knull
2. Hvor mange øl spanderte du den 

første fadderdagen?
a) 1
b) øl? Drinks, seff, er jo fra Bærum 

slærum!

Er du en god fadder?
Ta faddertesten her i Spitposten!

– God sommer, Banyalou, trivelig å ha deg 
tilbake. Først og fremst, hvordan–

– På tiendeplass: Hitlerbussene.
Banyalou Tzu kaster åpenbart ikke bort 

noe tid på småprat. Han har gått rett på sak 
med sitt nye konsept, som Spitposten må 
innrømme vi ikke helt har fattet.

– Hitlerbussene, nikker han fornøyd.
– Det var den gangen en eller annen 

ville reklamere for kunsten sin med bilde 
av Hitler. Og Team Trafikk nektet å kjøre 
med plakatene. Klassisk. Og ironisk, å, så 
ironisk.

9-7: Japper og jyplinger
– Unnskyld, Banyalou, men kan du kanskje 
forklare–

– Haiskårliste, journalisthelvete! Ti 
på topp. Nummer ni: Dragvollportalen. 
Fornemt og glemt, men ikke særlig godt 
gjemt. Synes fortsatt jeg ser reklamer for det 
derre bedpres-wannabe-kjøret overalt.

Spitposten tar et høflig skritt tilbake, og 
lar Banyalou Tzu gjøre sine ting slik han 
kan best.

– Den ydmyke åttendeplass: Toppstu-
denten. En kommersiell såpeopera iscenesatt 
av Preben Mohn Erichsen-Erichsen og hans 
krakilske kumpan. Smackdown, og hjem 
med halen mellom beina.

Tzu kremter tilfreds, og nipper til det 
fjerde glasset med bringebærsaft.

– Syndetallet sju: Pirum. Jo mindre sagt, 
jo bedre. La oss gå videre. Det er knapt med 
tiden, unge jypling.

 Vi ønskerr å innførre skarrrismen overr 
hele verrden, og da e det ren og skjærr 
diskrriminerring å stenge oss ute av 
denne skarrangrmentet skriker festival-
sjef i Skarrefestivalen, Scarrsten Scarrenc 
til Spitposten.

Festivalen skal være den eneste i sitt 
slag, og den såkalte skarrismen har som 
mål å få alle jordens innbyggere til å skarre 

13/9, Samfundsmøte: Rapport 
fra Club 4
Hele Norges erotiske martyr, Tom Ketil 
Krogstad, holder et festlig og underhol-
dende foredrag om seg selv.

20/9, Samfundsmøte: Vannkrig
Fyll opp din gamle Super Soaker, og 
stapp buksene full av vannballonger. I 
kveld skal vi gjøre Storsalen brannsikker 
en gang for alle!

12/11, Excenteraften: 
Nekrofilosofi - filosofi med 
gravkapell
Den franske fysikeren, anatomisten og 
antropologen Pierre Paul Broca (1824 
- 1880) greier ut om de postmortemis-
tiske filosofier.

19/11, Excenteraften: Alf 
Prøysens diktning - fra et 
froskeperspektiv
Andretenorrekken i Pirum gjør rede for 
sin felles mellomfagsoppgave i littera-
turvitenskap.

22/11, Samfundsmøte: Carpe 
paenis post fistum - et 
musikalsk fistmøte med Pirum
Say no more.

Dialektfestival diskriminert

Den ideologisk baserte Skarrefestivalen er utestengt fra Studentersamfundets Samfunds-
møte Dialektfest i november. Rrrrr!, spytter festivalledelsen i en kommentar.

på r-ene, i stedet for å rulle.
– Vi ønskerr å skarrangere en festival 

forr både skarreentusiasterr og alle andrre, 
sier festivalsjefen.

Scarrenc kan også opplyse om at festi-
valen har booket en rekke kjente band til 
festivalen. Disse musikerne skal alle ha en 
ting til felles; en lang og begivenhetsrik 
skarriere.

Festivalen byr i tillegg på egen eksotisk 
festivalmeny, preget av krydrete gryteretter 
med innslag av skarri og skarve. Vin fra 
områder med skarrig jordsmonn domi-
nerer festivalens vinliste.

Festivalsjef Scarrenc har forøvrig hisset 
seg såpass opp av utestengelsen at han nå 
er sengeliggende med skarrlagensfeber.

På’n igjen

c) 10 - en til - ja takk - næmmen så søt 
da - hjem? - ja, takk - mmmm.....vent litt, 
ølbrillene sitter litt skjevt, kan jeg ta en 
nærmere titt? Slafs...namnam

3. Hvilken beskjed fikk du når dere 
var ferdig?

a) poop me in the face
b) hello, master rider, join me again?
c) en busk fyller mer enn deg.
4. Hvilket sjekketriks brukte du?

a) Jeg fikk deg til seng på Tirc.
b) ”Kåm bak et busskur så skal æ pul 

dæ så du ikke væit kor du e!
c) Jeg sang ”Vinsjan på kaia” og ”Levva 

Livet”
5. Hvor endte du opp?
a) Hjemme alene på Moholt med en 

Sesamburger.
b) Under en busk i Høgskoleparken.
C) På nachspiel med åtte kåte19-

åringer.
6. Hvilke fadderkonkurranser er du 

med i?
a) klinings
b) pulings
c) trekant

Banyalo Tzus Trondheim-guide
Trondheim-fantast og mediekritiker Banyalou Tzu stilte gladelig opp til stuntintervju med 
høstens første Spitpost.

6-4: Filosofi og femtekolonister
Den værbitte pengetelleren har gjort det 
igjen: Han har snudd sjangrene på hodet 
og skapt sin egen kanon. Nå fyrer han løs mot 
studiebyens mindre heldige aspekter.

– Sjetteplassen er reservert for han som 
alltid rekker opp hånda på filosofiforelesning. 
Dra tilbake til ex.phil., din metaekshibisjo-
nistiske vesleborger!

Tzu slår i bordet så saftglasset danser. 
Han lar bølgenes interferensmønster illus-
trere hvert enkelt av hans krasse poeng, som 
brutale hammerslag.

– Femteplass for femtekolonister: Øystein 
Djupedal. Mannen som ble revet fra oss så 
brått. Jeg ville synge en ode til deg, men jeg 
tror ikke jeg gidder. Videre: På fjerdeplass 
setter vi Eksperter i Team, landsbyhøv-
dinger og -idioter i skjønn forening. Styr 
unna, folkens.

3-2: Fjesbok og fiskeslo
– Vi nærmer oss poenget! Skriv dette 
ned, mann, skriv dette ned! Nummer tre: 
Kontekst. Hæ, sier du. Konstekst? Ja, spørs-
målet er virkelig hva dette er for noe rart. En 
konkurrent til de derre streberne i fiskeslo-
substituttet Under Dusken. At de gidder.

– Ja, du kan så si, Banyalou... du kan så 
si.

Men vårt intervjuobjekt hører oss knapt 
lenger. Han er ikke kun bare en oppsikts-
vekkende dyktig innsiktskilde om universet, 
men en pur drivkraft av himmelsk retorikk 

og analyse. Dette er ikke blott et intervu, 
men en eksegese over studenttilværelsens 
fattigdom. Klimaks må komme.

– Fortrengt ned til andreplassen: Fjesbok. 
Jeg har aldri vært på fjesbok selv, og se hvor 
jeg er nå! Men de sitter der med sine protester, 
med sitt engasjement. Senk bensinprisene, 
ellers lager vi en fjesbok-gruppe om det! Lag 
fred i verden, ellers så... ja, du fatter vel resten, 
din teknofile lille luksuspotentat.

And the winner is...
Som en tordensky kneiser Banyalou Tzu 
over hendelseshorisonten. Denne siste 
erklæringen skal legge alle debatter døde. 
Trondheim trenger ikke flere evalueringer 
og rapporter.

– Førsteplassen, på lista over alle de 
jævligste, teiteste tingene noen noensinne 
har satt i stand her denne jammerbyen.

Han kremter megetsigende, og nikker 
konspiratorisk til Spitposten. Vi kan ikke 
tro at vi sitter her.

– Det er selvsagt alle disse dustene som 
legger ut bilde av seg selv på it’s learning. Jeg 
mener, kom i-gjen, folkens! Hvor mye tid 
skal du egentlig investere i det drittsystemet? 
Hva sier det egentlig om dere, småpiker, 
at dere legger ut bikinibilder av dere selv 
på de innholdstomme, meningstomme 
flatene? Hva prøver dere å kommunisere? 
Looosers!

Banyalou Tzu stormer i affekt ut, og 
smeller med døra bak seg.

I BYENS HJERTE: Denne kartozoologiske framstillingen beviser at Banyalo Tzu er en fundamental del av Trondheim.

... at Dagbladet med sin dekning av PR-kåthe-
tenes dronning Siv åpenbart sponser 
Fremskrittspartiet

... at NTNU i løpet av sommeren fant det 
for godt å sponse Tour de France

... at fremdrift altså kan kjøpes

... at 35 av de siste 40 vinnerne i Touren 
har blitt tatt i doping

... at NTNU dermed nesten kan sies å sende 
studenter strake veien inn i dophelvete

... at Spitposten mistenker at den nyeste 
versjonen EPO lages og distribueres ved Gløs-
haugens organisk kjemi

... at en talsmann for organisk kjemi mener 
det ikke er vits å distribuere EPO, men planten 
Salvia Divinorum, eller Salvinorina

... at det kanskje ikke gjør deg flinkere til 
å sykle, men what the heck, sykling er jo ikke 
NTNUs greie

... at første Samfundsmøte skal være om 
kulturkamp

... at Spitposten gjør som Göring, vi tar 
med vår pistol

... at vi skal skyte både mot høyre og 
venstre

... at vi dermed er plassert i sentrum. 
Kanskje får også vi 2,5 prosent støtte?

... at Caroline Andersen hadde sex, og ble 
tatt inn i varmen, ifølge Dagbladet

... at det kanskje er varmt å sette seg på en 
champisflaske

... at ingenting er som to jenter og en kopp, 
den skitne versjonen av to fluer i et smekk

... at FrP trodde de kuppet Norge i 
sommer

... at FAEN så mye bedre studielivet hadde 
vært hvis alkoavgiften var en saga blott

... at studenter prøver å saksøke Trond-
heims tøyseskole NKF

... at mafioso NKF viser fingeren og fort-
setter å runke nye og uvitende studenter

... at de skal få hjelp av Caroline 
Andersen

... at apropos, den internasjonale orgas-
medagen gikk oss mus forbi

... at Under Dusken-fantastenes evige 
forbilde, Christopher Hitchens, har testet 
waterboarding

... at under den nevnte helligdagen byttet 
han det ut med watersports

... at verdens krigshissere, hvor Spitposten 
stiller seg i fremste rekke, ikke trenger bekymre 
seg; Hitchens er fortsatt i live

... at en Bush-klakkør, en Bush-klakkør, 
det er en mann med godt humør

... at godt humør og tålmodighet også er bra 
å ha når man venter på eksamenssensur

... at Satyricon kommer til Samfundet. 
Intervjuavtale er bestilt!

Studentersamfundets høst-
program er endelig klart, og 
Spitposten anbefaler høstens 
desiderte høydepunkter på det 
røde runde.

JØRGEN  (32): Jeg var sjørøver i Karibien, 
men mistet den ene hånden. Derfor er mitt 
beste sommerminne å stå her i butikken. Men 
jeg savner havet, jeg gjør jo det. 

Mitt beste
sommerminne
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...drømmer

I kveld skal jeg skåle. En omvendt skål. Det på tide med litt 
omvendt skåling. Helle ut spriten, knuse glasset og sende 
mine beste forbannelser i deres retning. Til alle dere der ute 
som har gjort dere fortjent til det. 
Til dere litt for brune jentene som satt overlegne og skrev 
tekstmeldinger hele vorspillet, som om dere skulle vært 
noen jævla Paris Hilton’er. Til deg, du høyttaler-kis, som 
kjørte milevis bare for å prute enda mer, når vi to på forhånd 
hadde blitt ettertrykkelig enige om at 500 kroner var nok 
avslag. Til deg kjære utleier, som lovte å ha visning på den 
perfekte fire-roms’en på Møllenberg lørdag, før du plutselig 
leide den ut allikevel. Til dere, ukjente medstudenter, som 
ga penger under bordet eller andre suspekte tjenester jeg 

ikke vil vite noe om, bare så dere kunne få leiligheten før 
oss andre. Til deg, min portugisiske ex-helt av en svikefull 
vinglefaen, hvis fotball-ego har blåst seg langt utover din 
overdimensjonerte kappemuskel. Til dere, kleggete Omega3/
Amnesty-pushere som gjør gågata i Trondheim til et levende 
galleri av falskhet. Til deg, sleipe telefonselger som maste 
på meg et ubrukelig boksershorts-abonnement, og samtidig 
rev ned motstandsdyktigheten jeg trodde jeg hadde bygget 
opp mot din rase. Til dere, patetiske spammere, som over-
svømmer mailen min med milliongevinster og Viagra. Til 
dere, glassknusere som gjør midtbyen til en hinderløype 
av sykkeldekk-punkterende ølglass. Til dere premieidioter 
som tydeligvis dypper henda deres i fett før dere smører de 

ut over dvd-plata, slik at jeg bare fikk se halve Gjøkeredet 
før jeg var i hakke-helvetet. Til deg, gamle samboer, som 
alltid smilte og var blid før du gikk og stjal øl og whisky fra 
meg når jeg ikke så din vei. 
Til dere alle: Jeg kan ikke hate dere. I hvert fall ikke hele 
tiden. Dere har også en funksjon. Dere er den nødvendig 
negativite kontrasten som setter hverdagen i et litt bedre 
lys. Man vet ikke hva man har før man ikke lenger har det, 
og med dere har jeg det aldri. Derfor vet jeg alltid hva jeg 
har, og det skal dere ha æren for. 
Men la det også være tindrende klart. Her er ingen forban-
nelser trukket tilbake. De er bare supplert med et aldri så 
lite «takk». 

takketale

Trampe

Som fotograf på RBKs siste hjemmekamp i Champions League følte jeg, som innbitt RBK-fan, at jeg levde ut en av mine 
store drømmer. Det samme tror jeg denne gutten følte, da han holdt Vidar Riseths hånd på vei inn på Lerkendal Stadion, 
foran 22 000 jublende fotballfans.
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