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7– Våpensponsing helt okDen avtroppende UKEsjefen vil ikke moralisere overforstudentene, og lot våpenprodusenten Kongsberg Gruppensponse kulturfestivalen. For ISFiT, Den internasjonalestudentfestivalen i Trondheim, ville dét vært utenkelig.

LEDERVedtak i ørska
I dette nummeret av Under Dusken kan du lese historien
om hvordan NTNU vedtok et nytt eksamensreglement.
Den nye regelen, som sier at man bare har lov til å
framstille seg en gang i ett emne hvert studieår, ble vedtatt
uten at studentmassen var klar over hva som skjedde.
Da er det godt å vite at studentene har stemmerett i NTNU-
styret gjennom representantene de selv har valgt.

Spesielt for dragvollstudentene er dette en betydelig
innskrenking av mulighetene til å forbedre karakterene
sine. Enkelte masterprogram er vanskelige å komme inn
på, og for noen vil regelendringen bety at man må bruke
mange år på å forbedre nok karakterer til å komme inn
på programmet de ønsker. Er dét effektivitet?

NTNU er det eneste universitetet i landet som opererer
med en slik regel, hvilket ikke er noe konkurransefortrinn
i kampen om nye søkere. Dessuten er det vanskelig å se
de prinsipielle årsakene styret legger til grunn for å vedta
en slik regel. De mener kanskje at det er mer effektivt at
studentene konsentrerer seg om én ting i gangen.

Lilkevel er det ikke regelen som er det mest
besynderlige, men heller hvordan demokratisk valgte
studentrepresentanter har opptrådd underveis i
saksbehandlingen. Styrerepresentant Bjørn Utgård stemte
for regelen. Men da han ved et allmøte tidligere i høst
ble spurt hvorfor, var han ikke i stand til å svare for seg.

Er det ikke meningen at Utgård, og andre
studentrepresentanter, skal tale studentenes sak i foraene
de er valgt inn i? Og burde vi i hvert fall ikke kunne kreve
av dem at de er i stand til å forklare bakgrunnen for sine
veivalg for offentligheten?

NTNU har tidligere blitt kritisert for for stor konsensus
i ledelsen. Det er åpenbart at de fortsatt har noe å jobbe
med; i hvert fall har studentrepresentantene det. Deres
jobb er ikke å være enige med resten av ledelsen, men
å tale studentenes sak. Under Dusken mener de ikke har
gjort jobben sin i denne sammenhengen.

Respektløs av NTNU
Silje Forbord, Kristin Valle og Kari Hillstad studerer
biologi. Sensommeren 2002 søkte de fakultetet sitt om
økonomisk støtte til en studietur til Svalbard de hadde
gjennomført. Halvannet år senere oppdager jentene at
søknadene deres bokstavelig talt er lagt på hylla, og at
de har ligget der urørt siden. Nå sier instituttet det vil
ta tre dager på det meste å behandle søknadene.

Merete Ihler jobbet i sommer for Institutt for industriell
økonomi og teknologiledelse. Nå er hun på utveksling i
Skottland, men har ikke sett snurten av pengene hun tjente
i sommer. Instituttet har ignorert hennes gjentatte
henvendelser, og først når Under Dusken tar kontakt, lover
de å rydde opp.

At studentene kan tilsidesettes på denne måten, vitner
om sakbehandlere blottet for forståelse for sine egne
studenters kår. Lever du på studilån, er summer i
titusenkronersklassen ikke for småpenger å regne. Men i
dette nummeret kan du lese om to eksempler på institutter
som lukker øynene for studentens krav. NTNU bør
behandle studentene sine med mer respekt enn som så.
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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 Stud-

entersamfundet. Under Dusken kommer ut åtte ganger i

semesteret. Opplaget er 10 000. Storsalen i Studentersam-

fundet velger redaktør på politisk grunnlag. Redaktøren velger

selv sin redaksjon. Redaktøren plikter å arbeide i samsvar

med den redaksjonelle linje redaktøren er valgt på.

Takk for seg.
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Lene Bertheussen
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Nicolas Mendoza

Marte Relling Uri

Vegard Eide Dall

ansvarlig redaktør

nyhetsredaktør

reportasjeredaktør

kulturredaktør

fotoansvarlig

grafisk ansvarlig

redaksjonssekretær

internettansvarlig

økonomiansvarlig

maskinansvarlig

annonseansvarlig

sivilarbeider

73 53 18 13

73 89 96 71

ud@underdusken.no

www.underdusken.no

Under Dusken

Postboks 6855, Elgeseter

7433 Trondheim

hverdager 09-16

Grytting

telefon

telefax

e-post

nettadresse

adresse

kontortid

trykk 

Journalister
Bombombadilla-Leif Haraldson Aksnes, aLene I. Øst-Preussen,

Banale Hansen, Pirket i Svinepelsen, Karoline Kom, Marit Tar

Droger,  Simen Rompefeit Halvorsen, Jostein Ihler Væk,

Michael in Diana Jones, Sjumila Kilnes, Så lei Knudsen, Tone

Ellefsens Lyd, Ingen vil ta Taterbad, Samen Augna Pilsen, Drita

og Steintung, Anja la ned en Kabel, Christian Hold kjæft

kjærring, her e de æ såmm pule! Stendal, Trine Fikk en Krum

stav og Rannveig ble tatt av Winden i stad. 

Fotografer
Han Fingrer Berg, Kaja In da Svartemarja, Eivind Fjertholm

Fiser du?, Silje Kor e Frantzen?, Birger hvor har du gjort av

Jeansen og Nils fista Drosche-Kisen.

Grafiske medarbeidere
Ingunn Lysten på fang, Einar Halvpen, Are Harva Fløiten, Hei

De, Johansen!, Gernot Eisenhower og Erich med den

Vaskeseddel.

Tegnere
Eir M. Husmor på si og Vegard Stolt Treseter.

Annonse og markedsføring
Ragnhild Kaaten, Kristin Sklien og Ingve Nøkken.

Data
Johannes har Barpung, Andreas Fredagsgay, Øystein behandler

gitar, Johnny Haugland, Nils Magnus Avstår, Ronnie

Nebukadnesar og Ingar har malt Skrik. 

Omslag
Birger Jensen (Foto) 

Are Håvard Høien (Grafisk utforming)

Korrektur
Erlend skudd for Baugen og Tommy Halvbrorsan.
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Bryter loven med søknadssommel

NYHETER

Fakultet for naturvitenskap ogteknologi sier de trenger to tiltre dager for å behandlesøknader om økonomisk støtte.Så langt har de brukt halvannetår. – Et klart brudd påForvaltningsloven, menerJushjelpa i Midt-Norge.AV TONE ELLEFSEN LYEtoneelle@stud.ntnu.no
Biologistudentene Silje Forbord,
Kristin Valle og Kari Hillstad dro våren
2002 til Svalbard for å ta et femukers
metodekurs i forbindelse med
hovedfag. Høsten 2002 leverte de
søknad om 10 000 kroner i økonomisk
støtte fra potten på 200 000 kroner
som fakultetet disponerer til
hovedfagsreiser hvert år.

– Vi fikk verken beskjed om at
søknaden var mottatt, eller at den kom
til å bli forsinket. I utgangspunktet
tenkte vi at det ville ta maksimalt et
halvt år siden det er ny søknadsfrist
to ganger i året, forteller Hillstad.

Ifølge Forvaltningsloven skal man

i enkeltvedtak få svar etter en måned
og en begrunnelse hvis behandlingen
er forsinket.

– Disse søknadene burde vært
behandlet for lenge siden, sier Øyvind
Høin i Jushjelpa i Midt-Norge.TTrreennggeerr  ttoo--ttrree  ddaaggeerr
– For så vidt er ikke loven blitt fulgt,
innrømmer rådgiver Terje Olsen ved
NT-fakultetet. Han har ansvaret for
saksbehandlingen. Etter mange
henvendelser fra de tre biologi-
studentene der de både har tryglet og
truet, har han lovet at de tre
søknadene skal behandles innen
utgangen av november. 

På spørsmål om hva som skjer
med resten av søknadene i bunken
lover Olsen at alle søknadene fra
høsten 2002 skal behandles innen
samme frist.

– Vi har ikke hatt kapasitet til å
behandle søknadene på grunn av
kvalitetsreformen og overgangen til ny
gradsstruktur, hevder Olsen.

– Det vil ta meg to til tre hele
dager å behandle søknadene og siden

det er så mange som ber om
rådgivning blir jeg avbrutt hele tiden.––  VVii ll llee  iikkkkee  sskkjjeedddd  aannssaattttee
– Det er jo snakk om ufattelig mye
penger for oss. Vi brukte nesten en
fjerdedel av studielånet på turen, sier
Kristin Valle.

Når søknaden er behandlet er ikke
saken ute av verden. De tre hovedfags-
studentene sitter fortsatt med en haug
kvitteringer på husleie, transport, mat
og utstyr som må leveres før
eventuelle penger blir utbetalt.

– Jeg tror ikke dette ville skjedd
hvis vi hadde vært ansatte ved NTNU.
Vi er studenter og føler at vi har færre
rettigheter. Det er greit at arbeids-
belastningen er stor, men det er
respektløst overfor oss å ikke gi
beskjed om hvor lang tid det vil ta å
behandle søknadene, synes Silje
Forbord, som har planer om å levere
hovedoppgaven i januar, for så å
forlate Trondheim. 

Hun håper at Terje Olsen holder det
han lover og behandler søknadene før
hun avslutter studiene ved NTNU.UD

MISFORNØYDE: Biologistudentene Silje Forbord, Kari Hillstad og Kristin Valle har prøvd å holde orden på kvitteringene sine i over halvannet
år i håp om at søknadene deres skal bli behandlet. (Foto: Hans Inge Berg)
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Etter at IME-fakultetet på sinenettsider gjorde det mulig åkoble navn, studentnummerog personnummer på alleNTNUs studenter, sirkulererlister på internett der alle kanlese studentnummeret ditt.AV ERLEND ENGH BREKKEOG CHRISTIAN SKARE STENDALud@underdusken.no
Nå når det nærmer seg eksamen
finner mange en viss trøst i at om
ting går fullstendig skeis for deg, er
det bare du som får vite det. Det skal
anonyme oppgaver merket med
hemmelige studentnummer sørge
for.

Men nylig publiserte Fakultet for
informasjonsteknologi, matematikk
og elektroteknikk en nettside der
hvem som helst kunne taste et
studentnummer, for så med ett
museklikk å få opp navnet på
personen nummeret tilhører.TTii llggjjeennggeell iigg  ffoorr  aall llee
Dermed ble det fritt fram for
studenter som ville vite hvem som
slo dem på matteeksamen, hvem
som kom sist i klassen på
midtsemesterprøvene, eller hvem
som ennå ikke har fått godkjent
Emne 1-oppgavene sine. Alt man
behøvde å gjøre var å taste inn ett
av NTNUs sekssifrede student-
nummer. Om sensoren din skulle
være nysgjerrig på hvem som står
bak den usedvanlig velformulerte
oppgaven din, ga et tastetrykk
øyeblikkelig svar.

Studenter som henvendte seg til
de ansvarlige for nettsiden ble først
fortalt at man ikke så noen store
problemer med måten siden var

konstruert på. Først da Under
Dusken tok kontakt i forrige uke,
reagerte fakultetet. Den aktuelle
nettsiden ble tatt av nett fredag 7.
november.––  LLeetttt   åå  llaaggee  hheellvveettee
– Er noen først ute etter å lage
helvete, blir det betraktelig lettere
dersom de har tilgang til all denne
informasjonen, mener maskin-
student Sturla Aam. Han og noen
andre maskinstudenter tilbringer
eksamensinnspurten med kollokvier
på Kjelhuset. Andreklassingene er
lite begeistret når de hører om
studennumrene som lakk ut fra
IME-fakultetet forrige uke, selv om
de ikke bekymrer seg altfor mye for
konsekvensene.

– Men det er klart; dette
ødelegger opplegget med at man
skal ha hemmelige karakterer,
mener Karianne Brokhaug, ind.øk.-
student på tredje året.SSttaakkkkaarrssll iigg
Maskinstudent Kristin Amalie Brørs
tar det ikke så tungt med
studentnummeret, men har lite til
overs for folk som har interesse av
å vite andres studentnummer. 

– Det høres ganske stakkarslig ut,
synes Brørs.

Aam er enig. Han er imidlertid
mer bekymret for at folk også kunne
finne andres personnummer.

– Har du først funnet person-
nummeret til noen kan man jo
bruke samme metode for eksempel
til å logge seg inn på Studweb-
kontoen deres. Sånt skal jo ikke
ligge åpent, det er en grunn til at
informasjonen er hemmelig. Det
blir litt som å sniklese andres epost,
mener Aam.

NTNU røpetstudentnummerog personnummer

Studentene Under Dusken snakker
med har liten forståelse for at
sikkerhetsglippen kunne forekomme.

– Det hele er jo ganske tåpelig av
de som står bak nettsidene. De
kunne godt ha tenkt seg bedre om. ––  SSvvæærrtt   bbeekkllaaggeell iigg
Overingeniør Erling Hagen ved IME-
fakultetet ved NTNU innrømmer at
det skjedde en tabbe, og
karakteriserer situasjonen som
oppsto som svært beklagelig. 

– Dette var en flause, og en
menneskelig svikt. Siden inneholdt
en webapplikasjon for å søke på
stud.ass.-stillinger. På grunn av
tidspress ble det laget en variant der
studentene skulle søke via
studetnummeret. Skrev du inn
nummeret fikk du opp navnet ditt
på skjermen, forteller Hagen. 

– Det jeg ikke tenkte på at var at
studenter med interesse for det ville
kunne legge inn vilkårlige nummer.

Hagen er ikke kjent med

omfanget av sikkerhetssvikten, men
bekrefter at sidene lå på nett i fire-
fem dager før de ble tatt ned. SSkkaall   iikkkkee  ffoorreekkoommmmee
– Det var ukjent for meg at så mange
studentnummer har lekket ut. Så
vidt jeg vet gir studentnumrene
mulighet til å lese andres karakterer,
og det er i så fall en beklagelig
utvikling. 

Hagen er overrasket over at noen
har satt sammen lister over navn og
nummer på NTNU-studenter.

– Det var ikke noe spesielt
hyggelig å høre. De opplysningene
du gir nå tatt i betraktning, bør man
nok foreta seg noe.

– Bør man tildele folk nye
studentnummer?

– Hva som bør gjøres nå, kan jeg
ikke svare på stående fot, avslutter
Hagen, og beklager igjen det
inntrufne.

– Denne måten å legge ut ting på
skal ikke forekomme.UD
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Via et enkelt skript var detmulig å laste ned flere tusenstudentnummer medtilhørende navn fra IME-fakultetets hjemmesider.
AV ERLEND ENGH BREKKEerlenden@underdusken.no
Å taste inn seks siffer og klikke på
en knapp er ingen stor jobb, men
skulle du ønske samle inn
studentnumrene til flere mennsker
kan det hele bli en tidkrevende
affære. Imidlertid er det fort gjort for
en datakyndig person å konstruere
enkle programsnutter, såkalte skript,
som lar deg samle inn
studentnummer og navn fort-
løpende. Et slikt program krever
bare et par linjer kode, og kan
generere fyldige lister navn og
nummer. Og er det noe det er rikelig

av på NTNU, er det datakyndige
personer.TTuusseennvviiss  aavv  nnuummmmeerr
Under Dusken er kjent med at flere
slike skript var i full gang med å
sanke inn navn med tilhørende
studenummer rundt om på NTNUs
områder i dagene innen siden ble
fjernet fra tjenerne. Kilder opplyser
at et slikt skript i løpet av halvannet
minutt koblet 546 studentnummer
med studentnavn. 

Det innebærer at et slikt skript i
løpet av 18 timer ville ha registrert
nummer og navn på samtlige av de
20 000 studentene ved NTNU. Under
Dusken har fått tilgang til lister med
studentnumrene til over 16 000
studenter, inkludert blant annet
brorparten av redaksjonens
medlemmer. Flere tilsvarende lister
er i sirkulasjon på nettbaserte

møtesteder, såkalte irc-kanaler der
NTNU-brukere er godt representert.PPeerrssoonnnnuummmmeerr  tt ii llggjjeennggeell iigg
Den samme nettsiden på IME-
fakultetets tjenere gjorde det også
mulig å finne de fem siste numrene
i personnummeret ditt, altså det
ellevesifrede nummeret minus
fødselsdato. Fødselsdatoer er
imidlertid lette å finne ut. En person
som kjenner til navnet og
personnummeret ditt kan med enkle
grep gjøre livet surt for deg.

I oktober skrev Agderposten om
Frode Zaar som ble frastjålet
førerkortet sitt. Utstyrt kun med
navnet og personnummeret til Zaar
klarte tyven å tømme Zaars
bankkonti ved å ringe banken og
oppgi personnummeret, for så å be
banken overføre pengene til en
annen konto under påskudd av å

skulle kjøpe en bil. 
I tillegg hadde tyven opprettet et

abonnement hos Telenor Mobil kun
ved hjelp av personnummeret.ØØkkeennddee  pprroobblleemm
Til Agderposten sier etterforsker
Wigdis Songedal at politiet i stadig
økende grad opplever at kriminelle
sjeler klarer å tilegne seg andres
verdier bare ved hjelp av
opplysninger som nettopp navn og
personnummer.

Selv om det er mulig å skrive et
skript som kunne samle inn
personnummer fra sidene IME-
fakultetet la ut, ville dette ta
betraktelig lengre tid enn å finne kun
studentnumrene. Under Dusken har
ikke grunn til å tro at lekkasjen av
personnummer er like omfattende
som tilfellet er med student-
numrene.UD

16 000 studentnummer på frifot
STAKKARSLIG: På internett kunne forrige
uke alle finne ut hva studentnummeret
såvel som personnummeret ditt er, takket
være en tabbe ved IME-fakultetet. Det
ermaskinstudentene lite begeistret for, men
mener det er stakkarslig at  noen
mennesker interesserer seg for å snoke i
andres saker. Fra venstre Einar Munkeby,
Sturla Aam, Jan Reidar Andenes, Sondre
Gonsholt, Kristen Fosshaug oh Kristin
Amale Brørs. (Foto: Birger Jensen)
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> Hei! 

> Jeg synes middagene og bøkene deres er for dyre, det er altfor vanskelig å få hjelp
> av en psykolog eller en sosionom, og jeg liker ikke at dere driver med forretning.
> Jeg trodde dere skulle være en velferdsorganisasjon, men nå er jeg forvirra   
> – er dere ute etter å hjelpe meg eller å tjene penger? 

> Per Pissed

_______________________

Hei! 

Jeg skjønner godt at du blir forvirra. Svaret er at SiT vil hjelpe deg, men for å greie
det trenger vi penger. Vi må stort sett klare oss uten statsstøtte, og vi har ingen rike
onkler som donerer penger. De pengene vi skal bruke må vi altså tjene sjøl. 
Derfor driver vi også med forretningsvirksomhet. 

Boligutleie og kaféer er eksempler på forretningsvirksomhet der studentene selv
betaler for det de får. Men her er hovedmålet vårt å gjøre tilbudene så billige og bra
som mulig. Reisebyrå, forlag og boligsalg er eksempler på kommersiell forretnings-
drift, der studentene ikke er i målgruppen. Men pengene vi tjener på den
kommersielle forretningsdriften kommer studentene til gode, ved at vi kan investere
i nye prosjekter som idrettsbygg eller nye studentboliger. Barnehager og den
psykososiale helsetjenesten er rene velferdstilbud, som blant annet får penger 
fra semesteravgiften.

Det jeg prøver å si er at penger og velferd ikke nødvendigvis er motsetninger 
– vi må ha penger for å bruke penger. 

Ble du mindre forvirra nå? 

Hilsen SiT

Fra…

Til…

studentinfo@sit.no

pissed@stud.ntnu.no
Emne SV: Velferdsorganisasjon eller pengemaskin?

www.sit.no
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– Uproblematisk at våpen-fabrikant sponser UKA
MORALISERER
IKKE: UKA har

samarbeidet med
våpenprodusenten

Kongsberg Gruppen.
– Dagens bedrift er

et arrangement man
kan velge å gå på
eller ikke. Det er

ikke vår oppgave å
moralisere overfor
studentene, mener

avtroppende UKEsjef
Kristian

Wright.(avbildet).
(Foto:

royalnavy.co.uk og
Birger Jensen)

rekrutteringsarrangement «Dagens
bedrift» har Kongsberg Gruppen fått
muligheten til å vise seg fram for
framtidas sivilingeniører.

– Vi vet det er mange studenter
ved NTNU som ønsker å jobbe hos
Kongsberg. Samtidig har vi full
forståelse for at mange har etiske
dilemmaer med å gå på en slik
bedriftspresentasjon. Men det er et
frivillig arrangement som folk kan
velge å gå på eller ikke. Vi tror
studentene kan ta det valget selv,
sier UKEsjefen, som peker på at alle
lovlige bedrifter kan kjøpe
produktet.

– Vi forholder oss til norsk lov,
og presenterte Kongsberg Gruppen
som en bedrift på lik linje med andre
bedrifter. Det er ikke riktig å fortelle
Trondheims studenter hva som er
rett og galt, mener han.EEttiisskkee  rreettnniinnggssll iinnjjeerr
Om UKA ikke har utarbeidet etiske
retningslinjer for hvem de skal
inngå samarbeid med, stiller saken
seg litt annerledes for den
Internasjonale studetnfestivalen i
Trondheim (ISFiT). Styret jobber i
disse dager med hvilke etiske
retningslinjer som skal gjelde for
neste festival. Leder Sæba Bajoghli
legger vekt på at ISFiT er i en
heldig situasjon fordi festivalen

har faste bidragsytere gjennom
stiftelsen ISFiT.

– Vi er ikke like avhengig av
næringslivet som UKA, og står
dermed friere til å velge samarbeids-
partnere på våre premisser. Samtidig
nytter det ikke å sette seg ambisiøse
mål uten å ta høyde for at det koster
penger, og vi kommer til å samarbeide
med næringslivet, sier Bajoghli, som
peker på at jo mer penger festivalen
har, desto flere prosjekter vil det
være mulig å gjennomføre.

– For eksempel kan vi subsidiere
reiseutgifter for flere deltakere fra
fattige land, sier ISFiT-lederen. Men
et samarbeid med en våpen-
produsent ville være en
selvmotsigelse, mener hun.

– Vi kan ikke dele ut Studentenes
fredspris og samtidig samarbeide
med en våpenprodusent.KKaann  llæærree  aavv  IISSFFiiTT
Kristian Wright mener det er en
viktig forskjell mellom UKA og ISFiT
i det at UKAs oppgave er å tjene
penger til Samfundet, mens ISFiT i
større grad har en politisk agenda.
Han synes likevel UKA bør se om
de har noe å lære fra ISFiT.

– Det blir interessant å se hvilke
retningslinjer ISFiT utarbeider, og
om det er noe UKA bør se nærmere
på, avslutter Wright.UD

UKE-ledelsen ser ikke noe galti å ha latt våpenprodusentenKongsberg Gruppen væreDagens bedrift under kultur-festivalen. For ISFiT ville etslikt samarbeid vært utenkelig. 
AV NITA STEINUNGsteinung@underdusken.no
– Vi forstår at mange studentener
ikke synes det er interessant å jobbe
for en våpenprodusent, men det er
ikke UKAs oppgave å moralisere
overfor norske studenter, mener
avtroppende UKEsjef Kristian
Wright.DDaaggeennss  bbeeddrriifftt
Gjennom UKAs profilerings- og
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Høgskolen i Sør-Trøndelag(HiST) har noen av de bestestudieresultatene å vise til ilandet, men mottar mindrestøtte fra staten enn samtligeandre institusjoner av sammetype og størrelse. AV INGVILL NATERSTADingvill@underdusken.no
Bevilgningene fra staten til HiST er
på 57 000 kroner per student,
mindre enn hva høyskoler som både
Stavanger og Agder får i forhold til
studenttall. HiST bruker rundt 25
prosent av den statlige støtten på
leieutgifter, og møter nok en gang
økonomiske utfordringer. NNTTNNUUss  sskkyylldd??
Arnstein Fiskum, leder av
studentparlamentet ved HiST,
mener at NTNU indirekte kan ha noe
av skylden.  

–  Vi får mindre oppmerksomhet,
og blir ikke lagt merke til. Andre
høyskoler har hatt politikere som
jobber knallhardt for deres
rettigheter, her er ikke det tilfelle,
mener han.   

–  HiST ligger i toppen, vi er gode
på å produsere vekttall. Selv om vi
er den fjerde største høyskolen i
Norge, er vi nest størst på å

produsere vekttall. HiST driver
effektivt, understreker Fiskum som
mener HiST har svært gode
studenter.

–  Av høyskoler i Norge er det
bare Norges Handels-Høyskole som
kan skilte med høyere karaktersnitt,
legger han til.

De lave bevilgningene bekymrer
studentparlamentet ved HiST, som
viser til at mastergradstudiene er en
ny utgiftspost.

–  At muligheten til å ta en høyere
grad skal gå på bekostning av de
lavere, er ikke ønskelig. Men
studenter bør ha mulighet til å ta en
mastergrad i faget sitt. Vi må
poengtere overfor politikerene at
her er det noe som ikke stemmer,
istemmer nestleder i Student-
parlamentet Pål Tore Vedeld. VVii ll   bbeevvaarreemmaasstteerrggrraaddssttii llbbuuddeett
HiST opprettet mastergrader for
halvannet år siden, i avdelingen for
økonomi og administrasjon, som
de eneste i midt-Norge. 

–  Det er en prioritet å bevare og
videreutvikle mastergradtilbudet, slår
rektor ved HiST Torunn Klemp fast.

–  Vi har en høyere grad innen
økonomi som ikke har eksistert her
før nå, og har vært etterlengtet. 

Det er noe vi må få til, og det blir

et viktig spørsmål i forbindelse med
budsjettbehandling i januar.  Klemp
har forståelse for at studenter som
tar bachelor ved HiST er bekymret
for at midlene ikke skal strekke til. 

–  Alle høyskoler har jo dette
problemet. Når en oppretter
mastergrader får en ikke noe ekstra
fra departementet, forklarer hun og
legger til;

–  Men dette finner man jo også
hos de universitetene som opplever
en større forflytning oppover i
systemet.EEffffeekkttiivviitteett
Klemp ser det som en løsning å
finne mer effektive studieformer. 

–  Selvfølgelig må vi ta vare på
kravene fra kvalitetsreformen, men
det kan også hende at vi finner fram
til nye måter.

Rektoren ser mastergradstilbudet
som positivt også for de på
grunnstudiene.

–  Kvalitetene i grunnstudiene
tjener på at de ansatte også
underviser på et høyere nivå. Flere
av grunnstudentene vil jo også ha
en høyere grad senere. Ett
mastergradstilbud beriker
grunnutdanningen.

– Hvorfor får dere så lave
bevilgninger, når dere har så gode
resultat?

–  Nei, det undrer vi også på. Vi
undrer oss særlig på det når vi
sammenligner oss med tilsvarende
institusjoner i universitetsbyer,
svarer Klemp. Hun presiserer at det
ikke er mindre høyskoler i
distiriktene HiST sammenligner seg
med, det er de høyskolene som
ligger i universitetsbyer eller andre
større høyskoler. UD

8 Nyheter

HiST krangler om mandatfordelingOmorganiseringen avavdelingene ved Høgskolen iSør-Trøndelag førte tiluenighet ommandatfordelingen etterforrige ukesstudentparlamentsvalg.AV LENE BERTHEUSSENbertheus@underdusken.no
Torsdag 13. november var det
tradisjonen tro urnevalg til
studentparlamentet på HiST. Til
sammen skulle 17 representanter
velges inn på de ulike avdelingene.
Antall kandidater som skal
representere hver avdeling
bestemmes prosentvis av antall
studenter ved avdelingen. OOvveerrggaanngg
Det som før var fem avdelinger har
nå blitt sju, og det skapte uro blant

noen av avdelingene. Noen mister
et mandat, og det er ikke populært.
De største avdelingene blir ikke
berørt, men for flere av de mindre
er resultatet usikkert. Flere ytret sin
misnøye.

– Diskusjonen på møtet var ikke
veldig saklig, det var flere som var
irriterte, forteller nestleder i
Studentparlamentet Pål Tore
Vedeld.

Det største problemet er imidlertid
at det tok lang tid før det var endelig
klart hvem som ble med, siden det
vanlige antallet er forandret.

– Det er veldig uheldig at dette
skjer midt i valget. Vi burde ha
kunnet samlet de som blir med nå
og hatt fest for dem, avslutter han.EElleekkttrroonniisskk  nneessttee
Nestlederen forklarer at
valgdeltakelsen ble litt dårligere
enn han hadde håpet, men at

fakta foreløpig resultatPå avdelingen for teknologi måvalget holdes på nytt fordi det varrot i studentlistene og for mangestemmestedler i urnene. Ved restenav avdelingene var de kandidatenesom fikk flest stemmer som følger:
Avdeling for helse- og sosialfag:1. Eva Heikkinen2. Randi Juliussen3. Lene BakosAvdeling for mat- og medisinskteknologi:1. Mareno Vevang2. Juliane W. Hasle3. Mona Weiseth

Avdeling for lærer og tegnspråk:1. Pål Einar Jensen2. Renate Forseth3. Mari NordinAvdeling for informatikk og e-læring:1. Mikael Strand2. Andreas Bach3. Tom Arild TrosterudAvdeling Trondheim ØkonomiskeHøgskole:1. Daniel Frøyland2. Kristin Histøl Waaktaar3. Odd Herman RandliAvdeling for sykepleie:1. Mikal Elden2. Hilde Nordseth3. Johannes Wyller

UNDRENDE: Rektor ved Høgskolen i Sør-
Trøndelag, Torunn Klemp, stiller seg
undrene til manglene midler til tross for
strålende studieresultat blant studentene.
(Arkivfoto) 

HiST-studenter er lavprisstudenter

sluttresultatet ikke er unormalt.
Vanligvis er det rundt 10 prosent
som engasjerer seg. Urnevalg
skaper problemer for valg-
deltakelsen siden omtrent en åttedel

av studentene ved HiST er
fjernstudenter, i tillegg til at mange
er ute i praksis. Derfor håper Vedeld
på at valget kan skje elektronisk fra
neste år.UD
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AV NITA STEINUNGsteinung@underdusken.no
– Jeg er fryktelig skuffet og irritert
fordi jeg gjorde en god innsats i
sommer, og det er skuffende å bli
ignorert, sier den frustrerte
studenten.

Fra 10. juni til 21. august var Ihler
engasjert ved Institutt for industriell
økonomi og teknologiledelse i
forbindelse med et prosjekt om
industrielle forsknings- og
utviklingsprosjekter. Hun ble lovet
lønn innen 20. september, men har
ennå ikke mottatt verken lønn eller
refusjon for utleggene hun hadde i
forbindelse med jobben.LLeeii   aavv  åå  mmaassee
– Jeg har henvendt meg mange
ganger både per telefon og mail, men
har ikke fått respons. Beskjeden jeg

har fått er at det skal ordnes opp i,
men ingenting har skjedd, sier Ihler,
som er lei av å mase om å få pengene
sine.

– Dette er noe som skal gå av seg
selv, og som de fleste arbeidsgivere
ville ordnet kjapt. Det burde ikke
være noe problem. I tillegg har jeg
ikke råd til å vente lenger, sier
studenten, som dette året er på
utveksling i Glasgow, og selvsagt
trenger pengene hun tjente på
sommerjobben sin. Husleien skal
betales, og ikke minst koster det
penger å komme hjem til jul. Ihler
peker på at det er mulig dette er et
enestående tilfelle, men at det ikke
er riktig å behandle studentene på
en slik måte.––  GGjjoorrddee  eenn  kkjjeemmppeejjoobbbb
Amanuensis Per Nesse ledet
prosjektet Ihler jobbet med. Han
synes det som har skjedd er veldig
leit.

– Merete gjorde en kjempegod
jobb, og det er veldig beklagelig at
hun ennå ikke har fått pengene sine,
sier han. 

Professor Sigmund Waagø ved

instituttet støttet prosjektet
økonomisk. Han ser det hele som en
tabbe som må ryddes opp i fortest
mulig. Mer enn det vil ikke Waagø
kommentere overfor Under Dusken.

– Hun får pengene sine meget
snart, sier professoren, som altså
ikke vil gå i detaljer på hva som har
skjedd. 

– Det skal ordnes opp i tvert,
lover han.––  JJoobbbbeenn  vvåårr  åå  nnøøssttee  oopppp
Direktør Helge Gravås ved instituttet
ble først kjent med saken i
begynnelsen av november, da Ihler
tok kontakt med ham per e-post.
Han mener Ihler gjorde feil i å ikke
levere kravene på instituttkontoret.

– Hun har levert kravet til en
privatperson, og saken hennes har
ikke blitt registrert. Jeg har vært i
kontakt med saksbehandler, som
sier at saken er ukjent, forklarer
Gravås, som vil beklage dersom en
av de ansatte ikke har gjort det de
skal.

– Vi vet ennå ikke hva som har
skjedd. Jeg har fått en mail fra henne
med et fakturakrav, men har

ingenting å jobbe med. Dersom det
viser seg at vi har gjort en feil, skal
vi få saken raskt gjennom systemet.
Slikt skal ikke skje, og da er jobben
vår å nøste opp. Det er vi i ferd med
å gjøre, sier direktøren. UD

Får ikke lønn fra NTNU
I hele sommer jobbet MereteIhler ved Institutt forindustriell økonomi ogteknologiledelse. Tre månedersenere har hun ennå ikke fåttlønn.

SKUFFET: – Jeg føler meg veldig ignorert,
og dette er en slett måte å behandle
studenter på, synes Merete Ihler. Hun har
ventet på lønn fra Institutt for industriell
økonomi og teknologiledelse siden
september. (Foto: Privat)
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journalistergrafikereannonsemedarbeidere
fotografer

Er du interessert, eller har du spørsmål om stillingene, ta kontakt med ansvarlig redaktør for 2004,Erlend Engh Brekke, på telefon 90 84 46 07 eller erlend@underdusken.no

Annenhver uke blir 10 000eksemplarer av UnderDusken plukket opp og lestav studentene i Trondheim.Skal dette fortsette trengervi din hjelp. Vi tilbyr deg etmiljø av 50 skapende ungemennesker med gjengstatuspå Studentersamfundet.Sakene våre setterstudenten i sentrum,diskuteres i fagkretser ogplukkes opp i andre medier.Under Dusken setterdagsorden hver 14. dag. 
internasjonaltansvarlig
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På jakt etter

den rette
jobben?

Vi kan hjelpe deg.
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7755  åårr   ss iiddeenn

2255  åårr   ss iiddeenn

1100  åårr   ss iiddeenn

Tusen takk for ditt sistebrev. Det er riktig morsomtå høre at du er kommetmed blandt de store iSamfundet; for å nachspielfår vel ikke hvem som helstvære med? Jeg er stolt avdig gutten min! (...) Bli nuikke forkjølet gutte min;jeg synes du skuldebegynne med tran og såhar du vel nu kjøpt dig et par kalosjer, de kjørerjo aldri bort sneen i Trondhjem, har jeg hørt. (...)Hils din vertinne og glem ikke å gi piken 5 kronernår du reiser. Hjertlig hilsen  Mor

Det var en gang en rektorved Norges TekiskeHøyskole som hadde sattseg som mål her i livetåsamle alle sine disiplerunder sitt varme og bredevingefang. Dette ville hangjøre for åviseenneskeheten hvilkenflott skole NTH var, og atnettopp han var den rettetil å styre densutvikling. Vi har mistanke om at hanogså var interessert i å gi sine disipler - ellerstudenter,som man kalte dem den gang - en godog allsidig utdannelse i trivelige og gladeomgivelser.Men dette er vi ikke helt sikre på.

Myte 1: Student TV`n har etenormt budsjett.Fakta: TV`n driver detmest kostbare medium avalle for bare 160 000kroner pr. år. Det er etabsolutt minimum for i dethele tatt å kunne lageprogrammer.Myte 2: Student TV`nhar det beste utstyret, mener for dårlige til å bruke det.Fakta: TV`n bruker hjemmevideoutstyr (Hi-8). Dette er beregnet på hobbybruk og ikke dagligbruk med høy produksjon.

Å flytte kjellerfestene til campus, eruaktuelt, fastslår NTNUseiendomssjef. Høyskolen harimidlertid husrom for sine festlystnestudenter. Det samme harsøsterinstitusjonene i Bergen ogOslo.AV KAROLINE FLÅMkarolif@underdusken.no
– Moholt studentby er et boligområde hvor
det ikke passer å ha 15 utesteder, fastslår
Eiríkur Ingólfsson, direktør i SIT Bolig.

– Når fulle gjester bryter seg inn på
private hybler og spyr i kjøkkenvasken, sier
det seg selv at forholdene ikke er optimale. 

Ifølge Ingólfsson er universitetets
campus et mye bedre egnet tilholdssted for
kjellerfestene.

– Der finnes jo mange eksempler på
læresteder der skolene selv tar ansvar for
denne typen velferd.FFeesstt   iikkkkee  vveellkkoommmmeenntt

– Det er uaktuelt å ha festlokaler på
Gløshaugen eller Dragvoll. Vi har ikke
lokaler som egner seg til den slags. Jeg
regner dessuten med det er en grunn til at
de blir kastet ut av Moholt studentby, lyder
svaret fra NTNUs eiendomssjef Arne
Rønning, og forteller Universitetsavisa at
denne typen studenttiltak er Sam-
skipnadens anliggende.

– Det er SiT som har ansvaret for
velferdstiltak, understreker han.

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) viser
både hjerte- og husrom for sine studenter.

– Vi har fått disponere bomberommet

her på skolen helt siden tidlig nittitall,
forteller Thomas Grande, sjef for festlokalet
TØHNNA. Høyskolen krever ingen leie for
lokalet, og er ifølge Grande en velvillig
husvert.

– Skolen har nok måttet se gjennom
fingrene på enkelte ting, men samarbeidet
har alltid vært smertefritt. Vi er avhengig
av deres gode vilje, og er glad skolen
anerkjenner oss som et viktig sosialt tiltak,
sier Grande.LLeeiieeffrrii   ccaammppuussffeesstt   vvaannll iigg

Også andre steder drifter lærestene
studentkjellere. På Blindern i Oslo har
det i mange år vært festlokaler for
studentene. Høgskolen i Bergen rommer
blant annet «Teknikerkroa», og i samme
by stiller også Juridisk fakultet med
festlokaler til sine studenter i «Klubb Jur»,
fritt og uten leie.UUnnnnttaakkeett  SSkkiibbooll ii
I Trondheim er det imidlertid bare
arkitektstudentene som kan skilte med
fasiliteter på campus, i «Skiboli».

– På dagtid disponeres lokalet av
fakultetet, mens det på kveldstid blir til
festlokale for studentene. Eneste ulempen
er at vi ikke er en del av miljøet oppe på
Moholt, forklarer Christian Sandberg
Olavesen, som er leder for arkitektenes
linjeforening.

Kjellersjef for Maskin, Kari-Anne Lyng,
bekrefter at stemningen på Moholt er noe
eget.

– Det ligger mye tradisjon og sjel i disse
lokalene, så vi håper selvfølgelig vi får bli
her oppe, sier hun.UD

– Campusfest uaktuelt

ROMSLIG: NTNU besitter nesten 500 000 kvadratmeter med arealer – plass nok til å huse festlystne
linjeforeninger? (Foto: Birger Jensen)
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AV AMUND A. NILSENamundni@stud.ntnu.no
Bakgrunnen for konferansen er den
økende kommersielle aktiviteten
over landegrensene innenfor høyere
utdanning, og annen utdanning over
videregående skoles nivå. UNESCO,
FNs organ for utdanning, forskning
og kultur, har nå gått sammen med
OECD, organisasjonen for
økonomisk samarbeid og utvikling.
I det lange løp tar man sikte på å
utarbeide retningslinjer for
kvalitetssikring av utdanning på
tvers av landegrensene.

– Målet er å beskytte studenter
mot useriøse tilbydere, og sikre
tilgang til utdanning av høy kvalitet
i alle deler av verden, sier Jan Levy,

ekspedisjonssjef i universitets- og
høyskoleavdelingen ved Utdan-
nings- og forskningsdepartementet.BBiigg  bbuussiinneessss
Kvalitetsproblematikken ble fulgt
opp under diskusjonene i
Trondheim. Kvalitetssikring var et
spesielt viktig tema på konferansen.
En del av problematikken er at
nasjonale godkjenningssystemer i
mange tilfeller ikke er beregnet på
å håndtere tilbydere fra andre land,
kommersielle aktører eller
utdanningstilbud over internett. 

Globaliseringsprosessen har
medført store endringer innen
høyere utdanning. Studenter reiser
ut, institusjoner etablerer seg, tilbud
krysser landegrenser. Utdanning er
big business.

– Vi ser betenkeligheter ved
denne prosessen. Samtidig ser vi
også muligheter til økt samarbeid,
påpeker Levy.

Et viktig steg er nå at OECD har
blitt med i dette samarbeidet. 

IInntteerrnnaassjjoonnaall   aarreennaa
Foruten UNESCO og OECD deltok
alle interessegrupper innen høyere
utdanning på konferansen.
Universitets-, forsker-, lærer-, og
studentorganisasjoner, Verdens
handelsorganisasjon, og også store
land innen internasjonal utdanning,
som USA, Australia, Japan, Kina
og India. 

– Med dette ønsker vi å etablere
en felles arena for kvalitetssikring
innen høyere utdanning, forklarer
Levy 

Norges over 20 000 studenter i
utlandet gjør landet til en betydelig
importør av utdanningstjenester.
Det forklarer den norske iveren etter
å få valuta for pengene. Levy legger
til:

– Det er ikke tvil om at det finnes
en god del tilbud som man bør
advare studenter mot.UUttddaannnniinngg  eerr   uuhhjjee llpp
En annen viktig tanke som ligger
bak arbeidet, er at hjelp til

utdanning er god u-hjelp. Bedre
kvalitetssikring vil spesielt komme
uland til gode. Slik kan man hindre
at institusjoner etablerer læresteder
som tilbyr forenklede programmer
kun med det for øye å tjene inn
skolepenger, og heller sikre at det
etableres kompetansesentre på lang
sikt. 

– Vi må være med på å sørge for
at nye tilbud i ulandene faktisk
fører til kompetansebygging i selve
landet.

Dette henger sammen med FNs
utviklingsmål, de såkalte «Millen-
nium Goals». Et av målene er at alle
i verden skal ha en grunnutdanning
innen år 2015. Norsk
bistandsarbeid er derfor i langt
større grad enn tidligere rettet mot
utdanning. 

– Norge jobber inn mot UNESCO
for å få til dette, og har spilt en
forholdsvis sentral konstruktiv rolle
for å få til samarbeid, avslutter
Levy.UD

fakta konferansenKonferansen «OECD/NorwayForum on Trade in EducationalServices» ble arrangert i Trondheim3.-4. november. 
Bakgrunnen er den økendekommersielle aktiviteten overlandegrensene innenfor høyereutdanning, og annen utdanningover videregående skoles nivå. 
På lengre sikt ønsker man åetablere retningslinjer forkvalitetssikring i internasjonalutdanning.
UNESCO, FNs organ forutdanning, forskning og kultur,vedtok i oktober en resolusjon meddette formålet, etter forslag fraNorge, med støtte fra Island,Japan, Mosambik og Tanzania.
Dette var den andre i en serieinternasjonale konferanser omhandel med utdanningstjenester.Forrige konferanse var iWashington DC i mai 2002, og denneste skal holdes i Australia i 2004.
Kilde: Utdannings- ogforskningsdepartementet

OECD vil kvalitetssikre utdanning
Stikkord var internasjonal-isering  og kvalitetssikring daTrondheim nylig var vertskapfor en internasjonal OECD-konferanse om utdanning. 

VERDENSHANDEL: Studier i fremmede land er et marked i rekordvekst, men det er ikke lett for arbeidsgivere og utdanningsinstusjoner
å bedømme kvaliteten på andre lands utdanningssystemer. OECD og UNESCO vil etablere retningslinjer for å kvalitetssikre utdannings-
tjenester. (Illustrasjonsfoto: Birger Jensen)
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Studentgruppen for AlternativUndervisning (AltUnd) vedNTNU vil at god undervisningskal gi høyere lønn og øktstatus. 
AV TRINE VIKEN SUMSTADtrinevs@underdusken.no
AltUnd arrangerte fredag 7.
november seminar om kunsten å
undervise. Selv om alle NTNUs
vitenskapelig ansatte var invitert,
møtte bare ti av dem opp.

– Oppmøtet her kan si litt om
interessen for undervisning på
universitetet, sier Øystein Skaar
Skogvang i AltUnd. BBøørr  tteell llee  vveedd  oopppprryykkkk
De ønsker å gjøre det mer attraktivt
å være gode forelesere ved å finne
systemer som gjør undervisnings-
innsats meritterende ved opprykk til
professor eller som grunnlag for
høyere lønn. 

Undervisningskompetanse må i
dag vurderes ved ansettelser, men
dette gjøres i varierende grad.

– I dag teller forskning altfor mye
i forhold til undervisning når man
skal ansette professorer. Og da spør
vi hva man ønsker at de dyktigste
folkene skal spesialisere seg på, sier
Skaar Skogvang.LLæærreerr  aavv  LLuunndd
AltUnd har sett til Lunds tekniska
högskola i Sverige, som siden 2001
har delt ut tittelen «Excellent
Teaching Practice». Den deles ut til
lærere som gjennom en
søknadsprosess viser til en
anbefaling fra sin overordnede, CV
og en pedagogisk portefølje. I
porteføljen skal man både reflektere
over sin egen læringsfilosofi og
beskrive egne undervisnings-
prosjekter. 

For læreren gir tittelen uttelling
i form av økt lønn. I tillegg får
instituttene uttelling i form av økte
bevilgninger. ––  BBøørr  ssttaarrttee  ppii lloottpprroossjjeekktt
Prorektor Julie Feilberg er enig med
AltUnd i at undervisning må gis
høyere status.

– Vi må finne fram til en
infrastruktur som gir universitets-
lærerne mulighet til å bli like
opptatte av sin undervisning som sin
forskning. 

Det er imidlertid nasjonale
retningslinjer for opprykk til
professor, og NTNU kan ikke bare
lage sitt eget system, selv om det er
mange gode krefter som ønsker å få
det til. 

– NTNU burde startet et
pilotprosjekt for å finne en modell
som senere kan brukes over hele
Norge, mener Peder Rand i AltUnd.

– For eksempel kunne man laget
et opplegg med kurs i pedagogikk
for de som ønsket det. 

Prorektor Feilberg synes et
pilotprosjekt er en veldig god idé.

– Jeg håper at et slikt prosjekt kan
bli startet opp i løpet av det neste
året. Dette er noe jeg vil jobbe aktivt
med videre. ––  UUnnddeerrvviissnniinngg  vviikkttiiggssttuuaannsseetttt
Lisa Lorentzen er professor i
matematikk. Hun fikk Sintefs pris for
fremragende undervisning i vår, og
synes det høres fint ut at
undervisning skal gi uttelling i
karrierestigen.

– For meg er undervisning det
viktigste jeg gjør uansett, så jeg
trenger ikke belønning for å yte
ekstra. Men jeg kjenner forelesere
som har viet hele livet sitt til
undervisning, og de føler seg
forbigått i universitetssystemet. UD

13Nyheter

– God undervisning børbelønnes
GOD UNDERVISNING: Peder Rand, Ellen Margit Sundlisæter, Maja Enes, Kjell Aagard
Bertelsen, Marthe Øynes og Øystein Skaar Skogvang i AltUnd vil gi foreleserne incentiver
til å undervise bedre. (Foto: Kaja Ida Svarva Denstad)

fakta AltUndStudentgruppen for AlternativUndervisning ble opprettet i 1987 aven gruppe studenter ved det gamleNTH.
Studentgruppa består av sjustudenter fra ulike fakulteter vedNTNU. 
AltUnd jobber uavhengig avstudentdemokratiet og oppnevnerselv sine medlemmer.Organisasjonsmessig er gruppenknyttet til Program forlærerutdanning (PLU). Medlemmenelønnes som studentassistenter.
AltUnds mandat sier at de skalarbeide for en bedret studiekvalitetved NTNU, blant annet ved å væreen pådriver for alternativeundervisnings- og evalueringsformer.

fakta opprykkFørsteamanuenser oghøyskoledosenter som er tilsatt i oghar tiltrådt fast statlig stilling elleråremålsstilling ved universiteter oghøyskoler kan søke om opprykk tilprofessor på grunnlag avkompetanseerklæring.
Kompetanseerklæringen utarbeidesav en nasjonal komité som vurderersøkerens vitenskapelige ellerkunstneriske kompetanse.
Det eneste kravet ved opprykk somer knyttet til undervisning er atsøkeren må ha undervist eller værtveileder på universitets- ellerhøyskolenivå i minst to år. Reglenefor opprykk sier at dette kravet ivisse tilfeller kan modifiseres.
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Har du kjøpt billett hjem tiljulerushet? Ikke det? Herviser Under Dusken degveien gjennom jungelen avtilbud på vei hjem til mor. 
AV SOLVEIG KNUDSENsolis@underdusken.no

Hjem til jul
NNoorr--wwaayy  BBuusssseekksspprreessss
Trondheim-Oslo: 610 kr.Trondheim-Bergen: 785 kr.Bergen-Stavanger: 390 kr.Oslo-Stavanger: 560 kr.Trondheim-Ålesund: 502 kr.
Nor-way Bussekspress er ikkekonsekvente når det gjelderrabattordningene sine, og somstudent kan du få alt fra ingen til 50prosent avslag på prisen. På enkelteruter er disse også vurdert etterhvor langt en skal reise, målt i antallkilometer. Prisene er derfor i denneoversikten ordinærpriser. Skal dulangt og i «riktig» retning kan dettedermed bli en billig fornøyelse –eller det helt motsatte.Det finnes også rabattordningergjennom kjøp av klippekort.

PPåå  ssyykkkkeell ,,   sskkii   eell lleerr  tt ii ll   ffoottss
Trondheim-Bodø: 9 dager.Trondheim-Tromsø: 16 dager.Trondheim-Bergen: 6 dager.Trondheim-Stavanger: 11 dager.Trondheim-Oslo: 6 dager.
Det er svært mange som, sykler, går,kryper og kravler over det ganskeland på ski, ulike objekter med hjuleller ganske enkelt på beina. Mangeav dem har noble grunner for å giseg ut på noe slikt, andre har bareen eller annen form for trang til åutsette seg selv for noe slikt. I ogmed at vi regner det å komme hjemtil mor og hennar kjøttkaker som ensvært så god sak blir dettealternativet her nevnt. Om enn ikkei et prisoverslag, men i dager påveien. Det er viktig i dennesammenheng å huske på at dettekan ta lang tid og være ikke rent litedyrt. Verken nødproviant påNarvesen eller hotellene ogvandrerhjemmene langs ruten nord-eller sørover er billige, ei hellertilpasset en students økonomi etteret kort semester. Telt ellerTuristforeningens hytter er også etalternaltiv. Det burde også i dennesammenheng nevnes at har du ikkebedrevet noen som helst slags formfor fysisk utskeielse dettesemesteret, er dette trolig ikke noefor deg.

SS AA SS
Trondheim-Oslo: 581 kr.Trondheim-Bergen: 716 kr.Trondheim-Bodø: 420 kr.Oslo-Tromsø: 1116 kr.Trondheim-Stavanger: 851 kr.
Hvis du tar sjansen, kan du kjøpebillett på automat samme dagensom du reiser. Da er prisen påbilletten i gjennomsnitt rundthundre kroner billigere. Du sparernoen kroner, men kan risikere åikke komme med det flyet du helstvil reise med.

BBrraaaatthheennss
Braathens er verdt å sjekke ut forde som bor andre steder enn Oslo.Braathens har egne tilbud forstudenter og ungdom gjennom sineklippekort og tilbud om billettløsereiser med e-pass. Prisene hervarierer etter hvilke soner av landeten bor i, så ta kontakt viakundetelefon, reisebyrå eller skjekkprisene via internett.Braathens har fått nye priser påsine innlandsbilletter. Disse er ogsåverdt å sjekke ut for de som borandre steder enn i Oslo. Billettenekan kun bestilles på internett og ergyldige for enveis- eller tur-retur-reiser. Billettene er i tillegg sværtbegrenset i omfang, men er du tidligute kan du komme én vei for så litesom 392 kroner. AAlltteerrnnaattiivvtt

Hurtigruta og verdens vakrestesjøreise kan sies å være den absoluttmest eksklusive måten å reise hjemtil julegrøten, men for all del: Hardu pengene, kan dette sies å væreen gave i seg selv.Andre mulige måter å kommeseg hjem til jul på, her blant deøkonomiske alternativene, erhaiking. Det kan på den andre sidennevnes at risikoen ved å eventueltikke komme hjem i det hele tattøker proposjonalt med dalendereiseutgifter. Det foreslås derfor atman kan gå flere sammen og prøveå få «grupperabatt» på ensemitrailer i enten nord- ellersørgående retning. Eller rett og slettpåkoste seg en billett med etoffentlig transportmiddel.Sist, men ikke minst:Bilutleiefirmaer, transportfirmaerog lignende trenger i ny og ne å fåen bil kjørt hit eller dit. Har duusannsynlig flaks sitter du bak rattetpå en lekker firehjulsdrevet doningnår det nærmer seg jul, på vei hjemtil mor. Og får attpåtil betaling fordet.

NN SS BB
Trondheim-Oslo: 365 kr.Trondheim-Bodø: 420 kr.Trondheim-Stavanger: 532 kr.Trondheim-Bergen: 502 kr.
Studenter får 50 prosent på allegrønne avganger og 10 prosent påalle hvite avganger.Hvis du er tidlig ferdig medeksamenene er også NSBs tilbudsom gjelder fra 20 august til 15.desember – Trondheim-Oslo for248 kroner – aktuelt.Ordinære studentbilletter kankjøpes på nsb.no, på stasjonen ellerpå toget. For kortere strekningermed grønne avganger, kan du ogsåkjøpe billetten på toget og få 50prosent studentrabatt. På lengrestrekninger, som Oslo-Bergen/Trondheim/Stavanger, ergrønne billetter antallsbegrensetog må bestilles på forhånd. Dettegjelder også forskjellige midlertidigetilbud.

Foto: Hans Inge Berg
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–  Herregud. Nå fikk jeghjernerystelse igjen. Jaja. Detgår over, gliser Eivor Skaug,kaptein ved NTNUIs rugbylagfor kvinner. For øyeblikket noesvimmel. 
AV INGVILL NATERSTADingvill@underdusken.no
Du tror kanskje at amerikansk
fotball er tøft? De er dekket av puter.
NTNUI rugby har tannbeskyttere.
Og damer med konkurranse om
blåmerker. 

–  Eivor vinner alltid den
konkurransen.

–  Eivor tryner alltid, presiserer
laget og ler høyt. 

–  Man får et sinnssykt kick.
Ingenting gjør vondt, gestikulerer de
ivrig.

–  Før etterpå, legger de til og ler
enda mer. 

–  Men selv om vi har knust
tenna på hverandre tidligere, er vi
venner senere. Du er kanskje aller
mest venn med de som ga deg de
verste blåmerkene.

For hjemmelaget arrangerer alltid
fest etter kampen.

–  Det er tre omganger i rugby,
to på førti minutter og den siste i
baren. Rugby er først og fremst
sosialt, understreker de og forsvarer
seg:

–  Du går ikke på banen for å ta
motspillerne, men ballen. 

Rugby spilles normalt med
femten spillere, der ballen kun kan
bringes framover ved å løpe med
den eller sparke den. I motsetning
til amerikansk fotball, der halve
kampen består av pauser, er rugby
kontinuerlig. En kan heller ikke
blokkere forsvaret, alle medspillere
må være bak ballføreren. Og for å
avkrefte en myte:

–  En trenger ikke være stor for

å spille rugby, smiler Severine Les
Coffit, landslagsspiller og knappe
1,70 på sokkelesten.  TTaappttee  llaannddsskkaammpp
Anna Verpe og Severine Les Coffit
var nylig i Danmark og spilte
landskamp, der de tapte mot Sverige
og Danmark. 

–  Det var dumt at vi var så få
spillere, og laget hadde aldri spilt
sammen før. Men det var
kjempegøy, forteller Les Coffit. 

–  Sverige spilte bra, men
Danmark spilte ikke så bra, vi burde
ha slått dem.  

–  De røykte i pausene, legger hun
til med avsky.

Etter hvert som noen av Norges
spillere måtte gå ut med skader,
fikk de for få spillere. Men da stilte
Sverige opp, og lånte vekk noen. 

–  Det er rugby! De spilte bra òg!
Selv om de spilte mot seg selv!  EEuuffoorriisskk
Selv om laget er i startfasen, har de
mottatt mye støtte fra det europeiske
rugbyforbundet. 

–  Problemet med Norge er at det
er så mørkt store deler av året. Og
når vi endelig har gress, blir det
sommerferie, påpeker Skaug. 

–  Men vi trener regelmessig,
samt noe styrketrening i tillegg,
forklarer Skaug.

–  Gjør vi det?  
Spillerene ser på hverandre og

ler. Igjen. Neste sesong blir det
derimot flere kamper, og spillerne
håper på nye medlemmer. 

–  Dette er en ukjent idrett i Norge,
så det går raskt å komme seg opp.
Vi er med på å bygge opp et landslag.
Det er motivasjon, gløder de.

–  En blir jo rent euforisk av å
forestille seg femten mot femten på
trening, legger de til og sukker
drømmende.UD

Blide jenter takler hardt

IKKE FOR PYSER: Det meste er lov, men manglende fortenner til tross: Etter kampen er
alle venner. (Foto: Nils Christian Roscher-Nielsen)
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forskning

Norge har satt seg fore åbruke like mye penger somOECD-landene på forskninginnen 2005. Foreløpig ser dethelsvart ut.AV KAREN MOE MØLLEROPOG AMUND A. NILSENud@underdusken.no 
– Det er flaut hvis vi ikke klarer å
nå målene om OECD-nivå innen
2005. Det skulle jo bare mangle at
et land som Norge får det til. Nå som
oljeproduksjonen nedtrappes,
trenger vi andre bein å stå på.

Det mener leder i
Forskerforbundet, Kolbjørn Hagen.
OECD-nivået innebærer at Norge
må bruke 2,3 gylne prosenter av
Norges brutto nasjonalprodukt
(BNP) på forskning som årlig
standard innen år 2005.

Hagen mener det ikke blir lett å
nå målet og at myndighetene må gi
et realt løft i form av økte
bevilgninger i årets og neste års
statsbudsjett.

– Uten det er det urealistisk. Jeg
tror ikke forksningsandelen innen
privat sektor kommer til å øke nok
til å dekke opp for det vi mangler
innen offentlig sektor.

– Bør man da initiere privat
forskning eller bevilge mer til

offentlig?
– Begge deler. Skattefordeler har

stimulert privat forskning, men jeg
tror vi trenger en tilskuddordning i
tillegg. Og selv da blir det vanskelig
å nå OECD-nivået innen den
ønskede tildsrammen.OOffffeennttll iigg  mmeeddaannssvvaarr
Statssekretær Bjørn Haugstad i
Utdannings- og
forskningsdepartementet, mener det
offentlige er nødt til å ta et
medansvar for å få det private til å
investere mer.

– Ordningen med skattefradrag
har blitt mer populær enn antatt.
Men å finansiere universitets-
forskning er også god
næringspolitikk, siden det kan bli til
nye produkter og tjenester som gir
økt verdiskaping, flere
arbeidsplasser og så videre. I tillegg
er det viktig å utdanne flere
doktorkandidater som kan gi
kompetanse til næringslivet.

Sverige bruker 4,3 prosent av
BNP på forskning. Finland bruker
3,4, Island 3 og Danmark 2,4. Norge
ligger på nordisk sisteplass med 1,6
prosent. 

– Det er pinlig. Vi er desidert
jumbo, sier Bjørn Skallerud. Han er
professor ved Institutt for
konstruksjonsteknikk ved NTNU

og hovedstyremedlem i NIF, Norske
Sivilingeniørers Forening.

– OECD-nivået på 2,3 prosent
klarer vi ikke å nå, er hans spådom.

Statssekretær Haustad mener en
enkel forklaring på dagens lave
standard er at næringslivet bidrar for
lite, men synes ikke det er riktig å
gi privat sektor skylda alene.

– Norsk bransjestruktur er
annerledes enn i mange andre land.
I Norge ligger noen bransjer over
snittet, andre under. Til sammen
ligger snittet sånn midt på.OOlljjeeppeennggeennee  ffoorrssvviinnnneerr
Skallerud mener Norge har en stor
utfordring med å dekke det gapet i
verdiskapingen som er under
utvikling. I 2030 vil staten, ifølge
Skallerud, mangle 150 milliarder
kroner i verdiskaping. 

– Jeg ønsker at politikerne skal
skjønne denne enkle logikken;
forskning gir nyskaping, som gir
industri, som igjen gir arbeidsplasser
og verdiskaping.

Haugstad er langt på vei enig i
denne tankegangen:

– Forskning er et generisk
virkemiddel i mange sammen-
henger. Blant annet kan forskning
på petroleumsutvinning hindre et
inntektstap innenfor oljeindustrien.
Innenfor flere felt vil økt forskning

bety økt verdiskaping og som oftest
også en miljøgevinst.––  GGii   ffoorrsskkeerrnnee  tt ii ll ll ii tt
– Jeg synes dette handler om å gi
forskerne tillit og være litt rause.
Hvis vi har mange
forskningsprosjekter, og disse til
slutt ender opp i en god
industribedrift, har vi oppnådd mye.
Jeg synes vi må satse på å få i gang
noe.

Ved NTNU har man nå fått
Senter for Fremragende Forskning.
Der har man nå fått inn masse
penger. Skallerud mener vi behøver
mer, gjerne til smalere felt også.

– Det som ihvertfall er positivt i
dag, er at forskerne nå er mye mer
bevisst på muligheten til å se de
kommersielle aspektene. For
eksempel å ta patent på sine egne
oppfinnelser. For 10-15 år siden var
ikke dette like stuerent.

Haugstad mener vi ikke vil se
akutte konsekvenser hvis Norge
ikke når internasjonal standard til
ønsket tid.

– På lang sikt har vi derimot nok
av utfordringer knyttet til økte
pensjonsutgifter og lavere olje-
inntekter. Da vil vi oppleve en
dypere krise hvis vi ikke forbereder
oss, og derfor må vi sørge for å gjøre
det.UD

OECD–nivå i det fjerne
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Jeg ønsker at politikerne skal skjønne denne
enkle logikken; forskning gir nyskaping, som
gir industri, som igjen gir arbeidsplasser og
verdiskaping. Bjørn Skallerud, professor ved Institutt for konstruksjons-teknikk ved NTNU og hovedstyremedlem i NIF
’’

TRENGER  LØFT: Norge trenger ytterligere satsning på forskning og verdiskaping for å holde velstandsnivået oppe. Men fortsatt forsker
Norge minst av de skandinaviske landene, og er langt unna hva snittet er for OECD-landene under ett. (Arkivfoto: Anders Aasbø)
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I Under Duskens spalte Betenkningstid snakker vi medpsykolog Ronald Grini. Han spurte i 2000 omeksamensangsten var skolens hovedfiende. Vi spurte hamhva angst var.

betenkningstid

– Hvordan arter eksamensangsten
seg?

– Eksamensangst er et utbredt
fenomen. De aller fleste av
studentene har en eller form for
eksamensangst. Det er ytterst få
som er uberørt av dette.
Begrunnelsen for dette ligger hoved-
sakelig i at eksamensresultatet og
karakterene er portåpneren til videre
studier og yrkeskarriere. Det føles
som en uhyre viktig prøvelse. 

– Det er rett og slett mye som står
på spill, og den ene prestasjonen er
veldig viktig. Alle disse følelsene og
tankene gjør at mange reagerer med
stress- og angstsympomer. 

– Hva slags symptomener?
– Det kan skilles i psykologiske

og fysiologiske symptomer. Noen får
disse symptomene i selve eksamens-
tiden, mens andre engster seg året
rundt. Det finnes forskjellige grader,
og ikke alle får så sterke symptomer,
men søvnproblemer, kvalme,
konsentrasjonsvansker og rett og
slett avmattelse er vanlige
reaksjoner. 

– Hvorfor kommer denne
angsten?

– Det er redselen for å stryke eller
å gjøre det dårlig. I tidligere
skolegang har det vært slik at en ofte
var blant de flinkeste i klassen, som
det heter. Det er ofte disse som
ender opp på universitetene, men
her får de et sjokk: De er ikke lenger
flinkest, og dette kan føre til tap av
selvbilde. 

– Hva med ens egen
prestasjonsangst?

– Mennesker er livredde for å
gjøre det dårlig, og de er redde for
dårlige resultat. Frykten for egen
prestasjon er grunnlaget, og dette er
ikke noe vi er født med. Den er
tilegnet gjennom oppdragelse og
hendelser tidligere i livet. Vi er våre
egne hardeste kritikere, og
selvkravene vi stiller, og i fantasien
ikke klarer å møte, bidrar til at en
form for angstfantasi settes i gang.

– En angstfantasi?
– Ja, jeg spurte ofte studenter som

kom til meg med angst: Hva er det
som er så farlig med å stryke? Mange

av dem bekreftet tankene mine om
angsfantasiens ukontrollerbare løp.

– De ser for seg, eller fantaserer
om, at ingen vil ha noe med dem
å gjøre, de blir vendt ryggen til. Gjør
de det dårlig i familiens øyne vil det
føre til at de mister båndet til dem,
de blir deprimerte, og så spinner
fantasien videre. Om de ikke klarer
denne eksamenen, vil de ikke klare
neste, og da blir resultatet at de må
slutte på universitetet. Verdens-
bildet forandrer seg, fordi det de så
for seg at de skulle drive med,
forsvinner. Deretter må de reise
hjem – «hvor ellers skal jeg dra?»
– og må gå uten jobb, eller ta seg
en dårlig betalt og uinteressant
jobb. 

– De lager disse fantasiene i
hodet? 

– Ja, og det slutter ikke der. For
hjemme ser de for seg at de også blir
vendt ryggen til. De blir einstøinger
og sliter med depresjoner og
tvangstanker som fører til at de vil
trenge medikamenter for å takle
hverdagen. Kanskje ser de for seg

at de ender opp på en institusjon for
behandling.

– Eller selvmord?
– Ja, mange ser også for seg at

de ender opp med å ta sitt eget liv.
Dette er katastrofetenkning, angst-
fantasi, men det er nok mer utbredt
enn en tror.

– Men kan eksamensangsten
fungere som skjerpende?

– Det er et viktig spørsmål. For
en viss engstelse kan virke
skjerpende og føre til at en yter
bedre og holder et klarere fokus på
det en skal gjøre. Men dersom
angsten går over en viss terskel
virker den helt klart motsatt. Da kan
engstelsen virkelig gå utover
konsentrasjonsevnen, føre til
bekymringer og til slutt hjernetepper
– en glemmer ting fordi man engster
seg for å gjøre det.

– Så angsten for å stryke er i seg
selv en grunn til at man presterer
dårlig?

– Det vil jeg absolutt si.
– Er dette en indikasjon på at

personene med mye angst generelt

Sommerfugler av dengale sorten
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har problemer med å prestere
under press?

– Det er et interessant spørsmål.
Noen har større toleranse for stress
og påkjenning, og disse vil mestre
eksamensangsten og stress i
arbeidslivet veldig bra. Mens noen
har lavere terskler, og dette kan
være rent genetisk betinget,
biologiske årsaker. Noen er mer
mottakelige for eksamensangst, og
derfor også for generelt stress senere
i arbeidslivet.

– Finnes det noen ting man kan
gjøre for å unngå den verste
angsten?

– Først og fremst er det viktig å
være godt forberedt. Dessuten er det

ting du kan gjøre i de forskjellige
periodene før eksamen. På lang sikt
er det viktig å ha oversikt over
pensumet i de aktuelle fagene, samt
å sette opp en steg-for-steg dis-
posisjon over hvordan du vil komme
gjennom pensumet. Det kan også
være viktig å holde tankene om
selve eksamensdagen unna, og ta ett
skritt av gangen. Dessuten må du
bruke forelesere og veiledere aktivt
om det er noe du lurer på.

– De siste ukene før eksamen må
du skaffe deg en grundig oversikt
over pensumet til den aktuelle
eksamenen og vite hva som ligger
i forskjellige begreper og sentrale
ord. Prøv å få oversikten og de store

linjene. Det kan også være nyttig å
legge seg opp et løp etter eksamen.
Se for deg at om du så stryker, så
skal du søke hjelp hos forelesere og
høre hva du kan gjøre bedre. Livet
er ikke over etter eksamen. Dessuten
er det lurt å oppsøke eksamens-
lokalet og gjøre deg kjent.

– De siste dagene før eksamen er
det på tide å legge bøkene til side,
eller bare lese litt. Du burde legge
opp en plan over eksamensdagene,
og gjøre avslappingsøvelser. Det er
viktig å holde roen.

– Og på selve eksamensdagen?
– Vær tidlig ute og finn deg en

god plass. Ta deg tid til noen rolige
minutter, senk skuldrene og finn den

roen du hadde i dagene før. Si til deg
selv at du slapper av. Når du får
oppgaven kan du sitte et minutt
eller to før du kaster deg over den,
ikke se deg over skulderen på alle
de andre som allerede har begynt å
skrive. Gå rolig gjennom oppgave-
teksten og notér litt underveis med
fokus på det du skal gjøre. De fleste
kommer på flere ting med en slik
framgangsmåte. Dessuten er det
viktig å ta pauser, og ha nok med
mat og drikke.

– Og til slutt?
– Si til deg selv at det ikke er noen

skam i å sitte tiden ut.

AAvv  BBiirrggeerr  EEmmaannuueellsseenn

ANGST: I tidligere skolegang har det vært slik at en ofte var blant de flinkeste i klassen, som det heter. Det er ofte disse som ender opp på universitetene,
men her får de et sjokk: De er ikke lenger flinkest, og dette kan føre til tap av selvbilde, mener psykolog Ronald Grini (Illustrasonsfoto: Birger Jensen)

Mange ser også for seg at de
ender opp med å ta sitt eget
liv. Ronald Grini, psykolog’’
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Problemer med tennene? 
Eller ønsker du bare en sjekk?
Du finner meg sentralt på "Solsiden"

73 80 78 80

Trenerys gt. 8 , 3 etg
7042 Trondheim

espen@tannlegenepaasolsiden.no 

  Hovedoppgave i Sveits?
          4. klassinger, legg planene nå - da øker mulighetene!

       CERN søker kandidater fra teknologistudiene ved NTNU og HiST 
Gunstige stipendvilkår 

       Søknadsfrister: 13 oktober 2003, 20 februar og 16 juli 2004 
 Norske kontakter: Nils.Hoimyr@cern.ch og Jens.Vigen@cern.ch       
                                       http://www.cern.ch/jobs

STUDIER I UTLANDET

Mulighet for delstudier, mastergrader og bachelorgrader innenfor
en rekke fagområder, bl.a. økonomi, markedsføring, medisin, IT,
turisme, journalistikk, foto, multimedia, ingeniørfag, film/tv, design, 
fysioterapi og samfunnsfag.

International Education Centre (IEC) har i over 8 år tilrettelagt 
studier i utlandet for studenter på universitetsnivå. IEC represen-
terer og gir informasjon til over 60 universiteter i Australia, 
New Zealand, Canada, USA, England, Skottland, Irland og
Spania.

www.iec.no

AUSTRALIA
NEW ZEALAND
ENGLAND
SKOTTLAND
USA
CANADA

Kostnadsfri informasjon og veiledning

Mer info: www.iec.no
Nordre gate 12 
T: 73 52 26 11 
trondheim@iec.no

FORTSATT MULIG Å SØKE  TIL
STUDIESTART FEBRUAR 2004

Australia fortsatt mulig å søke*
New Zealand fortsatt mulig å søke*
Canada fortsatt mulig å søke*
USA fortsatt mulig å søke*
Storbritannia fortsatt mulig å søke*

*)noen grader kan være fylt opp.
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EEnnggaassjjeerrtt ,,   pprroovvoosseerrtt   eell lleerr   iinnddiiggnneerrtt?? Send leserbrevtil meninger@underdusken.no. Vi forbeholder oss retten til åforkorte og redigere.

leserbrev

I forrige utgave av Under Dusken
gikk tidligere leder av SU-HSV og
Studenttinget Ivar M. Clausen ut
mot studentutvalgene, der vi blir
beskyldt for å ødelegge valgkampen.
Der han hevder at SU-HSV kun
støttet Hanne Marie Sørensen fordi
hun sitter i SU-HSV og at det er den
eneste grunnen til den støtten. Dette
er etter vårt skjønn en urettferdig
kritikk av oss, og en stygg
undervurdering av Hanne Marie sin
kompetanse. Vi valgte henne fordi
hun etter vårt syn er den beste
kandidaten til å sitte i styret. Dette
skyldes ikke ensidig at hun
tilfeldigvis sitter i SU-HSV. Vi er
klar over at det kan virke slik, men
vårt valg er basert ut fra at vi ønsket
en kandidat som kan virke samlende
for universitetet og har ekstremt
gode samarbeidsegenskaper. Det
var dette som gjorde det enkelt for
oss å støtte henne, fremfor de andre
kandidatene. Hvis det skulle være
hold i Clausens påstander skulle vi
ha støttet både Marte Strickert,
Hanne Marie og Bjørn Utgård (som
er registret som SVT-student dette
semesteret og en god venn av flere
i SU-HSV). Vi valgte ikke det, vår
mening er at Hanne Marie er den
som har best forutsetninger for å
representere studentene av de som
stilte til å sitte i styret, uavhengig
av kjønn, personlige forbindelser og
studiebakgrunn. Clausen hevder at
studentutvalgene polariserer, men
hvordan kan man da forklare at
SU-Realfag støttet kandidater med
ulik studiebakgrunn? Eller at SU-
HSV støttet bare en av tre potensielle

kandidater?
Det prinsippielle spørsmålet er

om SU-ene skal støtte kandidater,
det er dette som burde blitt avklart
lenge før valget startet. Det ble
vanskelig å ikke støtte noen av
kandidatene når to av de andre
studentutvalgene bestemte seg for
hvem de skulle støtte, før SU-HSV
hadde hatt sitt møte. Her kan jeg
være enig med Clausens tanke om
å støtte valget, men denne føringen
burde kommet langt tidligere og
det er nettopp pamper som Clausen
som burde gitt den klare føringen.
Et annet sentralt spørsmål er om
valgoppslutningen ville blitt like
god om ikke SU-ene aktivt hadde
støttet noen av kandidatene. Jeg
tror ikke det, og jeg savner tiltak for
å høyne oppslutningen. Sutringen
som kommer i etterkant av valget
er unytting, vi bør i stedet ta lærdom
og fremme konkrete forslag for å
hindre at man får tilsvarende
uhumskheter neste valg. Et av
forslagene kan være at man bruker
Studenttinget som valgforsamling,
eller at man sier at personer fra
samme fakultet ikke kan sitte
sammen i styret. Studentutvalgene
skal diskutere dette og skal sammen
med det øvrige studentdemokratiet
bli enige lenge før valget starter. Så
får vi håpe på at de gamle pampene
også blir med og bidrar med sin
erfaring, det er langt mer
konstruktivt enn å si: «Det var ikke
slik vi gjorde i fjor, nei.»

Vegard AustmoLeder SU-HSV

I UD 15/2003 presterer SiT Boligs
Eirikur Ingolfsson å legge ord
munnen på kjellersjefene som vi har
vanskelig for å forestille oss at noen
kan ha sagt. Når journalisten i UD
til og med slår det opp som
overskrift i artikkelen, har man
allerede dømt kjellerne og deres
sak. Ingolfsson påstår at
kjellersjefene fastholder at det er en
menneskerett å feste på Moholt.
Ingen har påstått at det er en
menneskerett å feste på Moholt,
men alle som har vært på kjellerne
er enige i at dette er et studentsosialt
tiltak som bør ha SiTs fulle støtte.
Å ødelegge for kjellerne er som å rive
ut en del av sjela til Trondheim
som studentby.

Trondheim ble nylig kåret til
Norges suverent beste studentby. En
av de viktigste grunnene til det, er
de aktive linjeforeningene. Noe av
det første mange nye studenter
møter er deres linjeforening og
mange blir senere aktive
medlemmer. Moholtkjellerne er
viktige for linjeforeningene som
naturlige sosiale møteplasser. Særlig
i forbindelse med semesterstart,
men også som arena for mange
arrangementer utover i semesteret.
Reduserte kjellere vil medføre færre
og dyrere arrangementer i regi av
linjeforeningene. Forslaget fra
Ingolfsson om flytte kjellerne til
campus har til og med blitt avvist
kategorisk av NTNU.

SiT Bolig har nå også vedtatt at
leia for kjellerne skal økes med 8400
kr i året, altså med 700 prosent. SiT
bolig vet godt at kjellerne ikke har
råd til dette. Vi blir provosert av slik
arrogant oppførsel. SiT Bolig vet at
de ville blitt upopulære hvis de
hadde stengt kjellerne, derfor gjør

de alt de kan for at kjellerne skal
stenge seg selv. Vi er klar over at
dette er ganske grove påstander,
men vi kan vanskelig finne noen
annen forklaring på en slik
helomvending i leietaksten. Det er
forståelig at SiT bolig ikke ønsker
noen utgifter på grunn av kjellerne.
Men SiT er en organisasjon som har
et lovbestemt ansvar for studenters
velferd og skal bruke overskuddet
sitt på studenter. 8400 kr i året er
vel lommerusk i SiTs regnskap,
spesielt siden dette vil gagne mange
studenter og deres velferd.

Kjellerne har fungert i 20 år.
Hvorfor skulle de ikke fungere nå?
Hvis man flytter inn på en studentby
må man tåle litt festing og bråk. Det
er litt av hensikten med å samle
studenter på et sted. Selvfølgelig
blir det noen klager. Åtte skriftlige
klager i løpet av et helt år, altså
mindre enn én klage per kjeller,
bør ikke være et stort problem.
Dette ønsket kjellersjefene å
signalisere med underskrifts-
kampanjen sin. Det er mange flere
som vil savne kjellerne enn de få
som ser på det som et problem.

Ingolfsson vil også festene som
varer hele natten til livs. Kjære
Eirikur, hvis du kunne fortelle oss
hvor disse festene som varer hele
natten har vært, skal vi sørge for at
vi drar dit neste gang vi skal på
kjellerne. For så vidt oss bekjent, har
det ikke vært åpent til lenger enn
klokka tre siden våren 2001, og da
hadde kjellerne tillatelse til det.

Gi oss langåpent tilbake og senk
leia til gammelt nivå!

Øyvind Netland og Jon Forbordleder og nestleder i OmegaLinjeforening

Ingen menneskerettå feste på Moholt
Svar til Clausen

Med «kvalitetsreformen» har man
bestemt at studenter i flere fag skal
levere oppgaver i stedet for eller i
tillegg til eksaminasjon. Disse
oppgavene skal skrives under
veiledning av studentassistenter. Så
langt har jeg ingen innvending.
Disse oppgavene skal leveres inn til
godkjenning og forslag til forbedring
hos studentassistent, og på forsiden
skal studentens navn i tillegg til
studentnummer stå. Dette har jeg
heller ikke noe problem med, da det
ikke er studentassistentens jobb å
sette karakter på disse oppgavene.

Men så kommer altså
informasjonen om at disse samme
forsidene skal brukes på den
endelige innleveringen. Dette åpner

for en rekke problemer idet endelig
eksamen vurderes med full viten om
oppgaveskrivers identitet.

Det åpner for favorisering, eller
også det motsatte. Det gjør foreleser
i stand til å «straffe» studenter for
for eksempel politiske ytringer. Dette
problemet forsterkes av at man har
gått bort fra «to sensorer»-systemet
og det er nå foreleser og foreleser
alene som skal rette og vurdere
oppgavene.

Universitetet later til å bevege seg
mer og mer mot videregående, men
la oss i alle fall slippe å gå tilbake
til et system der lærerens yndling
favoriseres!

Camilla Ulleland Hoel

Hva med anonymiteten?
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I siste Under Dusken er jeg sitert i
forhold til studentutvalgenes måte
å drive valgkamp på. Jeg har i
ettertid fått mange reaksjoner på
dette oppslaget, ikke uventet fra
studentutvalgene (SU-ene). Jeg
ønsker derfor å komme med en
utdypning for hvorfor jeg mener
SU-ene har drevet umoden
valgkamp. 

Studentene i NTNUs styre skal
representere alle studentene på
NTNU. Da er det for meg ganske
logisk at det er positivt med
personer med litt ulik bakgrunn inn
i styret. Til sammenligning er det
ikke tilfeldig at Studenttinget er satt
sammen av studenter fra alle
fakultetene. Studiesituasjonen og
virkelighetsoppfatningen er ulik
på forskjellige steder og det styrker
alle studentene om vi har

styrerepresentanter som er litt
ulike. 

«Vi støttet den objektivt sett beste
kandidaten» – en setning jeg har fått
servert siste uken. Hvis det finnes en
objektiv sett best kandidat: Hva er
kriteriene for denne objektive
vurderingen? Hvorfor støttet
forskjellige studentutvalg forskjellige
kandidater hvis én var objektivt sett
best? Jeg har vært med i student-
demokratiet i en del år nå og jeg kan
si en ting: Det finnes ingen objektivt
sett beste kandidat. Man kan godt ha
en kandidat med en lang merittliste,
men som likevel er en mye dårligere
kandidat enn en fersking! Det å være
styremedlem på NTNU handler om
mye annet enn meritter. For eksempel
forståelse av styrerollen og sosiale
ferdigheter. At et av SU-ene faktisk
valgte å støtte en kandidat før de

hadde hatt mulighet til å treffe alle
sier en del om «objektiviteten».

«Da du var SU-leder gjorde dere
det samme» – ja, det er helt rett. Og
det var galt da også. Man gjør noen
tabber, lærer og gjør det bedre neste
gang.

Det mest alvorlige og umodne i
denne valgkampen er en del av de
virkemidlene som studentutvalgene
brukte. SU-siv.ing. sin berømmelige
e-post er et av de mest ureflekterte
propagandaskrifter jeg noensinne
har lest: «Redd Gløshaugen!» Hva
forsøker man å signalisere med
dette? At de tre guttene som stilte
som kandidater fra gløs (alle
teknologistudenter) var så
ubrukelige at man måtte få valgt
Ragnhild for å være sikret
representasjon? I så fall så er det ikke
bare frekt, det er også fantastisk

inkonsekvent da SU-siv.ing. allerede
hadde gitt Bjørn sin støtte. Og tro
ikke at det var noe bedre på
Dragvoll. Over høyttaleranlegget
går det ut en oppfordring om å
stemme på «kandidaten fra
Dragvoll»: Hanne Marie. Man begår
en praktisk unnlatelsessynd og
hopper galant bukk over Marte,
også hun dragvollstudent. 

Hvis ledelsen i SU-siv.ing. og SU-
HSV, nå etter at valget er ferdig,
fremdeles står inne for alt som ble
vedtatt, gjort og sagt, så bekrefter
de mine utsagn. Jeg håper vi kan
være enige i at dette var lavmål og
at det ikke skal gjentas.

Ivar M. Clausen
(Innlegget er forkortet. Les hele
innlegget på www.underdusken.no) 

Under Dusken spør i sin artikkel
«nasjonal samling» i nummer
15/2003 om det er god
internasjonalisering at det «ligger
4500 studenter på stranda i
Australia». Nei, det er det ikke. Men
så ligger da ikke de 4500 studentene
på stranda heller, de studerer.
Australiastudentene utgjør nesten 25
prosent av den totale norske
studentmassen i utlandet. Det betyr
ikke at det er for mange studenter
i Australia, det betyr at det er for lite
studenter i resten av verden. 

Jeg vil kommentere det mest
usaklige argumentet som blir brukt
i artikler om norske studenter i
Australia, nemlig været. Ja, det er
varmere i Australia og ja, det er mye
sol her nede, men det betyr ikke at
norske studenter bruker all sin tid
på stranda. Dessuten er det da
vitterlig mange andre land som kan
friste med like pent, om ikke bedre
vær.

At en fjerdedel av alle norske
studenter i utlandet er i ett og samme

land, kan diskuteres å ha noen
uheldige effekter for inter-
nasjonalisering innen norsk høyere
utdanning. Men Australias 4500
norske studenter, fordelt på 39
universiteter, er ikke nødvendigvis
«for mange», fordi  Australia er et
kontinent på størrelse med Europa,
med 5 byer som er 2 til 10 ganger
større enn Oslo. 

Agenter kan ha en uheldig effekt
i noen tilfeller. Hovedmotivasjonen
for agentene er nemlig å tjene
penger, noe Helene Nordbeck
bekrefter i sin kommentar til Under
Dusken. De fleste skrekkhistoriene
om useriøse studier og ikke-
eksisterende studier kommer fra
australiastudenter som har reist
gjennom agentene. Gustav
Heiberg, president i ANSA, har et
godt poeng når han sier at ANSA
har erfart at studenter som i stor
grad har planlagt utenlands-
studiene på egen hånd, som oftest
er mest fornøyde. 

Statssekretær i UFD, Bjørn

Haugstad, har rett når han sier at
vitsen må være at studentene skal
få mest mulig igjen av
utenlandsoppholdet. At Under
Dusken insinuerer at norske
studenter i Australia ikke får noe
igjen av sitt studieopphold er
arrogant, og det viser liten forståelse
for hvordan studier i Australia
utarter seg. 

Når Under Dusken spør om
hvordan man forsikrer seg om at
utbetalingene faktisk går til
respektable institusjoner med høy
faglig kvalitet, og ikke til
universiteter med «surfing valgfag
og mastergrad beachvolley», viser
de en forutinntatt holdning til
australsk utdanning. Denne
debatten burde vært lagt død etter
at Rådgivende utvalg for gebyr- og
tilleggsstipend (Lykke-utvalget)
konkluderte med at australsk
utdanning holder minst like høy
standard og kvalitet som norsk
utdanning.  Australia er et OECD-
land og bruker følgelig samme krav

til kvalitet på utdanning som Norge.
Det er rett og slett tåpelig å antyde
at australske universiteter ikke
holder høy standard.  

Likevel merker vi at den negative
mediefokuseringa på studier i
Australia påvirker potensielle
arbeidsgivere. Returnerte australia-
studenter er godt kvalifiserte, men
møter likevel skepsis som
jobbsøkere. Denne skepsisen er
grunnløs og urettferdig. På vegne av
alle norske studenter i Australia
håper vi at uttalelsene om kvaliteten
på utdanninga som vi tar og utbyttet
vi sitter igjen med kan bli mer
balansert i framtida. ANSA Australia
vil aktivt være med i denne debatten
fremover.

Joakim Sveli, landsleder ANSAAustraliaTine Viveka Westerberg, ANSA-kontaktperson ved Deakin University
(Innlegget er forkortet. Les hele
innlegget på www.underdusken.no) 

SU-ppekoking på gamle spikre

Studier i Australia 
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Rundt slike styrebord tasupopulære avgjørelser.NTNU er intet unntak. 

Reportasje
!
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– DETTE ER JO HELT JÆVLIG, sier
statsvitenskapstudent Ola Helge Hjetland.

Det er en helt vanlig torsdag på Dragvoll.
Langt fra styrerom og universitetspolitikk.
Morgentrøtte, med frostrøde kinn, entrer
studentene bygningen.

– Jeg har faktisk aldri hørt om denne regelen
før, forteller han sjokkert.

Ola Helge Hjetland er ikke alene. Heller ikke
neste tilfeldig forbipasserende student har hørt
et kny om den. 

– Det virker ganske dumt. Mystiske greier
dette her, sier Arnstein Ottestad. Han studerer
afrikakunnskap. 

– Får det konsekvenser for deg?
– Ja, det kan det få. Jeg tar fire små emner dette

semesteret, og det kan hende det ikke går som
jeg vil. I
tillegg har jeg
planer om å
ta opp igjen
to fag. 

Å TA OPPIGJEN TOFAG kan
Arnstein se
langt etter.
11. februar
2003 vedtok Styret ved NTNU nye
studieforskrifter. Det er reglene som omhandler
din studiehverdag, og omfatter blant annet retten
til å forbedre eksamenskarakterene. I styrevedtaket
som trådte i kraft fra august 2003 står det blant
annet:

«Dersom studenten har bestått, har han/hun
rett til å framstille seg ytterligere én gang i ett emne
i hvert studieår for å forbedre karakteren. Det er
da beste karakter som teller.»

For siv.ing.-studentene betyr dette en liten
forandring fra slik det var. På frie fag blir derimot
mulighetene til å forbedre karakteren kraftig
innskrenket. Før hadde man tre sjanser i så
mange fag man bare orket. Nå kan man bare ta
opp ett fag i året. Hvordan skjedde dette? Og
hvorfor vet tilsynelantende den jevne dragvoll-
student ingenting? 

DET ER HØST 2002. Studiedirektør Jon Valstad
setter ned et utvalg. Én representant fra hvert
fakultet, fire fra administrasjonen og tre
studentrepresentanter er valgt ut. Sammen skal
de utarbeide de felles studieforskriftene for hele

NTNU. Tidligere har de ulike fag-grenene ved
universitetet hatt sine egne forskrifter. Et solid
stykke arbeid står foran de involverte.
Studiekulturer som tidligere har stått steilt mot
hverandre skal nå samarbeide.

– Vi var litt i forhandlingsposisjon, innrømmer
en av studentrepresentantene, Ragnhild Slettebø. 

– Hva forhandlet dere om?
Slettebø ser ned. Hun løfter kjapt blikket som

om hun ønsker å gi inntrykk av at arbeidsutvalget
var samlet og uten konflikttendenser.

– Altså, de fleste uenighetene gjaldt i forhold
til eksamensreglene, poengterer hun.

Uenigheter, kaller hun det. Kampen om
eksamensreglementet er langt mer enn dét. Det
er en kamp mellom studiekulturer. Som vanlig
gjelder naturloven om «den sterkestes rett» ved

NTNU. 
U t v a l g e t

kommer til
slutt fram til et
forslag de alle
kan enes om.
Derfra går
forslaget ut på
høring. Det
første utkastet
til regelen om
rett til

gjentakelse av bestått eksamen lyder:
«Dersom studenten har bestått, har han/hun

rett til å framstille seg ytterligere én gang for å
forbedre karakteren. Det er da beste karakter som
teller.»

Altså ingen begrensing på antall eksamens-
karakterer man kan forbedre i året.

FRA FIRE AV 18 HØRINGSINSTANSER kommer
det negativ tilbakemelding på dette punktet. Alle
fire med bakgrunn i teknologiske studium. De
ønsker en innstramming av paragrafen og vil
tilbake til det gamle regelverket for siv.ing., med
rett til å ta opp en eksamen i året.

Studenttinget (STi) kommenterte ikke regelen.
– Vi syntes paragrafen så helt grei ut som den

sto. Vi var generelt positive til en felles forskrift,
fordi vi mente det kunne være med på å bedre
tverrfagligheten, forklarer Elin Bakås. Hun var
nestleder i STi da saken kom opp. 

– Var det noen av dere som så for dere at regelen
kunne bli innskrenket?

– Nei, det var ingen av oss som tenkte at den
vrien kunne komme.

24 Reportasje

Prosessen
11. februar 2003 satte punktumfor hestehandelen omkring dinrett til å forbedreeksamenskarakterene.

fakta studieforskrifter11. februar vedtok styret de nye  studieforskriftenesom fra august 2003 gjelder for alle studenter vedNTNU.
Studieforskriftene er de studieregler som gjelderfor en student. 
De nye reglene gjør blant annet at studentene barekan forbedre karakteren i et emne i året, de får itillegg bare denne ene gangen å gjøre det på. (§30.3)
Ingen av de andre universitetene har planer om åfølge etter med en lignende regel.
For studenter som er opptatt før høsten 2003, ogsom etter gjeldende regelverk i studieåret2002/2003 fulgte 3-gangers-regelen med hensyn tilgjentak av bestått eksamen, skal 3-gangers-regelenfortsatt gjelde for studieåret 2003/2004.

Det virker ganske dumt.
Mystiske greier dette herStudent Arnstein Ottestad om gjentaksregelen’’
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DRAGVOLLSTUDENTER PÅ VEI til forelesning
virker svært overrasket når de får høre om regelen.
Alle reagerer med vantro.

– Den har en ganske stor innvirkning hvis du
skal gjøre ting fort ferdig og vil ha gode karakterer.
For en jobbsøker som meg, vil det ha stor effekt.
Jeg trenger gode karakterer og har ikke god tid.
Men er det ikke studentene i de forskjellige
instansene som godkjenner slike regler? spør
dramastudent Laila Aleksandersen.

– De er i alle fall representert.
– Rart hvis ingen reagerte på et slikt vedtak.
Kanskje var det den korte høringsfristen som

hindret reaksjoner. Både STi og SU-siv.ing.
kommenterer den i sine notater.

– At høringsfristen er kort er en veldig typisk
måte å jobbe på. Hvis man vil ha gjennom noe,
vil man gjøre det når det går lettest. For eksempel

ferier eller eksamensperioden. Bare se på
kjellersaken, den kom jo opp i eksamensperioden,
mener Elin Bakås.

– Tror du det er bevisst?
– Det er litt av et sammentreff når det skjer

gang på gang. For meg som student virker det
bevisst fra administrasjonens side. Du kan si det
er byråkratiets makt, sier hun.

Rektor Eivind Hiis Hauge understreker at dette
ikke er tilfellet.

– Jeg kan forsikre at man ikke kjører prosessene
på en spesiell måte for å lure seg unna noe. Av
og til kan de som kjører en prosess bebreides for
at prosessen er dårlig kjørt, men generelt kan man
si at de fleste ting ofte går litt fortere enn enkelte
liker, sier han og legger humrende til:

– At noen mener viktige avgjørelser skjer i
sommerferien viser tross alt at noen er her.

I JANUAR 2003 ER høringsrunden endelig over.
Dekanmøtet får saken på skrivebordet. De har blitt
bedt om å se nærmere på paragrafen om retten
til gjentak. Dekanmøtet har ingen formell makt,
men de blir som regel hørt. 

– Hvis rektor vil bli sittende bør han forholde
seg til det dekanmøtet mener, påpeker Ingrid
Mathisen, nestleder i STi og understreker slik
dekanmøtets innflytelse.

– Det er snakk om en kjøpslåing, ikke sant,
påpeker STi-leder Åge Halvorsen. 

Han er en av de faste studentrepresentantene
i dekanmøtet og tar litt av skylden på sin
kappe.

– Vi tapte kampen om antall eksamener, men
vi vant på at det skal være beste karakter som
gjelder. Det er en handel jeg kan leve med. Hadde
vi kranglet for mye på dette punktet, kunne vi fort
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PAPIRMØLLE: En formidabel mengde papir må til for å forme en studieforskrift.
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tapt andre saker som vi helst ville dysse ned,
forklarer Åge.

Dekanmøtet endret paragrafen og strammet den
inn slik at studentene bare kan forbedre karakteren
én gang i ett emne hvert studieår.

11. februar 2003 vedtar altså styret at regelen
om forbedring av eksamenskarakteren skal gjelde
for alle studentene ved NTNU. Det eksisterte
ingen kommentar fra studentrepresentantene på
vedtaket. De sier de nøyet seg med å kommentere
det i styremøtet. 

DET SITTER EN «GAMMEL» studentpolitker på
kafé. Eller, rettelse; det sitter to, men det er kun

hovedfagsstudent Anne Lise Aastad som skal
intervjues. Hun har fem år bak seg i gamet og
har stort sett vært med på det meste innen
studentpolitikk. 

– Regelen er feil, sier hun.
– Jeg forstår intensjonen om at man ønsker

progresjon, at det har med økonomi å gjøre og
at man ikke vil ha et karakternivå som er kunstig
høyt. Men det blir feil at NTNU er det eneste
universitetet som har slike regler for frie fag. 

Anne Lise blir ivrig og snakker fort, høyt og
lenge om hvordan det kan gå når studenter fra
NTNU skal konkurrere med studenter fra andre
universiteter. Om jobb, eller om å komme inn på
profesjonsstudiet i for eksempel psykologi. Hanne
Skaare Pedersen sitter på sidelinja. Også hun har
lang fartstid. Med klare fakter viser hun tydelig
at hun brenner inne med noe, men foreløpig holder

hun munn, mens Anne Lise snakker seg varm. 
– Jeg tror det blir problematisk for de som

engasjerer seg også. For eksempel når de prøver å
komme seg inn på mastergrad, slår Anne Lise fast.

– Dessuten er jeg skeptisk til prosessen.
Studentpolitikerne reagerte aldri, fortsetter hun.

Da klarer ikke Hanne Skaare Pedersen å holde
seg lenger. 

– Det var vel noen på toppen som fant ut at
hvis man ga dette, fikk man beholde noe annet,
sier hun lurt. 

– Hva var det? spør Anne Lise. 
Hanne smiler skjelmskt. Anne Lise tenker. 
– Neei, var det konte-eksamenen til siv.ing.-

studentene? Da blir jeg skikkelig sur, utbryter Anne
Lise. 

Hanne bare smiler. 
For det er dette studentpolitikk handler om.

Å gi noe for å få noe.

STUDENTENE PÅ DRAGVOLL DENNE tidlige
torsdagsmorgenen aner lite om kjøpslåing, pruting
og hva det kan føre til. 

– Jeg er overrasket over å høre dette. Jeg
trodde ikke det var noen begrensning. Jeg skjønner
ikke helt hvorfor de vil straffe de som vil forbedre
karakteren sin, mener sosiologistudent Andreas
Høistad.

Hadde han fulgt litt bedre med i timen, kunne
han ha visst om det allerede tidlig i høst. Da holdt
SU-HSV allmøte om kvalitetsreformen og studie-
forskriften. Eller allmøte og allmøte, fru Blom. En

Jeg hadde ikke noe ønske om
å framstå som en flisespikker
på mitt første møte i StyretStyrerepresentant Bjørn Utgård’’

FORHANDLET: – Det er snakk om
kjøpslåing, sier studentrepresentant i
dekanmøtet, Åge Halvorsen.

KORTE FRISTER: Elin Bakås mener viktige
avgjørelser ved NTNU ofte blir tatt i ferier og
eksamensperioder da studentdemokratiet
ligger brakk

IKKE PIRKETE: – Jeg ønsket ikke å framstå
som en flisespikker, forklarer
studentrepersentant i Styret, Bjørn Utgård.

FORHANDLINGER: Ann Kirstine Eskeland og Ragnhild Slettebø satt i det første utvlaget. 
– De fleste uenighetene gjaldt i forhold til eksamensreglene, poengterer Slettebø.
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del studentpolitikere var til stede, samt en og
annen student. Bjørn Utgård, studentrepresentant
i styret, holdt et foredrag. Eksamensregelen ble
presentert, og spørsmålene fra salen lot ikke
vente på seg. Hva var begrunnelsen for at han
hadde stemt for dette her? Bjørn kunne ikke
svare. Han husket rett og slett ikke. Men Bjørns
hukommelse har bedret seg.

– Jeg hadde ikke noe ønske om å framstå som
en flisespikker på mitt første møte i styret, forteller
Bjørn. Han ble tatt litt på senga, og han innrømmer
det gjerne.

– Det er ikke godt å vite hva jeg hadde
gjort dersom saken hadde blitt tatt opp
i dag, sier han. 

EN KJAPP RINGERUNDE TIL en del av
instituttlederne ved HF og SVT-fakultetet
viser en klar trend. Få har fått med seg
denne lille delparagrafen. 

Hans Bonesrønning ved Institutt for
samfunnsøkonomi, ber om å få tenke
seg litt om, han må skjekke om de
opplysningene han blir gitt stemmer. Det gjør de.
Dagen etter er han klar til dyst.

– Regelen er fornuftig, og dette er riktig
ressursbruk av NTNU, slår han fast. 

Han ser to mulige utfall av regelen. Enten kan
den virke disiplinerende på studentene og øke
karaktersnittet, eller man kan risikere å miste de
studentene som ønsker å ta opp igjen eksamener. 

– Jeg tror ikke man skal være så bekymret for
det siste. Dessuten er ingen universiteter tjent med
at studenter forbedrer resultatene gang på gang.
Det er en gedigen ressurssløsing, konkluderer
Bonesrønning. 

Ola Listhaug ved Institutt for sosiologi og
statsvitenskap er av en litt annen oppfatning enn
Bonesrønning og en av de få som har en
umiddelbar kommentar. 

– Det er ingen god regel, siden universitetene
har forskjellig praksis. Dette kan føre til uønsket
atferd hos studentene, slik at de flytter dit de kan
forbedre karakteren sin, mener Listhaug. 

– Det var en konsekvens som ikke ble nevnt
med et eneste ord da saken kom opp i styret, sier
Bjørn Utgård. Han medgir at han kanskje kan ta
litt selvkritikk på dette punktet.

– Men det er faktisk dem før meg i
saksbehandlingsrekken som skal utrede
konsekvensene, påpeker han.

CHRISTINE STRØMHYLDEN, den andre student-
representanten i styret, tror ikke argumentet om
mulig studentflukt holder vann.

– Du skal ikke se bort i fra at de andre
universitetene følger etter på dette punktet etter
hvert, tror hun.

Dessverre kan de tre andre universitetene
opplyse om at de ikke har planer om å følge etter
NTNU.

– Det er det som har vært den gjennomgående
faren i og med at NTNU har vært tidlig ute med
gjennomføringen av de fleste delene av kvalitets-
reformen, mener Anne Sofie Risnes. Hun var en
av studentrepresentantene i prosessen med de nye
studieforskriftene.

– Fordelen er at det nye universitetssystemet
er godt tilpasset NTNU. I noen tilfeller kan det

slå negativt ut, slik som det kanskje har gjort i
dette tilfellet, medgir hun. 

Dermed påberoper hun NTNU tittelen som
foregangsuniversitet. Det vil imidlertid ingen av
de andre universitetene gå med på. Noe
foregangsuniversitet er NTNU definitivt ikke, er
gjenklangen fra Norges andre universiteter.
Statssekretær i Utdannings- og forsknings-
departementet, Bjørn Haugstad, er imidlertid av
en litt annen oppfatning.

– Man kan jo lett konstatere at NTNU har vært
tidlig ute i en del tilfeller. En av
grunnene til det er kanskje at NTNU
er en relativt ny konstruksjon,
forklarer Haugstad, og skynder seg og
legge til: 

– Men det er ikke smisk de driver
med. NTNU får ikke ekstra
bevilgninger for å være tidlig ute, sier
han.

KJØPSLÅING, PRUTING OG
foregangsuniversitet til tross. Den

jevne dragvollstudent er ikke imponert. 
– Det burde vært standardisert for alle

universitetene i Norge. Folk kan ha mange ulike
årsaker til å ville ta opp igjen en eksamen, sier
geografistudent Torgeir Haavik.

Han reflekterer videre.
– Ikke nødvendigvis at man har lest for lite. 

Av Gøril Forbord, Christian Skare Stendal, Leif Haraldson Aksnes og Nils Christian Roscher-Nielsen  (Foto)

At noen mener viktige
avgjørelser skjer i
sommerferien viser tross alt
at noen er herRektor ved NTNU, Eivind Hiis Hauge
’’

FRA START TIL MÅL: Den lange veien studieforskriftene gikk før de ble vedtatt.
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Gudfaren
!

PPeerr   IIvvaarr   MMaauuddaall60 årAvtroppende direktør i Studentsamskipnaden iTrondheim

portrettet

Blant studenter og løv tusler en gammel mann og mimrer overlivets seire og tapte slag. Det kan ikke være Per Ivar Maudal.Han kjører Audi A6 i turbofart.
– SE! ALT FRA SKOGEN der borte og opp til
bygningene der. Alt det er universitetets eiendom.
1500 mål jord. 

Direktøren av Samskipnaden peker og forklarer,
snur på hodet for å se om vi deler entusiasmen.
I siste liten vrir han på rattet for å unngå gjengen
med studenter på vei til forelesninger i stats-
vitenskap og sosiologi. 

– Der borte ligger et kjempestort idrettssenter.
Med svømmehall og innendørs joggeløype.

Per Ivar nikker energisk ut av vinduet, men
setter i en liten latter når reisefølget skotter
forvirret ut mot endeløse, nakne jorder.

– På plantegningene altså. Det ble
dessverre aldri noe av. 

I 20 ÅR HAR PER IVAR MAUDAL vært gud
i en liten verden som ikke finnes på kartet.
Han har trukket i tråder for at 28 000
studenter til enhver tid har tak over hodet,
mat i magen, bøker å lese i og friske sjeler i
veltrente kropper. Etter nyttår skal direktøren av
Studentsamskipnaden i Trondheim gi stafettpinnen
videre til Knut Solberg. Tiden er inne for å sette
seg ned og puste ut, kaste et blikk tilbake og
summere opp hva han har oppnådd.

Eller, som i Per Ivar Maudals tilfelle, spenne
på seg sikkerhetsbeltet og gjøre veien utrygg. På
jakt etter egne fotspor.

FERDEN HAR GÅTT FRA kontoret på Gløshaugen
til Steinan studentby. Maudal har fortalt hele
historien. Fra det første håndtrykk ble tatt og den
første sten lagt, til studentbyen sto ferdig. Alle
årstall nitidig presisert. Nå er det Dragvoll
idrettssenter som står for tur. 

– Klatring er ikke en idrett for oss over 100 kg,
humrer han.

Vi ser opp på tre studenter som bruker fritiden
til å henge i klatreveggen. Sjefen selv har ikke hatt
så mye tid til overs.

– For meg er ikke Samskipnaden bare en jobb,
det er en stor del av livet mitt. Til tider jobber jeg
døgnet rundt for oppgaven. Jeg har alle helgene
planlagt ett år i forveien, forteller han. 

TUREN GÅR VIDERE TIL Dragvoll barnehage. Der
baker 30 barn boller, mens de venter på at
foreldrene skal bli ferdige på skolen. Maudal

tilbrakte sin egen barndom i Drammen. Farens
engasjement i misjonssambandet brakte imidlertid
familien til Nord-Norge, og etter et par år på
Blindern, tok Per Ivar toget til Trondheim. Lenger
kom han ikke. Da fysikkstudiene på lærer-
høgskolen var unnagjort, ventet syv års arbeid på
universitetet. Så slukte Samskipnaden ham. 

– Jeg fikk barn i studietiden, det var ganske
tøft, mimrer Maudal, og trekker oss 40 år tilbake
i tid, mens gulv og unger dekkes av fint mel og
rosiner.

1960-tallet. Tiåret med demonstrasjonstog,
fotformsko og busserull.

– Å utforske det uutforskede var drømmen,
forteller Per Ivar.

Fysikkstudiene ble imidlertid raskt nedprioritert
til fordel for studentpolitikk. Etter flere verv i
studentdemokratiet, tok han ubeskjedent

oppgaven med å designe en ny universitetsmodell. 
– Responsen var overveldende. Jeg ble hentet

inn som ekspert i universitetsplanlegging og
danskene bygde universitetet i Roskilde etter
modellen, minnes han. 

Men det er lenge siden nå. I dag er Maudal
bestefar til tre, og studentene gjør andre ting på
fritiden enn å protestere.

– TIL HØYRE HAR VI «forargelsens senter».
Vi har svingt inn mot Søndre Berg. I fjor tjente

Samskipnaden 50 millioner på å
selge leilighetene på denne tomta.
Da fikk Per Ivar kjeft av
Utdannings- og forsknings-
departementet. 

– Paradokset, at Samskipnaden
både skal være en
velferdsorganisasjon og tjene
penger, er et vanskelig budskap

å selge, sukker han, og lar dype bekymringsrynker
kle pannen før han utbryter. 

– Jeg skjønner at studentene kan reagere, men
når departementet ikke klarer å se dilemmaet, da
blir jeg irritert.

668 MILLIONER KRONER i egenkapital gjør Sam-
skipnaden i Trondheim til den rikeste samskip-
naden i Norge. Økonomisk suksesshistorie til
tross, mange har hatt vondt for å svelge at
direktøren av velferdsorganisasjonen har
gullklokke, fin dress, dyr bil og medlemskap i
gutteklubben Harmonien. Kritikere har i tiår
beskylt Maudal for å være mer opptatt av å spise
kirsebær med de store gutta enn å tenke
studentvelferd. Under Dusken utnevnte ham for
et par år siden til avisas hatobjekt nummer én,
og trykket bilder av Per Ivar med djevelhorn. 

Jeg glemmer helt at jeg er tre
ganger eldre enn studentene’’
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– Jeg er jo misforstått, men det er til å leve med.
Man kan ikke ta seg selv så høytidelig at man ikke
tåler kritikk, kommenterer Maudal.

– Blir du ikke sur når du blir skjelt ut fordi
bedriften går bra?

Per Ivar smiler lurt og senker stemmen. 
– Som regel ikke, men noen ganger har jeg latt

meg provosere skikkelig. En gang skal jeg vise fram
motinnleggene jeg har skrevet, hvor jeg i nokså
krasse og harselerende ordelag har sablet ned
journalister og kritikere. Men jeg har
holdt meg i skinnet. Jeg har aldri levert
dem inn til desken. 

TIL TIDER HAR DET BLÅST MYE rundt
mannen på toppen. I 1993 ville Sam-
skipnaden satse på medievirksomhet
og dannet Trøndelag Avis og Kringkasting, TAK.
Studentene raste over å ha blitt tvangsabonnenter
på Arbeideravisa og Maudal måtte føre store røde
tall inn i regnskapet.

– TAK var faktisk ikke min idé, sier han nå. 
– Men når det blåser rundt Samskipnaden er

det jeg som har ansvaret. Slik er spillereglene. 
Det glimter i et par øyne. Per Ivar gestikulerer

ivrig. 
– En bridgehånd med lang trumf og bare høye

kort er artig, for da er det lett å spille. Men det
hender at man får utlevert en fryktelig dårlig hånd,
ikke en knekt engang. Det er langt vanskeligere,
og kunsten er å få mest mulig ut av kortene. Jeg
må spille med den hånda jeg til enhver tid får utdelt

av Konsernstyret. 
Per Ivar har mange års erfaring som

konkurransespiller i bridge og er sikkert
kretsmester i metaforer. 

– Så du føler at seieren smaker best hvis
kampen har vært hard? 

Per Ivar tar et siste blikk på millionleilighetene
på Søndre Berg, før han setter bilen i gir.

– Jeg skjønner de som sier at de seiler best i
motvind. Hvis målet er å seile. Hvis målet

derimot er å komme fram, er det helt andre
vinder som er best. Jeg foretrekker å komme
fram, sier Maudal, og tar innerste fil i
rundkjøringen. 

VI HADDE PLANER OM Å DELE en pizza på Dolly
Dimples i Kjelhuset. Men Per Ivar har andre
planer. 

– Er du sikker på at du ikke vil ha pizza? Avisa
spanderer. 

– Helt sikker. 
Per Ivar gliser.
– Jeg skal spise på Credo i kveld. 
En brukerundersøkelse viste at studentene i

Trondheim var misfornøyde med kantinetilbudet.

Per Ivar kom løpende til og tilbød pizza. Men før
osten hadde smeltet, var pizzabølgen på vei ned.

– Hvis vi venter til noe har blitt populært,
planlegger det og setter i gang, så kan du være
sikker på at det ikke er så populært når det står
ferdig, sier Maudal. 

Det ikke er så lett å følge studentenes stemme,
når alle roper forskjellig. Men direktør Maudal har
god kontakt med studentmassen. Studentpolitikere
kaller ham kameratslig for «Pim», og sladderen

går om hans heftige nachspiel. 
– Jeg glemmer helt at jeg er tre

ganger eldre enn studentene når jeg
krangler med representantene i
Konsernstyret. Aldersforskjellen blir
borte, forteller han. 

UNG TIL SINNS; på papiret er Maudal 60 år. Nå
skal livsverket rundes av. 

– Er det ikke vemodig å slutte?
– Jeg har tenkt å gjøre som da jeg sluttet å røyke.

Jeg satte en dato, til siste dag i sommerferien. Da
ferien var slutt og kvelden var kommet, røyka jeg
en 20-pakning og tok en halvflaske whisky. Så
gikk jeg og la meg. Siden den kvelden har jeg ikke
tatt et eneste drag. 

Han svelger tungt. 
– Og jeg skal prøve å holde meg unna Sam-

skipnaden også.

Av Marit Schou Haugerog Kaja Ida Svarva Denstad (foto)

Jeg er jo misforstått, men det
er til å leve med’’
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Oppgjørets time
Navn: Henriette Indine Kleppe
Studerer: 2. klasse geofag og
petroleumsteknologi
Alder: 22 år
Mål: Skulle se mindre på TV, tilbringe
mer kvalitetstid sammen med venner
og trener mer. 
Sist lokalisert: Vandrende glad og
fornøyd i retning gamle kjemi
klokken 0750.
I dag, klokken 0750: I dusjen.
– Så du hadde stått opp, altså. 
– Jada. (Latter.)
– Hvordan har det gått?
– Alt har gått etter planen. 
– Og du ble et mindre stressa
menneske?
– Ja, jeg tror jeg har funnet gode
rutiner. 
– Du er altså i rute til eksamen?
– Ja, i noen fag, det kunne vært
verre. 
– Du snakker av erfaring, hører jeg.
– Ja, det har vært verre før, i alle fall. 
– Hvilke planer har du lagt for neste
semester?
– Jeg skal prøve å kjøre samme stil,
så blir det sikkert bra. 

Av Gøril Forbord
og Eivind Hjertholm Fiskerud (foto)

Navn: Asbjørn Fossmark
Studerer: 1. klasse elektronikk
Alder: 19 år
Mål: Bruke mindre penger på mat og
trene mer.
Sist lokalisert: Svettende på en
ergometersykkel på idrettsbygget på
Gløshaugen, klokken 2015.
I dag, klokken 2015: Oppe hos en
kamerat og ser på film.
– Hvordan har det gått, da?
– Ehm, jeg har i alle fall brukt mye
mindre penger på snop. Men jeg har
ikke brukt mindre penger på mat og
jeg har heller ikke trent mer. Så det
gikk nok ikke så bra. 
– Jeg synes du kan være fornøyd med
snopdelen av prosjektet.
– Hehe. Man kan jo se det på den
måten også. Ja, når du sier det, jeg
tror jeg er fornøyd. 
– Kommer du til å forsøke igjen neste
semester?
– Sannsynligvis. Jeg har meldt meg
på en sånn forsøksgreie, noen
hovedfagsstudenter skal ha et
prosjekt. Til vinteren må jeg trene tre
ganger i uka i ti uker.
– Du har altså valgt å kontraktfeste
treningen?
– Jepp. Nå må jeg nesten klare det.
– Hva blir konsekvensene av et
kontraktsbrudd?
– Jeg tror ikke det skjer noen ting,
men det går på æren løs.
– Får du penger for dette her?
– Vet ikke, men jeg får i alle fall bedre
helse. 

Navn: Elin Kristiansen
Studerer: 3. klasse datateknikk
Alder: 23 år
Mål: Skulle trene mer og lese mer.
Sist lokalisert: I forelesningssalen
klokken 0800.
I dag, klokken 0800:
– Hehe, da lå jeg og sov.
– Hvordan har det gått?
– Det gikk ikke så bra med treninga,
det tok ikke akkurat mange ukene.
Men jeg har vært veldig flink til å stå
tidlig opp og lese. 
– Jeg synes du kan være fornøyd, jeg.
– Ja, jeg er ikke helt misfornøyd, men
jeg må jobber mer med den treninga. 
– Ble livet ditt noe bedre?
– Egentlig er det ikke den helt store
forskjellen. Jeg føler at jeg har mer
kontroll enn før, sånn sett hjelper det.
Nå begynner det imidlertid å bli nok
lesing, og det skal bli godt å komme
i gang med eksamensperioden.
– ?
– Jeg tror jeg er i rute.
– ??
– Men faren er at jeg slapper av fordi
jeg stresser mindre i
eksamensperioden, og da kan det
hende resultatet blir akkurat det
samme som før. 
– Kommer du til å prøve igjen?
– Neste år tror jeg ikke målene skal
være så høye, jeg skal heller prøve
å holde det hele ved like.

Navn: Tore Meberg
Studerer: Master i filmvitenskap
Alder: 25 år
Mål: Hadde store planer i retning
mindre øl og mer musikk.

Sist lokalisert: Ved noen tomme
ølglass på Edgar på Samfundet,
klokken 2130.

I dag, klokken 2130: På Rosendal
for å lage noen plakater til bandet.

– Hvordan gikk det?
– Så mye mindre øl har det ikke

blitt, men vi fikk gjennomført noen
av planene vi hadde for bandet og
musikken.

– Hvilke planer da?
– Vi var i Oslo for noen helger

siden og spilte noen konserter der.
Økonomisk sett gikk vi litt i
overskudd også, så vi er veldig
fornøyde.

– Du sier deg fornøyd da regner jeg
med?

– Ja, kan ikke si noe annet. Hvis
alt går bra med cd-en som vi skal gi
ut, må jeg si meg veldig fornøyd.

– Hvordan har det gått med
studiene opp i alt dette her? 

– Hehe, litt mer hektisk enn jeg
trodde. For meg blir det bare et
pliktløp, jeg har valgt å se på det på
den måten. Nå gleder jeg meg bare
til å komme i gang med
masteroppgaven. Ikke er jeg spesielt
positivt innstilt til Eksperter i team
heller, men det er jeg nok ikke alene
om. 

Nok et semester går mot slutten. Det er klart forevaluering av EttNyttOgBedreLiv-prosjektet. Under Dusken 11/2003
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Triviel
t paus

efyll

1. Tøflus tatt i å finne nye bruksmåter for
kruspersillekvasten. «Men jeg inhalerte ikke!»
Rykk to felt fram.
2. Bakeren i Skomakergata tatt på svenskegrensen
med illegalt mel i posen. Rykk ett felt fram.
3. Knoll og Tott tatt i pikant sexlek med Fredrik
og Tuppen. Rykk ett felt tilbake.
4. Trondheim by går søvnløse netter i møte, fordi
Jon Blunds pulverforsyninger ble stoppet i tollen.
Stå over ett kast.
5. Dagens Næringsliv avslører at Skomaker

Andersen har kjøpt sitt mesterbrev i hælflikking
av en svensk skrotnisse. Rykk fire felt tilbake.
6. Tore på sporet avslører at det var 91 Stomperuds
raggsokk som ble funnet bak kårboligen. Rykk ett
felt fram.
7. Donald og Arne And inngår partnerskap og
adopter Ole, Dole og Doffen. Rykk tre felt fram.
8. Snipp og Snapp åpner ny landsomfattende
kjede av Chippendales showrestauranter. Rykk ett
felt fram.
9. Carola og Mikke Mus spiller inn juleduetten

«Hey Mickey». Stå over ett kast.
10. Langbein slipper sin selvbiografi Fortsatt to
skritt bak Mikke. Stå over ett kast.
11. Jens von Bustenskjold viser seg å være
hemmelig dobbeltagent for CIA og avslører
metanolringen i indre Elverum. Rykk to felt frem.
12. Finbeck og Fia havner i kasjotten på grunn
av Finbecks lefling med Finance Credit. Rykk rett
i fengsel og stå over ett kast.
13. Snekker Andersen tatt i tresprit-razzia. «Men
jeg gjorde det for barna!» Stå over ett kast.

Glem eksamensangsten for en stakket stund. Rull terning. Flytt brikke. Ille moro.
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14. Timmy Gresshoppe får eget talkshow på
TVNorge: Ønskestjernen. Rykk to felt fram. 
15. Tingeling kræsjer med SK4711 til Køben i
absinthallusinasjonsrus. Slå om igjen.
16. Rudolf tvangsinnlegges på Betty Ford-klinikken
sammen med resten av Osbourne-klanen. Rykk
fire felt fram.
17. Gresskarkongen Jack Skellington redder julen.
Rykk direkte til mål.
18. Alvene til julenissen får gjennomslag i
lønnsforhandlingene grunnet alveblesten etter

Ringenes Herre-filmene. Rykk ett felt fram.
19. Sølvguttene kommer i stemmeskiftet og gir
ut juleplate med Dimmu Borgir der de korer til
«Å, om eg brann ein skigard». Stå over ett kast.
20. Grevinnen og hovmesteren blir mange-
millionærer etter at de lanserer nettstedet
www.isbjoernfellensbetroelser.com. Stå over ett
kast.
21. Askepott tar (h)endelig affære og knuser
nøttene til prinsen. Rykk tre felt tilbake.
22. Kaptein Vom og Megler Smekk knipset av

paparazzifotografer på vei inn i fetisjsjappa «Under
Dusken». Stå over ett kast.
23. Dr. Gro saksøker Nidar Bergene. Godterigiganten
blir dømt til å lansere sitt nye julesnop: trantrukkede
rødbetkaviarbønner. Rykk fire felt tilbake.
24. Kris Kringle (det er engelsk for julenissen,
dummen) endelig tørrlagt. Så blir det jul i år også.

Av Anniken K. Eid Kjeserud (tekst), Solveig Knutsen (tekst)og Vegard Stolpnessæter (tekst og illustrasjon)
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NNaavvnn: Ivar DyrhaugSStt ii ll ll iinngg: Programleder i Beat forBeat på NRKAAllddeerr: 54 årUUttddaannnneellssee: Treårig lærerskolemed grunnfag i engelsk ogpedagogikk

––   HH vv oo rr dd aa nn   vv ii ll   dd uu   oo pp pp ss uu mm mm ee rr eessttuuddiieettiiddeenn  ddiinn??– Gitar, øl og damer. Men det viktigste var at jegutviklet et engasjement for pedagogikk,menneskesyn og barneoppdragelse, som harpreget den jeg er i dag. 
––  PPåå  hhvvii llkkeenn  mmååttee??– Jeg er blitt en innbitt karaktermotstander ibarne- og ungdomsskolen. Barn må selv få væremed å sette tempoet i utviklingen sin. Mange barntror de har behov for å sammenligne seg medandre. Det er noe de er lært opp til av voksne.Det er ikke før skole blir frivillig, når man kommertil høyere utdannelse, at det blir riktig å gikarakterer og sammenligne individer på denmåten. 
––  HHvvoorrddaann  ggiikkkk  ddeett  mmeedd  kkaarraakktteerreenneeddiinnee  ddaa??– Jeg sov meg til en Meget på gymnaset.Gymnaset var et helvete. Jeg følte at vi blebehandlet som barn. Når det gjelder karakterenevidere så var de også ganske gode såvidt jeghusker. Men jeg husker ikke karakterer.
––  HHaarr  dduu  nnooeenn  eekkssaammeennssttiippss??– Jeg er ikke blant dem som anbefaler en tur iskogen i stedet for å lese. Jeg leste hysterisk tilsiste øyeblikk. Det var mye av det siste jeg lestesom jeg husket best. Men jeg er en person sompresterer best under press. 
––  SSaavvnneerr  dduu  ssttuuddiieettiiddeenn??– Du kan ikke være over femti år og gå rundt ogsavne studietiden. Men det var en av de besteperiodene i livet mitt. Det var en søkende,utforskende og varm tid. Men det fortviler megat folk tar utdannelse selv om de egentlig ikkevil lære. Da er det noe galt.
––  HHvvaa  eerr  ggaalltt??– Hvis man virkelig har lyst til å lære noe, da erdet kjempegøy å lære. Jeg har lært meg tennisog bridge de siste ti årene fordi jeg synes det erdritmorsomt. Men hvis du setter i gang med enutdannelse bare fordi du må, da blir det bare kjipt. 

Av Anja Danielsen Stabell

min studietid

Vi kåserer så blekket spruter.

JEG HAR LAGT MERKE TIL et stadig økende
problem. Det dreier seg om noe så tilsynelatende
banalt som tekstmeldinger. Problemet tar i de aller
fleste tilfeller form av følgende episode.

Det er mandag, du har festet hele helgen, og
resultatet av eskapadene ble lange blikk, et vått
kyss bak hushjørnet og litt hurramegrundt i
sengehalmen med en fyr du knapt har vekslet to
setninger med. Og du kunne godt tenke deg å møte
ham igjen. Hva gjør du da? Jo, du sender en
tekstmelding.

LA OSS ANTA at du to dager etter episoden har
skrevet; «Takk for sist. D var hyggelig. Kaffe en
dag?». Et tilsynelatende ufarlig spørsmål som
imidlertid kan få katastrofale følger. For når du
først har sendt de små ordene ut i kosmos, er det
ingen vei tilbake. Hva blir svaret? Får du svar i
det hele tatt? Pandoras eske er åpnet, og alt du
kan gjøre er å vente.

Det er ved denne korsveien vi støter på
problemets kjerne. Det er nemlig ikke gitt at
svaret kommer tikkende inn på displayet to
minutter senere. Ventingen kan deles inn i flere
intervaller, hvorav det korteste avgrenses ved et
kvarter. Alle normale mennesker med sin sosiale
intelligens noenlunde intakt, svarer på tekst-
meldinger i løpet av dette tidsrommet. Dessverre
er vårt tilfelle unntaket som bekrefter regelen.

Neste intervall strekker seg fra et kvarter til
rundt to timer. Frustrasjonen inntrer som regel etter
en time, men det er likvel ingen grunn til å trekke
inn spekulasjoner av typen «han liker meg ikke».
For etter all sannsynlighet sysler han med noe som
gjør at mobiltelefonen er utenfor rekkevidde. Han
trener, er på skolen, på kafé eller tar en
ettermiddagslur. Det er ingen grunn til å gå ut av
sitt gode skinn. Ennå.

IKKE FØR DE TO TIMENE har gått, er det grunn til
bekymring. Har du ikke fått svar i løpet av fire
timer, kan det være greit å gå en tur, se på tv; hva
som helst som får deg til å glemme telefonen. Gjør
du ikke det, er det stor sjanse for at det tipper over.

De aller fleste som befinner seg i slike
situasjoner, har etter to timer nådd et tidlig, men
alvorlig stadium av nevrose; de har møtt veggen,
noe som i verste fall kan føre til personlighets-
forstyrrelser og kroniske psykiske lidelser. Dette
kommer vi tilbake til.

La oss da skissere opp et «worst case scenario»
og si at du velger å befinne deg i nærheten av
telefonen uavbrutt, fordi du ikke holder ut den
altoppslukende usikkerheten som ligger i å ikke
vite om svaret har kommet eller ikke. Da kan de

best synlige symptomene være en sykelig
opptatthet av akutte forandringer i mobilens lys-
eller lydmønster og uavbrutt stirring på mobil-
displayet. Trikset med å stirre på telefonen er
omtrent like fornuftig som å se på at vann skal
koke eller at maling skal tørke.

Uansett hva du velger å gjøre, er dagen ødelagt
når du går og legger deg med uforrettet sak.

NÅR DU STÅR OPP NESTE DAG, fremdeles uten et
eneste livstegn i innboksen, er det på tide å stille
seg selv et par grunnleggende eksistensielle
spørsmål. Når skal man kalle en spade for en spade
og innse at man aldri kommer til å få svar? Og
hvor hensiktsmessig er det å påføre seg selv
lidelsen det er å leve i håpet? 

Hvis han er en ålreit fyr, ringer han og forklarer
deg hvorfor han ikke vil drikke kaffe med deg. Hvis
han er en ålreit, men pysete fyr, sender han deg
en tekstmelding og forklarer det samme. Hvis han
er en barnslig åndsskjøge, foretar han seg absolutt
ingenting. Hvis han derimot oppsøker deg på fest
neste helg og tar deg med hjem, uten å ha gitt fra
seg så mye som en liten fis til livstegn, er han satan
reinkarnert.

Skulle han derimot gå til det skritt å unngå deg
på neste fest, bør du tolke dette som et ubegripelig
barnslig, men likevel soleklart nei til dine
henvendelser om videre kontakt. På dette tids-
punktet bør du legge inn årene og dra hjem og
sove ut rusen. Hvis ikke møter du den tidligere
omtalte veggen, og du kan være sikker på at dette
vil føre til varige mén. For den følgende løsningen
er ikke å anbefale hvis du ikke er velsignet med
en umenneskelig sterk psyke. (Det kan vi jo anta
at du ikke er, siden du allerede har rotet deg inn
i dette helvetet).

ALTERNATIVET ER SOM FØLGER; du drikker så
mye øl du klarer uten å miste fotfestet og
hukommelsen. Idet du finner noen av vennene
dine, kjenner du det krible i tårekanalene, og kort
etter begynner du å stortute, og mellom såre hulk
og snørr som renner, snøvler du fraser av typen
«ingen er glad i meeeeeg» eller «jeg kommer til å
døøø trist og aleneeee». Etterpå har du to valg.
Én: du finner et eller annet uskyldig surrogatoffer
til å ta med deg hjem og slukke dine sorger med.
To: du går slukøret hjem for å dø, alene i et kott
med en mobiltelefon i hendende som hånlig
blinker følgende skjebnesvangre beskjed mot deg
i mørket; «du har ingen nye meldinger».

Av Karen Moe Mølleropog Eir M. Husby (illustrasjon)

Pandoras sms-ke
«Hei! Takk for sist :) Kaffe en dag? Vil prate m deg»...«send».Helvete er løs.
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– UKEledelsen nektet meg å skrive på min
målform. Vi har to sidestilte målformer i Norge,
og jeg får en følelse av å bli kneblet, når jeg blir
fratatt min måte å uttrykke meg på, forteller
Håvard Hamnaberg, om da han ikke fikk skrive
på sin målform som journalist for Tekst og grafikk
(TOG) under UKA-03.

– UKA har en markedsstrategi og en profil vi
skal bygge. Den nynorsken Håvard skrev sto ikke
i samsvar med den profilen, sier UKEsjef Kristian
Wright.MMeedd  ii   tt iiddeenn
PR-sjef i UKA Stine Jæger Alvær, som er ansvarlig
for TOG, understreker at UKA ikke er imot
nynorsk.

– Men vi må tenke på de målgruppene vi skal
nå ut til med produktene våre. I dette tilfellet var
det snakk om UKEbilaget i Dagbladet, der
målgruppen hovedsakelig var studenter på
Østlandet, sier Alvær.

Hun mener at Hamnabergs målform ikke når
ut til østlandsbefolkningen.

– Jeg vet om mange som unnlater å lese
tekster når de står skrevet på denne målformen,
sier Alvær. Hun påpeker at Dagbladet-bilaget er
kostbart for UKA, og at det var viktig at det
appellerte til flest mulig mennekser.

– Vi ville få frem et ungt uttrykk som var med
i tiden. Layoutgruppen vår hadde for eksempel
mottoet «bad-ass baby». For å få frem denne
profilen må vi også få folk til å lese publikasjonene
våre. Og nynorsk er en ekstra barriere for mange
folk, mener Alvær.

Men Hamnaberg mener markedsstrategien er
feil.

– Det er skremmende at det største lands-
omfattende PR-fremstøtet hovedsakelig skal rette
seg mot studenter på Østlandet. UKA må tørre å
være en kulturfestival, og vise frem forskjellige
uttrykksformer, sier Hamnaberg som aldri har hørt
om de retningslinjene UKEledelsen snakker om.

– Jeg vet ikke om noen andre som er blitt
sensurert på denne måten, sier han.MMååttttee  ttoonnee  nneedd  sspprrååkkeett
Da Hamnaberg ble tatt opp som journalist i TOG,
satte han et krav om at han skulle skrive på
nynorsk. Ellers ville han ikke skrive. Den første
oppgaven besto i å levere saker til UKEbilaget i
Dagbladet. Som avtalt leverte Hamnaberg de
første produktene til redaktøren sin, Benjamin
Golding.

– Som vanlig leste jeg gjennom sakene,
redigerte dem, og sendte de videre til PR-sjefen,
forteller Golding.

– Men da jeg fikk sakene igjen, fikk jeg beskjed
om å få tonet ned tekstene til Hamnaberg. Styret
mente nynorsken hans var for radikal, sier
Golding, og legger til at det er ganske uvanlig at
styret griper inn på denne måten.

– Men jeg skriver en moderat form for
nynorsk. Jeg skjønte ikke kritikken, og ville ikke
moderere språket mitt, sier Hamnaberg. Derfor
endte det opp med at redaktøren oversatte alle
tekstene Hamnaberg hadde skrevet til bokmål,
og satte de på trykk i Dagbladet-bilaget uten hans
byline.

– Jeg får en litt sånn «UKA-ønsker-ikke-
nynorsk-profil»-følelse, sier Hamnaberg.––  IIkkkkee  ddiisskkrriimmiinneerriinngg
– Vi respekterer at Hamnaberg ikke vil justere
måten han skriver på. Men vi har en rekke
retningslinjer som alle i UKA må følge. Alle
muntlige og skriftlige uttalelser og produkter fra
UKA er pålagt å følge disse retningslinjene, for
å gi oss en helhetlig profil, sier Kristian Wright.
Han mener det er mange som har hatt lyst til å
uttrykke seg eller presentere ting på sin egen måte.
Men at alle er pålagt å følge den kursen de har
valgt å tro på.

– Fra vårt synspunkt er dette verken sensur
eller diskriminering. Hvis dette er diskriminerting,

36 Kultur

KULTUR Nynorsk offer forUKEsensur
UKEledelsen sensurerte bort nynorsk i sine publikasjoner. En avårsakene var at «journalistens språk ikke nådde frem til målgruppen;østlandsstudentene».

KulturUKEGøril Forbord
kkoommmmeennttaarr

Det er nesten litt komisk. Resonnementet ersåpass enkelt at det ikke burde være vanskeligå forstå, selv for Norges største kulturfestival. Denmed «rottefett» som mantra. UKA er nettopp enkulturfestival, og språk er kultur. Vi har lovfestetto sidestilte målformer i Norge. Ergo blir detkomisk når UKA nekter en av sine skribenter åuttrykke seg med sin målform.Dagbladbilaget var en av kulturfestivalensviktigste pr-stunt. Av en eller annen merkeliggrunn hadde UKA valgt ut studenter på Østlandetsom målgruppe for bilaget. Enda Dagbladet eren landsdekkende avis som også leses avstudenter i deler av Norge der folk har nynorsksom hovedmål. Det er flott at UKA velger å være tro motprofilen sin, men når det innebærer å sensurerebort en målform, er det på sin plass å sette et stortspørsmålstegn. Det jeg har sett av profilen, er etslags forsøk på å framstå som tilbakelent og kulmed slagord som «rottefett», «lynhappy» og«monsterkulturtoget». Nynorsk er tydligvis ikkekult nok, og det er ikke holdbart i profilen tilNorges største kulturfestival. Håvard Hamnaberg kaller det systemvold,diskriminering og sensur. UKEsjef Kristian Wrightvil naturlig nok ikke være med på det. Kanskjetar Hamnaberg litt hardt i, men prinsippet kanjeg være enig i. Min redaktør ville gjerne at jeg skulle skrivedette innlegget på nynorsk. Det kunne jeg aldriha gjort, for jeg skriver bokmål og takker alle guderog makter for at ingen tvinger meg til å uttrykkemeg på noen annen måte. For meg som skribentville det vært veldig unaturlig og jeg ville ikke føltat jeg hadde fått sagt alt jeg vil si. Jeg hadde fåtten slags følelse av at meningene mine ble om ikkediskriminert, så i alle fall sensurert. Heldigvis fårjeg lov til å bestemme selv. Siden høytstående personer i UKEapparatetviser null forståelse for dette prinsippet, er detfaktisk på sin plass med en regel som sier at dennetypen sensur ikke er lov i Samfundet og detstilknyttede organisasjoner. Enda man i utgangs-punktet skulle tro at det i aller høyeste grad varunødvendig.
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blir layoutfolka diskriminert hver gang de må
endre på uttrykk som ikke er i tråd med profilen
vår, sier Wright.

Han påpeker også at det er mange folk som
hadde jobbet med å skaffe de artistene Hamnaberg
omtalte i artiklene han skrev.

– Vi var opptatt av at alle involverte skulle føle
at dette var noe de sto bak. For mange var det
språket som Hamnaberg brukte med på å
distansere folk fra det arbeidet de hadde gjort.
Og det i en av våre viktigste PR-satsninger,
nemlig Dagbladet-bilaget, sier Wright.

Av Jostein Ihlebækog Eivind Hjertholm Fiskerud (foto)

Lørdag fremmet Håvard Hamnaberg et forslag i
Storsalen, som sa at det i «Studentersamfundets
og tilknyttede organisasjoners publikasjoner ikke
bør forekomme diskriminering eller sensur av
ytringer på bakgrunn av valg av målform».

– Vi er vitner til systemvold som undertrykker
en minoritet. Vi har to målformer i Norge, og det
er viktig at dette kommer til syne. Folk vil
kanskje tro at man ikke trenger å fatte et slikt
vedtak, men det må man, sa Hamnaberg i sitt
innlegg under møtet.

Med 129 stemmer for og ti imot, ble
resolusjonen vedtatt.

– Dette vedtaket vil blant annet føre til at UKA
ikke kan holde på slik de har gjort, sa en godt
fornøyd Hamnaberg etter avstemningen.

Fikk storsalsvedtakDISKRIMINERT: Håvard Hamnaberg føler seg
diskriminert fordi han ble nektet å skrive på sin målform
da han jobbet som journalist i PR-gruppa til UKA-03.

November kryper mot halvgått. For noen betyrdet at eksamenstiden er et faktum, eller i allefall skrekkinngytende nær. For andre betyr detat julen nærmer seg. Jul er hjem til opphavet,god mat, ro i sjelen og pakker under treet. Ogden samme underholdningen i alle kanalene. For atter andre derimot, betyr det atmarkedet er åpnet for årets størstepengeinntjening.  Kassaapparatenes ringen motjul kan begynne, og butikkene er vårtvalfartssted. Men høytiden  begynte allerede iseptember. Da ankom de første ladningene medjulemarsipan butikkene. Og ikke lenge etterbegynte promoteringen av plateselskapenesjulesatsninger, og filmbyråene planleggerromjulstiden. Årets adventskalendere kappes omplassen blant butikkhyllene, juleølet er på plassog postkassene bugner av glossy brosjyrer.For julen er ikke lenger bare familekos og dentradisjonsrike maten. Julen er blitt big businessfor alle som ønsker kjapp profitt. Og profitt erdet nok av hvis man vet å spille på de retteverdiene. Verdier som julemåneden er full av. Men det blir for enkelt å utnevnehandelsstanden som kollektiv syndebukk, ellerjulebukk om du vil. Det er tross alt vi somforbrukere som er med på å skapeetterspørselen. Og uten etterspørsel haddeheller ikke markedet vært så overfylt av tilbydere.Det har blitt sånn at vi kjøper gaver for åbevise hvor glad vi er noen. Gaver for å forsterkefamiliebånd, verdsette vennskap og materialiserekjærligheten. Og vi fyller stuene våre med glitterog nips for å skape hygge og finne igjen følelsenav tradisjon.Er julegleden vi oppnår gjennomhandelsstandens høytidsfeiring ekte? Ellerfungerer den som et substitutt for en barndomvi ikke lenger erindrer med klarhet? Svaret liggeret eller annet sted mellom plastikk og glitter.Målet må være å finne igjen den ekteføltenostalgien, ikke den du får kjøpt på boks.

Og høyt i toppenden blanke stjerne
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Denne uttalelsen fra en forbannet musiker er
skrevet på Trondheims største forum for
rockemiljøet. Trondheim Underground Radio
(TUR) er et internettsted hvor trondheimsmusikere
blant annet kan diskutere saker som vedrører
miljøet. Flere innlegg viser at musikerne er redde
for å miste øvelsesrommene. Men bandkonsulent
Tommy Dahlen i Norsk Musikkråd Sør-Trøndelag
stiller seg likevel spørrende til manglende
engasjement. 

– Det er ingen som tar noe tak. Det rytmiske
miljøet mangler helt guts, sier Dahlen, som hadde
håpet på et initiativ i forbindelse med Skansen-
utkastingen. 

– Vi har visst om Skansen i lang tid, men ingen
gadd å ta tak. Hadde man stått sammen, hadde
det vært enklere å utøve press på for eksempel
politikere, sier Dahlen. Han tror musikerne må
innse at det beste er å organisere seg. ––  SSlløøvvhheett   oogg  ssttaahheett
Gjør man ikke det får det økonomiske følger,
sier konsulenten. Mange av tilskuddsordningene
vil ikke gi penger til enkeltband, kan Dahlen
fortelle. 

– Vi fordeler midler fra staten, og jeg tror ikke
de uorganiserte vet hvor mye penger de går glipp
av. Men de kan ikke forvente å få alt i hendene,
uttaler Dahlen. Antall søknader forteller en trist
historie. 

– Det er en sløvhet og en stahet ute og går.
Det er bare snakk om å sende en søknad innen
en bestemt frist, oppsummerer Dahlen. Med
«stahet» så mener Dahlen at en del musikere ikke
vil ha hjelp fra det offentlige. Dette bekreftes av
Anders Lon som driver TUR. 

– Noen musikere har en innstilling som sier
at de skal overleve på egen hånd. Ingen skal dra
dem ned i søla. Jeg har forståelse for at noen
vil være individualister, men det beste er alltid
å stå samlet, presiserer Lon. BBeerrggeennmmuussiikkeerree  ssaammlleess  ii   BBRRAAKK
Et godt eksempel på organisering av det rytmiske
miljøet finnes i Bergen. Lon og Dahlen nevner
begge prosjektet BRAK som står for Bergens
rock-aktører. 

– De har lykkes med å synliggjøre miljøet, og
har fått goodwill fra kommunen. Det finnes ikke
noe tilsvarende i Trondheim, forteller Lon. 

BRAK ble stiftet i 1997 av en gjeng i miljøet
som var lei av at de ble oversett i offentlige
budsjett. 

– BRAK startet som et prosjekt, men ble etter
hvert et kompetansesenter, sier Jørgen Misje
Wold. Han er konsulent i BRAK, og kan fortelle
at synliggjøringen førte til en unik aksept fra
kommunen. 

I år gikk 700 000 av de nesten 2,2 millioner
kronene som var avsatt til rock/rytmisk musikk

Eg og mor mi snakkar på telefonen. Mor mi erheime. Og eg er her.Ikkje drikk! seier mor mi. Nei, seier eg. Eg harwhisky i glaset, absint på rommet, karsk i magen,øl på brystet, sprit i håret, litt rusbrus under deneine skoa, antabus i nesa og tunga skeivt imunnen. Mor mi er heime. Og eg? Eg veit ikkje kor eger. Ikkje røyk! seier mor mi. Nei, seier eg. Eg harein røyk i handa, ein ny bak øret, ein tjuepakningi veska, ein kartong frå Sverige under senga, tofulle askebeger på pulten og lunger svartare ennringmuskelen ein dårleg dag.Mor mi er heime. Og eg? Eg lagar røyksignal.Ikkje knull! seier mor mi. Nei, seier eg. Eg harp-piller på tunga, barberbladet i lomma,kondomar under puta, glid mellom knærne,dobbeltfora behå, string mellom skuldrane ogein neger i frå Afrika. Mor mi er heime. Og eg? Eg lærer magedans.Ikkje skryt! seier mor mi. Nei, seier eg. Eg harein million i banken, ei venninne som heiterBritney, ei modellkarrriere rundt hjørnet, talentettil Hamsun, ein kjærast som er gangster ogingen brekningsrefleks.Mor mi er heime. Og eg? Eg var i Kina i går.Ikkje sov lenge! seier mor mi. Nei, seier eg.Eg har skulka forelesning, skippa frukost, klokkaer tre, dyna er varm, tankane er mange, bussengjekk i går og golvet er så kaldt. Mor mi er heime. Og eg? Eg er i draumeland.Ikkje noko tull! seier mor mi. Nei, seier eg.Eg har trusa på hovudet, ein tatovering påryggen, iskrem på magen, ein latter i halsen,plommer i buksa, grønfarge i håret og mobilenmellom tærne.Mor mi er heime. Og eg? Eg gjer nett kva egvil. Ikkje bann! seier mor mi. Nei, seier eg. Eg harto nye stygge ord på tunga, faan i skapet, eithelvete på skulen, ein jævel til sensor, eindrittsekk til nabo og ei fitte mellom beina.Mor mi er heime. Og eg? Eg vaskar ikkjemunnen min.Ikkje lyg! seier mor mi. Nei, seier eg. Men eg og mor mi snakkar på telefonen. Mormi er heime. Og det er ikkje eg.
Dotter di

litt på siden

«Vi kan da vel ikke sitte på ræva,og se på at dette skjer??!»

BBaannddkkoonnssuulleenntt  TToommmmyy  DDaahhlleenn  ii   NNoorrsskk  MMuussiikkkkrråådd::– Rockemiljøetmå organisere seg
Eg og mor mi
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Norsk Forfattersentrum Midt-Norge har isamarbeid med forfatterne Ingrid Storholmen,Arild Vange, Gunnar Wærness og Marte Hukeinvitert utenlandske og norske forfattere til byenfra 28. til 30. november. Den helgen arrangeresTrondheim Litteraturfestival – for første gang. Marte Huke avslører at det hovedsakelig erlyrikk som står på programmet og beroliger medat det ikke skal være nødvendig med hovedfagi litteraturvitenskap for å ha glede av seminareneog opplesningene på festivalen. Forfatterene som skal delta er valgt medutgangspunkt i at de ikke er redde for å kryssesjangre. De fleste av dem er kjente i sine hjemland,men ikke her i Trondheim. Huke gleder seg blantannet til Peter Waterhouse (Østerrike) og BrigitteOleschinski (Tyskland), som kommer for å snakkeom rytme og klang. I tillegg håper hun på myespontanitet og mange overraskelser. Avdelings-leder ved Norsk Forfattersentrum Midt-Norge,Tora Seljebø, har et ønske om at TrondheimLitteraturfestival skal bli et fast innslag i Trond-heims kulturliv annethvert år fremover. 

Ny trøndersk litteraturfestival

Ramp Pub og Spiseri på Svartlamon åpner foret nytt konsept hvor rappere og andre poeter somhar lyst kan vise frem sitt nyeste vers for etpublikum. Målet med konseptet er å legge listalavere for å eksperimentere med vokale uttrykks-former, samt å kanskje få respons på uutgittmateriale.– Utgangspunktet er altså åpen mikrofon forrappere som har skrevet tekster eller rim, fortellerTrond Wiger. Det er ikke bare rap som står på plaktaten påSvartlamon. Det er også planlagt en mulighet forå fremføre såkalt «spoken word» poesi. Denneformen kan best beskrives som dikt skrevetspesifikt for fremføring. Videre vil Ramp forsøke å arrangere mindrekonserter med ulike konstellasjoner fra Trond-heims hip-hop miljø.– Etter hvert håper vi, dersom økonomientillater det, å få inn artister utenbys fra også, sierWiger. Også som dj kan man prøve seg på Ramp. Detvil spilles undergrunns hip hop og det vil blimulighet for å få spilt demoen sin for ungehåpefulle rundt om i vårt langstrakte land. 

Åpen mikrofon på Ramp

STÅ SAMLET: – Miljøet mangler helt guts, sier Tommy
Dahlen i Norsk Musikkråd. Han oppfordrer rockemiljøet
i byen til å organisere seg. 

«Det hadde selvfølgelig vært bra med kommunal
støtte, men det kommer aldri til å skje», er det
sedvanlige utsagnet fra byens rockemiljø når de
en sjelden gang stikker hodene ut av de kalde
øvingskjellerne de står i fare for å miste.Videre
understreker de at de gir faen og at de vil klare
seg selv. Oppsiktsvekkende ofte avsluttes likevel
tiraden med å gi det offentlige fingeren før døra
smelles igjen.

Og fingeren blir stående som et komisk
punktum, en avslutning som definitivt ikke
framstår med den kraft den er ment å gjøre. Om
de virkelig ikke hadde ønsket kontakt og hjelp
fra offentlige instanser hadde de neppe benyttet
enhver mulighet til implisitt å poengtere hvor
oversett de er i forhold til andre kulturelle uttrykk.
Videre illustreres paradokset av hvor smørblide
de framstår ved enhver mulighet til å fronte seg
selv og sitt i media. I mine øyne representerer
ikke denne formen for offentlighet en sterkere
grad av autensitet og autonom status enn det å
knytte seg til bevilgende myndigheter.

Det råder en nærmest flaut tydelig dobbelthet
og lite konsekvent holdning til balansen mellom
motstand og absorbarsjon. Denne bølgende
posisjonen vitner klart og tydelig om at mot-
standen mot det offentlige er en barnslig arv. En
arv fra tiden hvor det rytmiske uttrykket virkelig
stod i opposisjon mot det etablerte. 

Det er et ubestridelig faktum at den rytmiske
musikken mottar mindre enn mange av de andre
uttrykksformene under den brede kultur-
paraplyen. Det som likevel glemmes er at det
offentlige gjør noe, at det bevilges penger og at
det finnes en vilje til å støtte opp under uttøverne.
Det kan selvfølgelig gjøres mye mer. Altfor
mange av de rytmiske utøverne glemmer likevel
det faktum at den framtredende posisjonen de
mer etablerte uttrykkene har, er resultat av
dialog og samarbeid. Det er grovt å hevde at de
etablerte posisjonerer seg passivt på mottaker-
siden. De bemidles ikke bare som et resultat av
stivnede tradisjoner, men på bakgrunn av dialog
og profesjonelt press. 

Man behøver ikke la seg sluke av det
kommunegrå eller erstatte fuzz med inngående
kjennskap til labyrinten av regler og paragrafer.
Derimot må man posisjonere og profesjonalisere
seg som en gruppe for å etablere en stemme der
bestemmelsene blir tatt og pengene bevilges.
Nettopp fordi de midlene som finnes sjelden gis
til enkeltutøvere, men til miljøer som klarer å
påvise at de står for noe verdifullt og viktig. Om
uttøverne av rytmiske sjangre ønsker å legge
beslag på en større del av godene, er de nødt til
å benytte seg av metodene. Ikke svare som et
fjortenårig hormonoffer, med en erigert finger som
vitner mer om sårheten ved å bli oversett enn
om et reelt ønske om avstand.

Stå sammenSimen Rommetveit Halvorsen
kkoommmmeennttaarr

til BRAK. I Trondheim er det uvisst hvor mye
penger som blir bevilget, siden midlene ligger
fordelt på ulike poster. I tillegg til økonomiske
midler, fikk BRAK også muligheten til å legge
premissene for en «Handlingsplan for rytmisk
musikk i Kulturbyen Bergen», populært kalt
«rockeplanen». 

– Vi var initiativtakere, og tidligere daglig leder
i BRAK, Pål Henriksen, skrev store deler av
«rockeplanen», sier Misje Wold. ––  OOrrggaanniisseerr  ddeerree!!
– Det er ikke noe talerør for selve musikantene,
og er enda en bekreftelse på at det er en mangel
på organisasjonskultur innad i miljøet, sier Dahlen. 

Så det er hver mann på sin tue, for det rytmiske
miljøet har heller ikke noe landsdekkende
forbund. Norsk Rockforbund er ikke som navnet
skulle tilsi, en interesseorganisasjon for musikere,
men for festivaler og arrangører. Regionale
samlinger må dannes. 

Og oppfordringen fra Bergen er klar:
– Jeg tror miljøet må samle seg rundt felles

mål. Et prosjekt tilsvarende BRAK er ikke
nødvendigvis løsningen for Trondheim. Men
uansett initiativ, så må det komme fra miljøet selv,
mener Misje Wold.

Av Camilla Kilnesog Kaja Ida Svarva Denstad (foto)
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Denne høsten tar karrierene til Claude Marie
Davidsen og Camilla AC Tepfers en ny vending.
De er utdannet som sivilingeniører og jobber
henholdsvis i sitt eget rådgivningsfirma for
elektronisk forretningsdrift og som banksjef i
DnB. Nå gir de ut spørreboka Film quiz, hotshot!
på Tapir Forlag. Boka inneholder 350 filmsitater
i forskjellige kategorier. En bok av filmfans for
filmfans.

Tepfers forteller at Film quiz, hotshot! hadde
en lang unnfangelsestid:

– Boka er et resultat av en
mental prosess som har gått over
flere år. Men selve skrivejobben
gikk fort. Sitatene har stort sett
sittet i hjernen, jobben bestod mest
i å tenke ut konseptet.

– Så dere har ikke sittet med
videospilleren og sett filmer i
slowmotion?

– Jo vi har gjort det òg, for å
sikre oss at alle sitatene ble
korrekte, svarer Tepfers.

Davidsen legger til:
– Vi har lagt vekt på at vi har

brukt filmer som vi har sett og som
betyr noe. Sitatene vi har valgt ut
skal helst fange filmens eller en av
filmens karakterer på en god måte.

Konseptet er at man skal gjette
film etter å ha hørt et filmsitat. I
tillegg til sitatene er det flere hint
som kan hjelpe de som står fast. SSppøørrrreennddee  ff ii llmmeennttuussiiaassmmee
Davidsen og Tepfers har gitt ut flere
bøker sammen før, som også er utgitt på Tapir
Forlag.

– Vi har skrevet en rekke fagbøker tidligere,
forteller Tepfers.

– Skikkelig streite saker. Det vi har skrevet nå
er jo noe helt annet, men det kjentes likevel
naturlig å henvende seg til Tapir.

– Har dere prøvd å rette boka spesielt mot
studenter?

– Boka er rettet
mot alle som er

interessert i
film, svarer
Tepfers.

– Og da særlig de som biter seg fast i geniale
sitater.

Både Tepfers og Davidsen tilbrakte sine
studieår i Trondheim og husker det som en by

for filmentusiaster.
– Trondheim har mange bra muligheter for å

se film. Miljøet rundt filmklubben på Rosendal
er jo helt spesielt. I tillegg har man Cinemateket. 

– Trondheim har kanskje mange filmseere, men
har ikke markert seg i forhold til filmproduksjon?

– Nei, byen er vel først og fremst preget av
filmentusiaster, svarer Tepfers.

– Og det er dem denne boka er til for.
– Tror dere at boka kommer til å slå an?

– Man liker jo alltid å tro at det
man selv lager er bra. Og det er jo
slik at man har en særinteresse for
spørrebøker i Norge. I tillegg næmer
det seg jul.FFii llmm  ffoorr  aammaattøørreerr
– Denne boka er amatørenes arena,
fastslår Tepfers.

– Dette er publikums mulighet
til å si hva vi mener.

I tillegg til boka har nemlig
forfatterne laget en tilhørende
nettside, hvor folk kan skrive inn
sine favorittfilmsitater. Disse vil
etter hvert bli samlet og gitt ut i en
bok nummer to.

– Hva er deres favorittsitater?
Tepfers svarer med et sitat fra

Luc Bessons klassiker Leon:
«Is life always this hard, or is it

just when you're a kid?»
«Always like this.»
Davidsen har et litt mer

oppløftende sitat, hentet fra Straight
Story av David Lynch:

«What's the number for 911?»

Av Rannveig Windingstad  og Kaja Ida Svarva Denstad (foto)
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Publikum tar filmen tilbakeFilmbøker kan bli til uten hovedfag i filmvitenskap. Nå er det tid for nerdenes hevn.

FF ee mm   ff ii ll mm ss ii tt aa tt ee rr   ss oo mm   tt ii ll hh øø rr ee rrhhvvii llkkee  ff ii llmmeerr??1. «Kiss me. Kiss me as if it were the lasttime.»2. «I do wish we could chat longer, butI'm having an old friend for dinner.Bye.»3. «So I took the shotgun off the walland fired two warning shots... into hishead!»4. «I'm going to tell you a story that willmake your balls shrink to the size ofraisins.» 5. «What's in the box?»

NNeerrmmiinnaaIIssaabbeeggoovviicc,,ppssyykkoollooggii   1. Herregud, alternativ?Meg Ryan-film? Sleep-less in Seattle?2. Ååå ja, You've got mail.3. Klarer ikke tenke.4. Notting Hill. Har sett den mangeganger.5. Faen, jeg vet ikke. 

KKjjaarrttaann  SSaarrhheeiimmAAnntthhuunn,,   ssttaattss--vviitteennsskkaapp1. Husker ikke, jeg erblank. 2. Det er jo HannibalLecter i The Silence of the Lambs. Sistescene, tror jeg. 3. Nei, huffda. Hvem vil gjøre noe sågrusomt?4. Ser ikke så mange komedier. Direkteflaut. 5. Seven. Gjentatt flere ganger medsytende stemme. 

KKaatthhrriinnee  SSkkrreetttt iinngg,,pprrooffeessssoorr  vveeddIInnssttiittuutttt   ffoorr  kkuunnsstt--oogg  mmeeddiieevviitteennsskkaapp1. Er ikke det Casa-blanca?2. The Silence of the Lambs. Nerveneroer seg nå. 3. Jeg må tippe Tarantino og PulpFiction. 4. Ikke sikker. Må tippe Thelma &Louise. 5. Box... box... hvem sier det? Gunnar!(roper til medprofessor GunnarIversen). Seven! KKoorrrreekkttee  ssvvaarr::  1. Casablanca 2. The Silence of the Lambs
3. Chicago 4. Notting Hill 5. Seven

SITTER SITATET?: Casablanca er en av de mange filmene du kan gjette deg fram til i den nye
filmspørreboka Film quiz, hotshot!

Kiss me. Kiss me
as if it were the
last time. 

Har du peiling?
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Etter å ha lest i Under Dusken tidligere i høst at
det går mot nybygg på fengelstomta, fikk arkitekt
Geir Brendeland ideen til ei idésmie for
arkitektstudenter. Som nyutdannet arkitekt fikk
han selv anledning til å starte eget arkitektkontor
sammen med Olav Kristoffersen etter at de i
september 2002 vant konkurransen om økologisk
nybygg på Svartlamon. 

– Vi håper at idésmia kan gi Samfundet et spark
bak. Både for å realisere byggeplanene, men
også for å vise at studenter kan være med i alle
faser av prosjektet, sier Brendeland.

I 1927 ble det utlyst en åpen arkitekt-
konkurranse for utforming av Samfundet. Denne
ble vunnet av arkitekter utdannet ved Norges
Tekniske Høgskole. 

– Samfundet drives av studenter. Derfor bør
også studenter få anledning til å delta i arbeidet
med å tegne nybygget, poengterer Brendeland.EEtt  ååppnneerree  SSaammffuunnddeett
Men hva skal bygget brukes til? Tonje Bostad har
deltatt på idésmia, og har sammen med Simen
Stori laget utkast til et mediesenter. 

– I dag kan Samfundet fremstå som lukket for
mange. Aktivitetene foregår i skjulte ganger og
korridorer der de fleste studenter ikke har tilgang,
mener Bostad.

Bostad og Stori vil derfor ha et åpent hus som
inviterer til mer kontakt mellom studenter og
studentmediene, samtidig som det kan åpne
Samfundet opp mot arrangementer som konserter
på fengselstomta. Det kan også bli plass til

auditorier og atelier for kunsterne som snart kan
miste sine kommunale atelier.

– Vi har prøvd å finne ut hva Samfundet
trenger. Hva mangler de nå, og hva kan de trenge
i fremtiden? spør Bostad.

Hallstein Havåg fra Fengelstomtprosjektet
(FTP) kan godt tenke seg en åpen arkitekt-
konkurranse, men sier at det også er en øko-
nomisk vurdering. 

– En åpen konkurranse vil være mer tid-
krevende og kan utsette prosjektet. Men vi vil
gjøre en vurdering på et senere tidspunkt.

FTP vil se på materiellet fra idésmia, som viser
mange forskjellige tilnærminger til bygge-
prosjektet. Felles for de fleste er ønsket om et åpent
hus i kontrast til Samfundets lukkede labyrinter.
Det nye bygget kan også bli et dagbygg som
utfyller kveldsbygget Samfundet. Alle de seks
forslagene blir stilt ut på Samfundet og vil stå der
fram til lørdag 22. november.Av Ragnhild Ask Torvik 

– Studenter bør tegne studenthusI nesten 50 år har det vært snakkom å bygge på fengelstomta vedStudentersamfundet. Neste årkan det bli nybygg. Men hvemskal tegne huset?

2000 flere medlemmer enn forventet
I hele høst har Samfundet jobbet for å øke antallet
medlemmer. Nå ser det ut som om de endelig
lykkes. Per i dag er det 7214 medlemmer ved
Studentersamfundet i Trondheim. Det er godt over
de budsjetterte 5000.

– Vi er veldig fornøyde, sier leder for Stud-
entersamfundet, Margrethe Assev. 

– Dette er noe hele Samfundet har jobbet for.
Endelig ser vi resultatene av å ha en helhetlig
tanke på at Huset er til for medlemmene. 

Christian Waale Hansen er leder for Medlems-

kortprosjektet (MKP), som ble startet opp i fjor
vår. Han vektlegger viktigheten av å ha et godt
tilbud som kan appellere til de fleste. 

– Et bredt program har nok mye å si, og at det
er gratis inngang for medlemmer, noe som gjør
det lettere å stikke innom. Samt gode priser på mat
og drikke. Det er vel de viktigste årsakene. Og MKP
kan legge fram gode tall som viser at det funker.

– Medlemstallene er 70 prosent høyere enn i fjor
og 51 prosent høyere enn i 2001, som var et UKEår.
Omlag 30 prosent av alle ettårskort som er solgt
er solgt i den perioden der vi hadde rabatt på
fornying av medlemsskapet. Alt i alt er det økende
salg av alle typer kort, både ett, tre og femårskort.FFoorrttssaatttt   ssaattssnniinngg
Om medlemsfordelene vil være gyldig neste

semester er opp til
Finansstyret. Men Sam-
fundets leder Margrethe
Assev og resten av
styret vil anbefale
videre satsning. Waale
Hansen kan fortelle at
de kommer til å kjøre en
undersøkelse utover
våren. 

– Undersøkelsen vil
kartlegge hvilke med-
lemstilbud man anser
som viktigst og hvilke
man er mest fornøyd
med. Og ikke minst
hvor fornøyde man er
med Samfundet som en
helhet. Jeg gleder meg
til det, smiler Waale

Hansen. 
– Med representanter i MKP som ikke er

engasjert på Huset sikrer vi at de som ser
Samfundet utenfra får sitt å si. Dessuten gir
medlemskap fordeler for alle, ikke bare
gjengmedlemmene, påpeker Assev.

– Vi må sørge for å bevege oss i takt med
medlemsmassen, poengeterer Waale Hansen. 

Av målsetninger for MKP framover peker
Waale Hansen på at det fortsatt er viktig ha en
fornøyd medlemsmasse, samt å få opp gjen-
kjøpstallene. 

– Dessuten ønsker vi å fokusere sterkere på
HiST. Nå på vårsemesteret er blæsting viktig for
å sikre god rekruttering i høstsemesteret,
framhever Waale Hansen.

– Vi vil at HiST-studentene skal synes at
Samfundet er et naturlig sted å være, sier Assev.
Å få Club HiST inn på Huset hadde derfor vært
det beste.SSyyllsskkaarrpp  ddeebbaatttt
Av satsninger i vårsemesteret ellers, har styre-
lederen et ønske om å bli skarpere politisk. 

– I høst har vi hatt gode, men kanskje vel
informative møter. Vi ønsker en mer sylskarp
debatt, med klare skillelinjer. Det har vært mange
akademikere nå, og vi ønsker flere politikere med
klare standpunkt, forklarer Assev.

– Dere er ikke redd for at folk ikke tør å ta ordet?
– Tvert imot. Vi tror det blir lettere for folk å

bryne egne meninger. Dessuten registrerer vi at
det ikke lenger er bare de gamle traverne som
entrer talerstolen lenger, konstanterer samfundet-
lederen. Av Anniken Eid Kjeserudog Eivind Hjertholm Fiskerud (foto)

Samfundet har flere medlemmerenn noensinne. Men hvordanskal formkurven bevares?

MOT LYSERE TIDER: Leder for Medlemskortprosjektet Christian Waale Hansen og
Samfundet-leder Margrethe Assev er godt fornøyd med de rekordhøye medlemstallene.
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NNaavvnn::   Johan GoldenAAllddeerr ::   29 årEErr ::   Komiker

BB OO KKThe Dirt, biografien om Mötley Crüe, et av 80-tallets storeheavy metal-band. Det er enkelt og greit en helt fantastiskbok.
MMUUSSIIKKKKDenne årstiden simpelthen roper på Nina Simone ogMarvin Gaye. I tillegg passer Motorpsychos samarbeidmed Jaga Jazzist Horns, In the Fishtank, perfekt mellomde to nevnte.
FFIILLMMBare pass på at Rick Moranis ikke er på rollelisten, så erdet meste annet ok.
TTVV--PPRROOGGRRAAMM– Definitivt Uti vår hage. – Det programmet går da ikke lenger?– Jeg driter i om det ikke går lenger. Kjøp det på dvd.
BBIILLLLEEDDKKUUNNSSTT  Kristopher Schau stiller ut nye arbeider i Oslo for tiden.Bør kun sees, ikke eies.– Hvorfor ikke?– Av hygieniske grunner.
TTEEGGNNEESSEERRIIEEJeg har oppdaget John Difool av tegneren Moebius ogforfatteren Alexandro Jodorowsky. Jeg anbefaler alleandre å gjøre det samme.– Noen andre tegneseriefavoritter?– Når du føler deg litt lite tøff er Corto Maltese av HugoPratt definitivt noe.
TTEEAATTEERRBare det ikke er et stykke som på Hovedscenen påNationaltheateret går det meste greit.
KKOOMMIIKKEERRAtle Antonsen. Fordi han er så kjekk.

Av Anja Danielsen Stabell

min anbefaling

Trondheims første profesjonelle friteater fyller 25 år. Og som i 1978er fortsatt Tatjana Zaitzow den kunsteriske hjernen bak PetrusjkaTeater. 
– Det Tatjana Zaitzow og de andre ved Petrusjka
Teater bedriver, og har bedrevet i 25 år nå, er
scenekunst av internasjonal standard. 

Daglig leder ved Teaterhuset Avant Garden,
Silje Engeness er ikke i tvil. Engeness mener
Zaitzows suksess skyldes at hun først og fremst
er en glimrende dukkemaker. 

– Men det må også nevnes at Tatjana er en
veldig god dukkefører. Jeg er imponert over hvor
gjennomført alle deler av Petrusjka Teaters
produksjon er, sier lederen ved Avant Garden.FFrraa  aarrkkiitteekkttuurr  tt ii ll   dduukkkkeerr
Tatjana Zaitzow er ikke akkurat det mest typiske
norske navnet som står i telefonkatalogen. Men
hvor er den øst-europeiske aksenten? Ligger den
godt gjemt der bak etter 25 år med trønderske
vendinger? Tatjana forteller smilende i en sofa
på Cafè Ni Muser. 

– Nei, navnet mitt er kanskje ikke det mest
norske. Men jeg er norsk, altså. Jeg har vokst opp
i Norge og har norsk mor. Det er min far som er
russisk. 

Dialekten hennes er riktignok ikke trøndersk,
den avslører at hun er østlending. Hvordan endte
Tatjana opp i Trondheim?

– Jeg kom til Trondheim for å bli arkitekt. Og
det ble jeg, smiler hun.

Men etter endt utdannelse og åtte års arbeid
som arkitekt, fikk Zaitzow lyst å prøve noe nytt.
Og etter å ha lest hennes «bibel» Dukke-
teaterboken, av Jane og Agnar Mykle, falt valget
på dukketeater.

– Du gikk fra å være arkitekt til å drive med
dukketeater. Det må ha vært litt av et sprang?

– Nei i grunn ikke. Det går ut på mye av det
samme. Jeg har alltid vært opptatt av rom, og en
arkitekt skaper jo nettopp rom. Men det jeg
savnet var å bruke dette rommet, ikke bare skape
det. Jeg hadde tidligere danset ved Trøndelag
Teater, og med dukketeater fikk jeg endelig
kombinert mine erfaringer som arkitekt og danser. BBeevveeggeellsseenn  eerr  sspprrååkkeett
Petrusjka Teater startet altså opp i 1978, men
Tatjanas hovedtanker og filosofi bak teaterets
uttrykk er fortsatt den samme som den gang. 

– For det første liker jeg å si at vi driver med
figurteater, og ikke dukketeater. Figurene vi
bruker er døde materialer som vi ønsker å puste
liv i. Altså ønsker vi å bevege dem på en måte
som gjør dem levende, forklarer hun.

Hun legger videre ut om at det er først og fremst
bevegelse som er språket i forestillingene på
Petrusjka Teater.

– Det vi driver med er i størst mulig grad et
tekstløst teater hvor måtene figurene beveges på
er den bærende teksten, og det visuelle skaper
underteksten. Når det gjelder bevegelsen og å gi
liv til dukkene, vil jeg faktisk gå så langt som å
si at min erfaring som danser er nærmest en
forutsetning for at det skal bli bra. 

Zaitzow forteller og forklarer med entusiasme
og iver. Det er ikke vanskelig å forestille seg at
dama virkelig kan gi liv til sine kjære dukker. TTrroonnddhheeiimm  ffrriieerree  eennnn  OOsslloo
Med 25 års erfaring på baken kan Tatjana, og alle
andre involverte i teateret, se tilbake med stolthet
på hva de har utrettet. 

– Hva er det du er aller mest stolt av?
– Vel, bare det at vi har holdt på kontinuerlig

med vår virksomhet såpass lenge som 25 år, gjør
meg veldig stolt. Det er det ikke mange andre som
har greid, smiler Zaitzow fornøyd. 

Men det hun virkelig er glad for er at hun og
hennes medarbeidere har greid å profilere
Petrusjka teater som et særegent og banebrytende
teater innen sin sjanger. 

– Men er ikke dukketeater enkelt å lage og mest
for barn?

– Nei, vi lager først og fremst teater for voksne.
Jeg mener vi med dette har brøytet nytt land innen
dukketeater i Norge. Og jeg vil gjerne legge til at
det at vi hele tiden har vært basert i Trondheim,
har definitivt vært en fordel for Petrusjka Teater. 

I Oslo hadde nemlig folk innad i miljøet
bestemte meninger om hvordan dukketeater
skulle være, og disse oppfatningene gikk ikke
akkurat godt overens med Tatjanas grunnsyn. I
Trondheim kunne hun uforstyrret finne sin egen
uttrykksform.

Om Zaitzow fortsatt har grepet må du vente
til 1. mars med å se. Da settes Petrusjka Teaters
neste forestilling opp på Avant Garden. Stykket
har foreløpig arbeidstittel «De odiøse og en
gammel dame». 

– Men jeg er ikke helt sikker på den tittelen
enda. Det er mulig ordet odiøs er for gammeldags,
ler hun. 

Av Michael Jones og Birger Jensen (foto)
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45Kultur
STOR SCENEKUNST: Petrsjka Teaters kreative kraft i et kvart århundre, Tatjana Zaitzow, fortsetter å gi liv til sine kjære dukker.

Figurene vi bruker er døde
materialer som vi ønsker å
puste liv i’’
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Lee Holloway er ei usikker jente i tjueårene som
har vært lagt inn på et mentalsykehus. Oppholdet
skyldes en løssluppenhet med skarpe gjenstander.
Det som fikk begeret til å flyte over var mammas
kjøkkenkniv – som hun brukte på armen. Når
hun kommer ut, er familiesituasjonen uforandret.
Far drikker, nervøs mor hyler. Lee får jobb som
sekretær hos den eksentriske orkidédyrkende
advokaten E. Edward Gray. Hun er en
tilbakeholdende, passiv og selvlemlestende jente,
mens han er en eldre, ensom kontrollfrik. Dette
bisarre paret utvikler etter hvert et sado-
masochistisk forhold, der det daskes løs over
kontorpulten. 

Secretary handler om to kontroversielle tema,

og har vel sjeldent vært
tatt opp så seriøst som
Shainberg gjør her.
Selvlemlestelse og S/M
på en og samme gang
blir vist på en troverdig
og forståelsesfull måte.
Det blir verken komisk
eller vulgært. Bare brutalt ærlig. James Spader
spiller den hardtslående E. Edward Gray, og han
har tidligere vært med i Crash, en annen film som
tar for seg sex på en heller annerledes måte. Der
tenner han på bilkollisjon, mens i Secretary er det
røde rumper. Maggie Gyllenhaal, som ikler seg
rollen som underdanig slave, er et forholdsvis nytt
blad på stjernehimmelen. Hun gjør her en
imponerende debut som innehaver av en
krevende hovedrolle, i likhet med broren Jake
Gyllenhaal, som spilte i supersære Donnie Darko.
En romantisk og dypt rørende film, ispedd litt svart
humor. Forholdet, av ikke helt tradisjonelt format,
blir behandlet med en modig og god regissørhånd.
Shainberg fikk fortjent en spesiell jurypris under
Sundance Film Festival. Secretary er kanskje ikke
en film som vil bifalles av alle, men den bør sees,

fordi den tar opp to reelle tema som lenge har
vært tabu. Filmen fungerer som en liten samfunns-
vekker, da den beskriver at avvik innen seksualitet
ikke bestandig må sees på som noe syndig og
ekkelt. 

Hvorfor en slik lekkerbisken av en film kommer
til Norge ett år etter premieren i USA, er uvisst,
men det burde være en helsikes god grunn. For
de som synes den to minutter lange inn-og-ut-
sexen begynner å bli i dølleste laget, er det tips
for hvordan krydre sexlivet på nærmeste kino. 

Av Camilla Kilnes

Kjetil Brottveits debutroman Nattradioen handler
om kjærlighet. Kjærlighet mellom mennesker,
men også til byen Trondheim.

Kari og Roar bor i Trondheim. De er
henholdsvis tredve og nesten tredve år gamle. Kari
har kjæreste, men vet ikke om det går så bra. Roar
er singel, men har lyst til å treffe noen. Kari jobber
i Nattradioen og tilbringer nettene på Tyholt. Roar
tilbringer dagene som lærervikar på Bispehaugen
skole. Kari vet ingeting om Roar. Roar vet at han
liker stemmen til Kari som han noen ganger
hører på radioen. I boka følger vi fortellingene
til disse to parallelt, og selvfølgelig er ingen i tvil
om disse to til slutt må møte hverandre og bli
himmelstormende forelsket. Det er forventningen

om dette møtet som driver leseren framover.
Karakterene i Nattradioen eksisterer ikke bare

i tid, men også i høyeste grad i rom. De er
ettertrykkelig plassert i sine omgivelser og boken
skildrer hvordan disse påvirker personene. Like
viktig er hvordan karakterene hele tiden
manifesterer sin identitet gjennom tingene de
omgir seg med. Både Roar og Kari er ekstremt
bevisste på hvilke signaler de sender gjennom sitt
ytre. Tingene de liker blir viktig for hvilken
stemning de befinner seg, og gjennom tingene sine
definerer de sine grenser. Slik får leseren stadig
bekreftet at det er disse to som hører sammen,
når Kari og Roar (selvfølgelig uten å vite det) hører
på de samme sangene og liker de samme
forfatterne.

Nattradioen er som enhver romantisk komedie
ganske forutsigbar. I dette tilfellet må også
påpekes at konseptet har vært gjort før. I 1997
kom boka Kjærlighetens republikk av kanadiske
Carol Shields ut på norsk. Den skildrer også i
annethvert kapittel en mann og en kvinne som
mot slutten treffer hverandre og forelsker seg. Og
en av dem jobber i Nattradioen. Et uheldig
sammentreff som viser at det ikke er så lett å være
nyskapende.

Brotveit må sies å
ligge under for den
samme mentaliteten
som sine roman-
karakterer; et ønske
om å skape hver-
dagsmagi. Dette
skjer gjennom de
detaljerte beskriv-
elsene av byen,
menneskene og alt
som befinner seg
mellom dem. Nat-
tradioen er lavmælt,
stemningsfylt og in-
tim på en diskret
måte. Forfatteren
skildrer karakterene sine med ømhet. Kort
oppsummert er dette en søt og hyggelig bok
preget av varme og rolig humor. En sjarmerende
fortelling om de små tingene og om den store
kjærligheten.

Av Rannveig Windingstad
46 Anmeldelser

anmeldelserSær og svart film
Original film med hardtslåendeskuespill om S/M.

En helt ålreit romantisk komediefra Trondheims vintergater.Koselig uten at det tar helt av.

Bok/NNaattttrraaddiiooeenn  av Kjetil A.Brottveit (Oktober Forlag 2003)

SEXY SEKRETÆR: Lee Holloway (Maggie Gyllenhaal)
spiller en sekretær som innleder et S/M-forhold til sin

arbeidsgiver. (foto: filmweb.no) 

Lyd i mørket

Film/SSeeccrreettaarryy, regi: Steven Shainberg (USA 2002)

ud#16_gernot  17.11.03  05:06  Side 46



Om ikke du var på Klubben under UKA så vet
du kanskje ikke hvem King Khan er. Her kommer
en kort innføring.

Kahn er av indisk avstamning, men kommer
fra Montreal i Canada. Her spilte han tidligere i

det legendariske garasje/rock'n'roll-bandet The
Spaceshits, men under en turné i Tyskland hoppet
han av bandet og startet opp garasjesoul bandet
King Khan & His Shrines. Det er deres debutplate
Smash Hits jeg skal fortelle deg at du forsåvidt
bare må kjøpe.

For det høres ut som King Khan og hans
kumpaner har fått med seg trollmannen Merlin
og reist tilbake for å spille inn plata på sekstitallet.
Samt fått et par trylleformler for å gi stemmebånd
og blåseinstrumenter en ekstra schwung. Dette
er skranglete, lekende og får deg til å sittedanse
og gape med uten helt å kunne teksten.

Det er veldig tydelig hvor King Khan har sitt
musikalske fundament, men selv om låtmaterialet
er som klippet ut av sekstitallet soul-gullalder,
har de også en egenart som gir dem en helt spesiell
sound. Mye må krediteres King Kahn selv, men

også spenstig frekke
blåsearrangement er med
på å etablere Smash Hits
som et aldri så lite
manifest over soul-
rocken.

Låta inneholder også
den vakre «Live Fast Die
Strong», og det er det denne plata oppfordrer til
å gjøre. Budskapet er vel strengt tatt å ha det
forbanna gøy, og dans som om morgendagen
skulle holdes igjen i tollen. Så i vintermørket burde
denne plata være et soul-rockens flammehav
som varmer kroppen og gir deg en euforisk
følelse, ikke ulikt å spise rypehjerte på en seng
av chili – med bestikk etterlatt på varme
kokeplater. Av Birger Emanuelsen

EEnn  ffrreeddeell iigg  mmaannnn  
Et svart rom med hvitkledde mennesker.
En mann står med en pistol rettet mot
en nattkjole på gulvet. Skyldig eller
ikke skyldig? Rettsaken blir fremstilt på
en uortodoks måte med eksistensielle
spørsmål, små anekdoter og digresjoner.
Mannen som er tiltalt for å ha drept
kona, får sine indre irrganger tolket av
de andre skuespillerne. 

En fredelig mann er skrevet av
Torun Lian, og basert på tekster fra
Henri Michaux og Fernando Pessoa.
De sju dramastudentene er godt
koordinerte, og dette skuespillet er av
den formidable teatralske sorten, som
heldigvis ikke går ut over den lekne
dialogen. Det er abstrakt, fantasifullt,
enkelt og med fin lyssetting, en del
symbolikk og litt surrealisme. Stykket
er visuelt i all sin enkelhet.UUnnootteerr  ffrraa  kkvvaallmmee  kkootttt
Elleve kvinneskjebner blir i stykket Unoter fra

kvalme kott fremstilt av åtte energiske
dramastudenter. Handlingen er lagt til et lite
samfunn for omtrent hundre år siden. Alle kjenner
alle og ryktene går raskt. Selv om det er svært
ulike kvinner vi blir kjent med, så har de noe felles:
mannfolk- og kjærlighetsproblemer.

Unoter fra kvalme kott er basert på Dylan
Thomas' hørespill Under Milk Wood, med
fengende karakterer som absolutt kommer til sin
rett under dyktig samspill. Åtte dramastudenter

og elleve roller innbyr til noen fine sjongleringer
mellom to roller. Kostymer og rekvisita passer godt
til forrige århundreskifte, og man skjønner fort
at man er i et samfunn der løsunger og andre

sosiale avvik blir sett ned på. God, humoristisk
og poetisk dialog som er timet på sekundet.DDeenn  sskkaall lleettee  ssaannggeerriinnnneenn  
Den skallete sangerinnen er et verk av den
italienske forfatteren Ionesco, en av fore-
gangsmennene innen absurd drama. og det
absurde kommer tydelig til syne i denne opp-
setningen. Når lyset slås på i studioet er det duket
for et litt uvanlig middagsselskap hjemme hos

ekteparet Smith. En tilsynelatende
hverdagslig prat om middag og dødsfall
blant felles bekjente, blir brutt opp av
stadige selvmotsigelser og tankesprang,
uten at dette ser ut til å plage
karakterene.

Den skallete sangerinnen står fram
som et klassisk eksempel på den
absurde sjanger. Karakterene er og er
ikke de de tror de er. Roller byttes og
snus på. Dramaet reiser spørsmål om
identitet og noe vår identitet er nært
knyttet til; språket. Hvordan er det
mulig å si noe når språket ikke lenger
gir noen mening? Kommunikasjons-
svikten blir til slutt total da språket
oppløser seg og karakterene står på
scenen og skriker meningsløse rimord
og lyder mot hverandre. Språk avløses
av en lydkakafoni.

Drama og teater på Dragvoll kan
gratulere seg selv med en svært

vellykket oppsetning.

Av Rannveig Windingstad, Camilla Kilnes og Vegard Stolpnessæter (illustrasjon)

47Anmeldelser

ukas radioalbum
I hver utgave framover finner du Under Duskensanmeldelse av «Ukas album» på Studentradion. Hør, les og døm selv.

Universitetsteateret/DDeenn  sskkaall lleettee  ssaannggeerriinnnneenn,UUnnootteerr   ffrraa  kkvvaallmmee  kkootttt og EEnn  ffrreeddeell iigg  mmaannnn. 

Høyst severdigeeksamensforestillinger frastudentene i drama bachelor.

Godt gjennomført studentteater

VARIERT TEATER: Universitetsteateret viste tre gode teaterstykker, som alle var preget
av glimrende fremførelse.

King Khan magi
CD/SSmmaasshh  HHiittss av King Khan & HisShrines (Vicious Circle)

Spenstig frekk garasjesoul fracanadisk-indisk trollmann.
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– Handelsstanden tar fra oss jula, mener Birger
Sivertsen. Trondheimsforfatteren skrev i fjor en
kronikk der han protesterte mot næringslivets
kyniske utnyttelse av jula. Ikke bare i
julemånedene, men allerede i september/oktober
kommer juleproduktene i butikkene.

– I tre og en halv måned utsettes vi for et
massivt kjøpepress, og mange bukker under for
det. Det er som en teppebombardering av
reklamepåvirkning.

Sivertsen mener handelsstanden, ved å
begynne jula i oktober, ødelegger noe av det beste
med jula, nemlig forventningene.

– Spenningen og forventningene, som spesielt
er viktig for
barna, blir
ødelagt. Når
jula endelig
kommer i
slutten av
desember er
vi allerede
lei.

– Men
folk kjøper jo juleprodukter når de blir lagt ut for
salg i oktober?

– Det blir en ureflektert handling over
handelsstandens produkter. Vi kan begynne å se
en holdningsendring. Det er flere grupper som
stopper opp nå og tenker at vi har rett.««GGii   oossss  jjuullaa  tt ii llbbaakkee»»
Etter at Sivertsen henvendte seg til organisasjonen
Framtiden i våre hender ble aksjonen «Gi oss jula
tilbake» startet. Den arbeider under mottoet
«Kristen eller ikke, alle mennesker trenger en
høytid – og jula er vår aller største. La oss ikke
ødelegge den!».

Svein Halvor Halvorsen er lokallagsleder for
Framtiden i våre hender i Trondheim.

– Målet vårt er å få næringslivet til å se at det
er en bred enighet blant folk om at de starter jula
for tidlig, sier han.

– Vi ønsker også å synliggjøre problemstillingen
for vanlige folk og få dem til å tenke over hva de
synes.

– Øver dere noen form for direkte press mot
næringslivet?

– Vi har en nettside der vi henger ut ukas
versting. Og vi oppfordrer folk til å sende
protestmail til disse verstingene.FFoollkkeettss  jjuulleemmaarrssiippaann
En av julesynderne som Sivertsen og Framtiden
i våre hender har gått hardt ut mot er
godteriprodusenten Nidar Bergene. I år var
julemarsipanen deres å finne i butikkene i slutten
av september.

Åshild Indresøvde, informasjonsrådgiver i
Nidar, sier hun har full forståelse for at noen synes

det er litt
tidlig, men
holder fast
ved at dette er
en tradisjon
Nidar har hatt
i 20 år.

– Men
egentlig skal

julemarsipanen ut første uka i oktober, så det at
den noen steder var å finne i september var en
glipp, forklarer hun.

– Men hvorfor velger dere å selge julemarsipan
så lenge før jul?

– Flere begynner å tenke på jula i oktober. For
mange er julemarsipanen noe som er med på å
bygge opp stemningen til jul. 

Hun legger til:
– Mange gleder seg til at julemarsipanen skal

komme. 650 000 nordmenn spiser julemarsipan
i oktober.

At det er penger å tjene på julegodt er det ingen
tvil om. I november og desember øker det totale
godterisalget i Norge med 78 prosent. I løpet av
denne perioden selger Nidar Bergene 43 millioner
marsipanfigurer. 

Sivertsen sier han ikke har hørt annet enn
dårlige unnskyldninger for at julemarsipanen er
til salgs store deler av året.

– En av dem var «det koster så mye å bytte
innpakning». De kan gjerne selge marsipan hele

året, men de kan jo lett kalle det noe annet enn
jule- og påskemarsipan.BBoott  oogg  bbeeddrriinngg
Ledelsen ved Trondheim Torg er blant de som
har innsett at jula ikke varer fra påske.

– Vi henger opp julepynten 27. november,
samme dato som resten av Midtbyen, forteller
senterleder Jomar Asbøll.

– Før har vi startet tidligere, men vi fant ut at
jula er lang nok som den er.

– Hvor mye øker omsetningen deres i juletida?
– Jeg har ingen tall på det her, men slutten av

november og hele desember er en viktig tid.
– Er det handelsstanden som må ta på seg

ansvaret for kjøpepresset i jula?
– Kjøpepresset har blitt større gjennom hele

48 Kultur

I spalten Bølgeblikk ser vi nærmere på hva som rørerseg innen samtidens kunst- og kulturfenomener.
bølgeblikk

Jula var nok en større
højdare før, snart er det jo
jul hele åretSenterleder ved Trondheim Torg, Jomar Asbøll’’

Er jula fortsatt en stille høytid for samvær og ettertanke? Ellerhar julefreden måttet vike for kjøpepress og fråtsing?

Du grønne glitrendeseddel goddag
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året. Hvem som skal ta på seg ansvaret er
vanskelig å si. Handel er jo kommersielt, for å
overleve må vi tjene penger.

Asbøll mener at kommersialisering er en trend
året rundt og peker på at shopping nærmest er
blitt en slags hobby og en aktivitet for mange.
Dette er en samfunnsutvikling som man må
diskutere hele året og ikke bare i jula tror han.

– Jula var nok en større højdare før, snart er
det jo jul hele året, legger han til.KKiirrkkee  eell lleerr  kkjjøøppeesseenntteerr??
Britt Arnhild Wigum Lindland er rådgiver i
Nidaros bisperåd. Hun ser også tendensen til at
forskjellen mellom hverdag og fest blir stadig
mindre.

Lindland mener helt klart at kirken bør jobbe

for å bekjempe denne trenden, og sier seg enig
i at de ikke har gjort nok.

– Kirken må markedsføre seg selv som et
alternativ til kjøpefesten.

– Holder det kristne budskapet på å forsvinne
i reklameflommen fra næringslivet?

– Kirken burde kanskje være tydeligere.
Markedskreftene er sterke, og kirken må stå litt
ekstra på. Samtidig må kirken også feie litt for
egen dør. Det er flere som holder julemesse i
november. Dette er jo en bra måte å få inn
penger på for misjonsforeningene.

Birger Sivertsen mener også at kirken må
jobbe hardere mot markedskreftene.

– Jeg tok kontakt med biskop Finn Wagle når
vi startet aksjonen. Han hadde siden to møter med
Nidar Bergene og Dahls, men ingenting kom ut

av det. Ingenting skjer ut til å skje på landsbasis
heller. Det var da jeg kom med navnet «Den hellige
unnfallenhets kirke».SSttii ll llee  jjuulleennaatttt
Ifølge Sivertsen er jula en høyst nødvendig høytid,
uansett om man tror på jomfufødsel eller ikke.

– Hvis man ser bort fra religion så er jula en
høytid der vi har sammenkomster, koser oss
med god mat og har fri. Dette er veldig verdifullt.
Et menneskes liv er bygd opp av merkedager og
tradisjoner. Hvis du mister tradisjonene dine er
du veldig fattig.

Av Rannveig Windingstad og Vegard Stolpnessæter (illustrasjon)
49Kultur

JULESTEMNING TIL SALGS: Synger jula kapitalismens sang heller enn å forkynne det glade budskap?
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Nr. 16, 2003          6. årgang
spit  (frå lågtysk) 
erting, krenking; spott

«Hore-invasjon» (VG)
«Horer til kamp mot sexforbud» (Aftenposten)
«Gigoloskole raidet» (VG)
«Nettet dreper papir-porno» (Adresseavisen)
«Trusetyv løs i Stavanger» (Nettavisen)
«Sex-objekt med person i magen» (Adresseavisen)
«Homseprins av Wales - and so what?» (Bergens
Tidende)
«For mye sex på tv» (Bergens Tidende)
«Cirkushippier styrer Christiania» (Berlingske Tidende)
«Hvordan kan lyd gå gjennom en ledning?»
(Forskning.no)
«Brann i Hutaheiti» (Agderposten)
«Helt ny Cola» (Aftenposten)
«Amerika vokser!» (Dagbladet)
«Pølse-sulten avslørte dem» (Dagbladet)
«Indian elephants pack their trunks and head for

holiday camp» (BBC) 
«Tromsø-OL - en «hit» blant unge» (Nordlys)
«Beckham ligner en kvinne» (TV2)
«Tullingar køyrer buss» (Studvest)
«Nå skal det velges» (Utropia)
«Færrest rynketroll i Europa» (Hegnar Online)
«Elg sparket i hjel fuglehund» (Fjell-Ljom)
«Vil beklage at misjonær ble spist» (Dagbladet)
«Booooom! - Der gikk enda en Nokia!» (It-avisen)
«Nå blir det bråk» (Namdalsavisa)
«Hvorfor er sola så sint?» (Universitetsavisa)
«– Det er krig mot ulven!» (Glåmdalen)
«Svensk bonde lovpriser EU» (Trønderavisa)
«3615 fjortiser møtes på Gjøvik»(Hamar Arbeiderblad)
«Bevisste tyver tok crossykler» (Agderposten)
«- Saken har kokt ned» (Fosna-folket)

Siden sist

...at UKA er slutt, men atperiodedrankerne fortsetter som faen.Sjokkerte øyenvitner forteller nemlig......at Spitpostens utsendtepaparazzifotograf ble observert i Adamsdrakt under en performance i Daglighallensent, sent en lørdag kveld. Fra horisontalposisjon ga han Samfundets gjester enannerledes nattforestilling, kun iført lånttopplue og eget spy....at den samme hårete mannekroppentidligere på kvelden fikk ramsalt kritikk avSamfundets bookere for å drikkelørdagsbandet under bordet før de skulleholde konserten sin på Knaus....at det ikke bare er universitetet somglemmer å gi sine ansatte lønn. Animertejournalister fra «nye» Petre eglet seg inn påstudentmedienes interne festligheter her omdagen, og særlig Tor Erling «kritisk, nå»Thømt Ruud var flink til å bomme øl og røyk....at Petre-folk endelig har skjønt hvor detproduseres nyheter i Trondheim....at det har Samfundet også, men oversiktover det som skjer innenfor egne vegger harde ikke: «Ifølge Under Dusken mottokSamfundet tirsdag en årlig pris fra Selskapetfor Trondhjem Bys Vel» – dette ifølgeSamfundets egne nettsider. «Brum-brum,»kommenterer Margrethe Assev....at Max Marius «Skål, da» Almaas ersingel igjen. Godt å se at naturlovene fortsattgjelder....at i neste runde av Ungpikekaren vil dufinne Terje Søviknes og niende klasse fra Osungdomsskole....at Spitposten skal melde seg påUngkarskvinnen. Da kan vi gjøre det vi kanbest; drikke masse gratis sprit, høvle overlekre, teite mannfolk og dumpe dem etterpå....at nå som eksamensperioden er over oss,tar Spitposten en velfortjent juleferie....at Spitposten skal tilbringe ferien påtribunene i Dragvoll idrettssenter ogNidarøhallen med norske flagg og kubjellerfor å heie fram kandidatene....at du kan sende en gjennomsnittlig penistil Mo i Rana for kr 3,50, og at engjennomsnittlig pupp veier like mye som denstørste burgeren på Sesam. Dette ifølgeferske målinger foretatt påServeringsgjengens hvilerom....at et fruentimmer fra ISFiT-styret nyligskambanket en duskenkommunist til blodspå et nachspiel. Fin festival, ISFiT....at nynorska är tufft.

Med dette forslaget kan
linjeforeningene feste i fred i landlige
omgivelser. De to naboene sauen og
kua, krever null husleie og lover
dyriske absintnachspiel til langt utpå
morgenkvisten.

Trange rom er noe bygdefilosofene

er vant med, så det ventes ingen
omstillingsproblemer. 

Og med denne suverene
geografiske nærheten til saftblanderne
på Haugen, kan alle bokermene
endelig dele pauserom. Det borger for
et godt år for tverrfagligheten.

Lokaliseringsproblemet løst!Maset om plassproblemene på Dragvoll er like gammelt som bråket om kjellerne på Moholt.Spitposten har klekket ut en løsning, og presenterer her forslaget som skal ut på høring iBobbys Bar. Høringsfrist julaften.

Spitposten
Skål, da!

Spitposten registrerer

MENN MED
BALLER:
Kjellersjefene Ivar og
Tom har funnet seg
godt til rette på
Eivind Hiis Hauges
landsted.

Lo
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– Vi e imot aillt. Vi e enkle
landsens guta, som ikke like
nån teng. Bortsett fra hotell
Cæsar. Det like æ i aillfall. 

Uffakiller har helsetrøye og
nyklipt hockey. 

– Det e enklast å skriv om
teng en e imot. Deffer e vi imot
aillt, legger Lieberposcteig til.
Rama Lama. Klare for å ta
Samfundet. 

– Vi spælle korte låta.
Punkrock e kjedelig i længden.
Vi heill oss godt oinner ett
minutt. Dein længste sangene
75 sekund. Meir einn nok. 

Forbildenne til Rama Lama
er Dag Ingebrigtsen, Abba,
Vømmøl og Carola. Og Frank

Duval, mannen bak Derrick
temaet. Bandet ble starta i
1974

– Det va det året Kizz ga
ut live plat. Kizz va
oppvarmingsband fer oss på
Sørøst -Afrika turnnen vår det
året. Vældig bra. Vi va Sahara
rundt, forteller bandet. 

De har stort sett vært
samme gjengen siden da.
Bortsett fra at de bytter ut
trommisen hver gang han har
eksplodert. Men Skafte
Paulsen som spiller trommer
nå har så stor nese at det er
god utlufting. 

– Også e Terje Tysland ett
forbilde når det kjæm te rim.
I tillegg e vi ein del av ein
inherrredsk rim tradisjon. 

– Vanlig popp e bærre vers,
refreng vers refreng. Det e fer
komplisert. Alt e egentlig
veldig enkelt. Det e berre
akkademikera og
inntelektuelle som gjær det
vanskelig ferr å koinn lat som
om dæm ferstår det. Vi like
ingen i serrvis yrka. Æsj. 

Rama Lama das
Pönkableitung spiller
nachspielpunk. Det er derfor
det er så dårlig.

– Poenget med
nachspielpønk e at folk ska

værra foill. Da får vi ein fin
stemmning, gjennom at dårlig
musikk spælles tå
ukompetente folk. Så tænke
aill: Stakkars iddiota. Om
kvarainner. 

– Ærlig talt, dårliger band
einn oss han knapt satt fotan
sin i Samfundet. Vi e både
støgg og dåli.

– Æ spælle ofte bærre eitt
grep gjennom ein heil sang.
Det bruke å gå bra, forteller
Lieberposcteig.

– Når vi har 30 låta å spæll
kain en ittj husspå aillt. Å det
e ingen som hørre læl. Dæm
skrur opp vokaln fer my
uansett.

– Særlig, gjeiper Uffakiller.
Og pytter snus på Grev
Iskarot. Som bare ler. 

– Aill kan værra Rama
Lama, bare de spælle sangan
vårres, sier han ut av
munnviken.

– Osså må en værra støgg.
Æ har jo eitt utseende som
bærre ein mor kainn ællsk.
Det e deffer aill min seksuelle
erfaring e me kvinnfolk over
45. Olsn e waxi støgg!

Av  Trusa, flygeletog Jimmy Hoffa

– Olebrum, raper Uffakiller. Rama Lama das Pönkabteilung er tøff i kjæften. Ogstøgg som et hælvete.
Støgg, men kjedelig

Grev Iskarot (t.v.) og Uffakiller gir her sin improviserte tolkning av Arne
Garborgs Til deg du hei og bleike myr – forøvrig et legendariske dikt i Steinkjers
punkrockmiljø – i et forsøk på å overgå Brutal Kuks opptreden i Sixpackpraten.

six-pack 
praten

Skurk 1 Skurk 2

Mr Foss Mr Potatoe

Utspekulert 1 Utspekulert 2

Jentene i 9. klasse vedOs Ungdomsskole Smågodt 

Redaktør Ikke tørr bak ørene

Lookalikes
Lo

okalikes
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www.underdusken.no

rreettuurraaddrreesssseeUnder Duskenpostboks 6855, Elgeseter7433 TRONDHEIM

Tirsdag 18. novemberTT rr øø nn dd ee ll aa gg   TT ee aa tt ee rr ::   «Endelig Filmkveld» iTheatercafeen klokka 1900SSaammffuunnddeett::  S. Møller Storband på Knaus klokka 1930
Onsdag 19. novemberBBllææsstt :: Konsert med Transjoik og Rock & Cocktails:Thrush vs. Silence the FoePPoosseeppii ll tteenn:: Konsert med Camaros og Action PilotsTTrroonnddhheeiimm  FFoollkkeebbiibbll iiootteekk:: Teater Dakini byr påvisuelt eventyrteater Snehvit & Rosenrød. Spilles iRådhussalen klokka 1300 og 1800CCooffffeeee  AAnnnnaann:: Improoperatørene klokka 1930
Torsdag 20. novemberCCiinneemmaatteekkeett::   Forbrytelse og straff klokka 1630 ogCalamari Union klokka 1830TTrroonnddhheeiimm  FFoollkkeebbiibbll iiootteekk::   Snehvit & Rosenrødi Rådhussalen klokka 1200 og 1800TT rr øø nn dd ee ll aa gg   TT ee aa tt ee rr :: Gjestespill med CharlotteEngelkes Miss Julie - the musical klokka 2000 påStudioscenen
Fredag 21. novemberBBllææsstt :: Fremmed Rase releasepartyTTrroonnddhheeiimm  FFoollkkeebbiibbll iiootteekk::Snehvit & Rosenrødi Rådhussalen klokka 1300 og 1800KKaafféé  LLaarrsssseenn:: Dark City klokka 2200TT rr øø nn dd ee ll aa gg   TT ee aa tt ee rr :: Gjestespill med CharlotteEngelkes Miss Julie - the musical klokka 2000 påStudioscenenNNiiddaarroossddoommeenn:: Samtlige orgelverker av CésarFranck framføres av studenter ved Musikkonservatorietklokka 2000KKjjeell lleerr''nn:: Fliflet/Hamre LLaauurrii ttss:: Konsert med Emily klokka 2300
Lørdag 22. novemberSSaammffuunnddeett::   Samfundsmøte i Storsalen – Brød ogSirkus klokka 1900. Direktesendt på NRK2, så her hardu muligheten til å stikke frem trynet dittOOllaavvsshhaall lleenn:: Konsert med Vamp klokka 1930SS aa kk ee :: Konsert med Wallpaper Silhouettes ogHarponellaBBllææsstt :: Konsert med Barabass and the Happy FewSSttuuddeenntteerrhhyyttttaa:: JulegildetIISSAAKK:: Frostnatt med Grenjar, Koldbrann, Slagmark,The Embraced, Kampfstoff og Subliritum i Amfisalen.

Beinhard, Halo Gordie, Soardy og Silent Pete i CoffeeAnnan. Dørene åpner klokka 2000NNiiddaarroossddoommeenn:: Samtlige orgelverker av CésarFranck framføres av studenter ved Musikkonservatorietklokka 2000
Søndag 23. novemberNNiiddaarroossddoommeenn:: Samtlige orgelverker av CésarFranck framføres av studenter ved Musikkonservatorietklokka 2000I dag er du en flittig jævel og leser pensum til øyneneer store og blodskutte
Mandag 24. novemberCCiinneemmaatteekkeett::   Skygger i paradiset klokka 1630SSttuuddeenntteerrhhyyttttaa:: eksamenslesing starter
Tirsdag 25. november33 BB :: Nina og Stine lar øl være øl og bælmer i stedetvin til leppene blir som blåbær
Onsdag 26. novemberBBllææsstt :: Rock & Cocktails: 3B vs. Posepilten
Torsdag 27. novemberOOllaavvsshhaall lleenn:: Konsert med Trondheim SymfoniOrkester klokka 1930CC ii nn ee mm aa tt ee kk ee tt ::   Ariel klokka 1630 og Piken frafyrstikkfabrikken klokka 1830PPoosseeppii ll tteenn:: Konsert med The Cumshots
Fredag 28. novemberBBllææsstt :: Konsert med Cato Salsa ExperienceKKjjeell lleerrnn:: Konsert med Zach/Edwards/Stackenasklokka 2100. Og Trondheim Matchmaking 2003,festival for ny teknologi og elektronisk kunst 
Lørdag 29. novemberBBllææsstt :: Soultrain
Søndag 30. novemberSS aa mm ff uu nn dd ee tt :: Adventskonsert med TrondhjemsKvinnelige Studentersangforening klokka 1900 iStorsalenBBllææsstt::   Konsert med EntombedBByysscceenneenn:: Tango-matiné fra klokka 1400TTrroonnddhheeiimm  SSppeekkttrruumm:: Konsert med TravisMandag 1. desember

SSaammffuunnddeett ::   Julen er ikke den samme uten TimBurtons klassiske Et førjulsmareritt. Se den i Storsalenklokka 2000 med gløgg og pepperkakerCCiinneemmaatteekkeett::   The Big One klokka 1630 og Roger& Me klokka 1830
Tirsdag 2. desemberBBllææsstt::   Norgespremiere på dokumentarfilmen NorNoise klokka 2000
Onsdag 3. desemberPPoosseeppii ll tteenn:: Konsert med Hoppalong Knut og SpønBBrruukkBBaarr:: Konsert med Emily
Torsdag 4. desemberPPoosseeppii ll tteenn:: Konsert med Brimestone
Fredag 5. desemberKKjjeell lleerr''nn::   Beat Aften med John Pål Inderberg Trio
Onsdag 10. desemberBBllææsstt :: Trondheim improvisasjonsensemble underdireksjon av Mats Gustafsson klokka 2100
Fredag 12. desemberBBllææsstt ::   The Source: of ChristmasSSaammffuunnddeett:: Regresjonsterapikonsert med Knutsen& Ludvigsen klokka 2130
Lørdag 13. desemberCCaafféé  NNii   MMuusseerr::   Ny Musikk Trondheim arrangererjulekonsert klokka 1800VVåårr  FFrruuee  KKiirrkkee:: Konsert med damekort Cantus og5. klasse ved Tonstad Skole klokka 0800
Søndag 14. desemberCCaafféé  NNii   MMuusseerr::   Ny Musikk Trondheim arrangererjulekonsert klokka 1800
Onsdag 17. desemberVV åå rr   FF rr uu ee   KK ii rr kk ee :: Konsert med Ulf Risnes ogdamekoret Cantus klokka 2000
UUnnddeerr  DDuusskkeenn  ttaarr  eenn  vveellffoorrttjjeenntt  jjuulleeffeerriiee..  MMeennffoorrvv ii ll   iikkkkee..   VVii   eerr   tt ii llbbaakkee   1133..   jjaannuuaarr   mmeeddaa ll ss kk ee nn ss   kk rr uu mm ss pp rr ii nn gg ,,   aa bb ll ee gg øø yy ee rr ,,   ff aa rr kk   oo ggffaanntteerrii ..

Entombed lager et helvetes leven på Blæst, mensTrondhjems Kvinnelige Studentersangforening skaperadventsstemning i Storsalen. Og jula varer helt til påske.
Kulturkalender
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