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

Under Dusken arbeider etter reglene i Vær Varsom-
plakaten for god presseskikk. De som føler seg 
urettmessig rammet av omtale i avisen, oppfordres 
til å kontakte redaksjonen.

På neste lørdagsmøte skal Styret steines for berging av Djupedal-skilt. Møt opp!   

Liggut introduserer ukas allitterasjon: Sugen på sigg!

11

43



LEDER

www.underdusken.no

«Pressens Vær varsom-plakat skal legges til grunn for 
arbeidet i Universitetsavisa», heter det i Universitets-
avisas egne retningslinjer. I juni 1996 ble det bestemt at 
Universitetsavisa skulle være underlagt Informasjons-
avdelinga, med informasjonsdirektøren som ansvarlig 
redaktør. 

Universitetsavisa har med andre ord to ansvars-
områder: å profilere universitetet utad og drive kri-
tisk journalistikk rundt NTNUs virksomhet. Disse to 
oppgavene er både motstridende og uforenelige, noe 
Universitetsavisa beviser med glans.

Et illustrerende eksempel er det såkalte «professor-
opprøret» i mai 2006 hvor ansatte gikk hardt ut mot 
rektor. Her fikk Universitetsavisa kraftig kritikk for 
ikke å dekke saken. Redaktøren innrømmet den gang at 
journalistene la bånd på seg, og med dette at avisa brøt 
med Vær varsom-plakaten.

Det er uærlig å påstå at retningslinjene for avisa tar 
utgangspunkt i Vær varsom-plakaten når man er un-
derlagt ledelsen i NTNU. Redaktør Arne Asphjell inn-
rømmer i dette nummeret av Under Dusken at avisa 
har en vanskelig dobbeltrolle, og at det blir lagt føringer 
på avisas redaksjonelle vurderinger.

I dag framstår avisa som en gladmeldingssentral som 
presenterer glansbilder av universitetet og dets ledelse. 
Rosenborgsaken er et godt eksempel. Sakene er enten 

Tvilsom dobbeltrolle

utelukkende vinklet i et positivt lys, eller så er NTNUs 
pressemeldinger, skrevet av Informasjonsavdelinga, 
publisert direkte. 

NTNU trenger ikke en internavis som presenterer 
glansbilder av virkeligheten, men en nyhetsformidler 
som kan delta aktivt i samfunnsdebatten og tillate seg å 
være en kritisk røst også internt i organisasjonen. 

Det er naturlig at Informasjonsavdelinga vil profilere 
universitetet gjennom en nyhetskanal. Problemet dukker 
opp når den samme kanalen brukes til objektivt nyhets-
stoff for studenter og ansatte. Det er umulig å skille ut 
hva som er motivet for saken, å promotere NTNU eller 
å formidle informasjon. Dette bør verken ansatte eller 
studenter ved NTNU finne seg i.

Da informasjonsdirektør Kåre Kongsnes ble ansvarlig 
redaktør i 1996 mente han at Universitetsavisa alltid ville 
være kritisk og uavhengig. Daværende studentalltings-
leder Frode Lilledahl spådde derimot at avisa ville bli et 
rent reklameorgan for NTNU.

Dessverre var det Lilledahl som fikk rett. Den 20. 
desember i fjor skrev amanuensis Trond Andresen et 
leserbrev direkte til Universitetsavisa. Her kritiserer han at 
avisa ikke dekket saken om psykologiprofessorene Arnulf 
Kolstad og Torbjørn Rundmos ubegrunnede utestengelse 
fra universitetet. I redaktørens svar til Andresen står det at 
avgjørelsen «er basert på en redaksjonell vurdering».

Samme dag som Andresens innlegg ble publisert, 
kunne du lese saken  «NTNU-tekst på Julekveldsvisa» 
i Universitetsavisa. Her ble stemningen fra rektors jule-
bord skildret med en ordrett gjengivelse av samtlige seks 
vers av NTNUs variant av Julekveldsvisa. «Alternativet 
vart godt mottatt på ju(b)lebordet», kunne Universitets-
avisa melde.

JONAS PAULSEN
Nyhetsjournalist

KOMMENTAR

Illustrasjon:  Jan-André Granheim

Så lenge Universitetsavisa er underlagt NTNUs ledelse, må kritisk journalistikk vike for 
promotering og gladsaker.

I dag blir du kanskje skulda for å vere pessimistisk om 
du hevdar at verda er udemokratisk. Freedom House, 
ein amerikansk organisasjon som undersøkjer den 
politiske fridomen i eit globalt perspektiv, hevdar at 
64 prosent av alle statar er meir eller mindre demo-
kratiske. 46 prosent passerte Freedoms House sitt 
noko strengare krav om «politisk fridom».

Men at dei fleste landa i verda er demokratiske, 
fører ikkje til at verda – som ei global eining – blir 
meir demokratisk.

Somme ser på FN som ei slags verdsregjering, 
men organisasjonen manglar legitimiteten til ei valt 
regjering, og ofte også moglegheita til å handheve 
politikken sin.

Det demokratiske underskotet i verda er moti-
vasjonen bak tanken om eit verdsparlament (World 
Parliament). Tanken går kort sagt ut på at alle land 
skal være representert i parlamentet, og at land 
med mange innbyggjarar har fleire representanter 
enn folkefattige land. Eit slikt parlament vil vere 
meir demokratisk enn dagens FN, som lid under at 
dei fem faste medlemmane av Tryggingsrådet har 
vetorett. 

Under årets ISFiT-festival blei det gjort eit ekspe-
riment med eit slikt verdsparlament (sjå side 38). 
Eksperimentet gjekk ut på at 16 representantar frå 
ulike verdsdelar stemte over ein internasjonal inter-
vensjon i Darfur. Fleirtalet stemte for ein intervensjon 
– stikk i strid i ønsket til dei afrikanske represen-
tantane.

Grunnleggarane av World Parliament ønskjer 
etter kvart at forumet skal opparbeide så stor legi-
timitet at det skal bli umogleg for stormaktene og 
FN å ignorere dei. Det demokratiske prinsippet bak 
konseptet kan føre til at World Parliament får denne 
posisjonen.

Studieleiar Lars Gule ved Høgskolen i Oslo gjekk 
for eit par veker sidan ut med ei oppmoding om å 
forby niqab på universitet og høgskolar. Niqab blir 
brukt av somme muslimske kvinner og skjuler heile 
ansiktet bortsett frå augene. Gule meiner at bruk av 
slike plagg gjer kommunikasjon mellom student og 
forelesar vanskeleg.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal støttar Gule, 
og no stadfester prorektor Astrid Lægreid at NTNU 
også skal vurdere eit forbod (sjå side 15).

I dette tilfellet bør NTNU gå mot kunnskapsminis-
teren. Gules argument er brukbart, men rettferdiggjer 
ikkje eit forbod.

For mange seier kleda mykje om kven ein er. Noreg 
er eit sekulært samfunn. Men for somme er religion og 
kultur ein viktig del av identiten deira. Dei bør  – som 
alle andre – få lov til å kle seg som dei ønskjer. 

Løysinga på Gules problem er at forelesarar lærer 
å handsame folk frå alle religionar og kultur, og at 
studentane får behalde niqaben på – om dei vil.

Eit fornuftig 
eksperiment

Ikkje forby niqaben
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DETTE HAR HENDT

Noen nye svar
Studenter og ansatte ved Rosenborg-
laboratoriene på siste del av syttitallet 
har ikke økt risiko for å få kreft. Det 
viste en rapport gjort av Statens 
arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Kreft-
registeret. Rapporten viser imidlertid 
også at enkelte grupper har overhyp-
pighet av kreft, men årsaken til dette er 
usikker. En av mistankene er rettet mot 
et laboratoriekurs i organisk kjemi på 
grunnfagsnivå. STAMI anbefaler NTNU 
å undersøke saken videre (se side 16).

Feirer 60 år
Dronning Mauds Minnes Høgskole 
(DMMH) har startet markeringen av 
60-årsjubileet sitt. DMMH har i dag en 
av landets mest anerkjente førskolelærer-
utdanninger.

SiT i lesbeskvis

Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) 
ble presset til å arrangere samlivskurs for 
både homofile og heterofile par etter at et 
lesbisk par ble nektet adgang til et SiT-
kurs i midten av februar. Paret reagerte 
kraftig og fikk støtte av blant annet like-
stillingsminister Karita Bekkemellem 
og velferdstingsleder Sebastian Eidem. 
SiT har beklaget at de ble oppfattet som 
diskriminerende mot homofile.

arbeidsgivere fra næringsliv og offentlig 
virksomhet i Trøndelag. Blant spørs-
målene som ble diskutert var hvordan 
bedriftene kan profilere seg bedre overfor 
studentene.

Gullvinner er NTNU-student
Astrid Jacobsen, av mange omtalt som 
Norges nye skikomet, er NTNU-student. 
Det melder Universitetsavisa. Jacobsen 
er andreårsstudent ved sivilingeniør for 
fysikk og matematikk.

To vil bli HiST-rektor
Bare to personer søker rektorstillingen 
ved HiST, skriver Høgskoleavisa. Begge 
er menn, og krever sine navn unntatt 
offentligheten. De er henholdsvis 37 og 
53 år. Høyskolestyret tilsetter ny rektor 
17. april i år, og den som får jobben blir 
HiSTs første ansatte rektor. Tidligere 
har rektor ved høyskolen blitt valgt av 
ansatte og studenter.

Flinkere sensorer

Antallet eksamener som sensureres 
etter fristen har blitt redusert fra 18 

Rekordstor festival

Den internasjonale studentfestivalen 
i Trondheim (ISFiT) ble arrangert for 
9. gang. Startskuddet gikk 16. februar 
og festivalen ble avsluttet søndag 25. 
februar. Mer enn 450 deltakere fra hele 
verden, flere enn noen gang, deltok, og 
omtrent 350 frivillige sto bak arran-
gementet. Blant høydepunktene var 
utdelingen av Studentenes fredspris til 
burmesiske Charm Tong (se side 11) 
og eksperimentet med et verdensparla-
ment (se side 38). I tillegg bød festivalen 
på flere debatter og kulturarrangement 
(se side 54).

Nye NTNU-direktører
Anne Rossvoll er tilsatt som ny studie-
direktør ved NTNU. Hun går fra 
stillingen som seksjonssjef ved Fakultet 
for ingeniørvitenskap og teknologi. 
Trond Singsaas fikk jobben som direktør 
for organisasjon og informasjon ved 
universitetet. Han går fra dagens stilling 
som organisasjonsdirektør. Ansettel-
sene er en del av omorganiseringen av 
ledelsen ved NTNU.

Et forum for gode ideer?
20. februar arrangerte Idéportalen 
Idéforum. Hensikten med Idéforum 
var å samle studenter og potensielle 

prosent i 2004 til tre prosent i fjor, 
skriver Universitetsavisa. I mars 2005 
vedtok NTNU-styret at fakultetene 
skulle bøtelegges dersom eksamens-
sensuren til studentene kom for sent. 
Boten er på tusen kroner per oppgave. 
Denne politikken later til å fungere etter 
hensikten. Bare Fakultet for informatikk, 
matematikk og elektronikk sensurerte 
flere eksamener etter fristen i fjor enn i 
2004. Sensurfristen er tre uker.

Kritiske til fellesprogram
Studentrepresentantene i NTNU-styret, 
Sverre Midthjell og Astrid Pihl, er kritiske 
til en internasjonal avtale om et felles-
gradsprogram. Studenter som skal ta 
programmet må betale 2000 euro i skole-
penger. Det mener Midthjell og Pihl strider 
mot gratisprinsippet, ifølge Universitets-
avisa. Styreleder Marit Arnstad mener 
at NTNU må spørre Kunnskapsdepar-
tementet om hvordan universitetet kan 
gjennomføre programmet uten å bryte 
med gratisprinsippet.

Ønsker NTNU-samling
Rådmannen fastholder at en 
samlokalisert campus mellom NTNU og 
HiST er den beste løsningen for Trond-
heim som by. Kommunen bør likevel 
være en «aktiv medspiller» i campus-
utviklingen, uavhengig av hvor NTNU 
og HiST ønsker å lokalisere seg i fram-
tiden, mener rådmannen. NTNU-styret 
vedtok i mai i fjor at universitetet ønsker 
å opprettholde dagens ordning med 
to adskilte campuser på Dragvoll og 
Gløshaugen. Trondheim bystyre skal 
behandle saken 29. mars.

100 000 kroner per kvinne
Ved Universitetet i Bergen (UiB) har styret vedtatt en 
handlingsplan for å jevne ut kjønnsbalansen blant de 
ansatte. Det skriver studentavisen Studvest. Ett av tiltakene i 
handlingsplanen er økonomisk godtgjørelse for ansettelse av 
kvinner. Alle instituttene ved universitetet skal få en økono-
misk bonus på 100 000 kroner per kvinne de ansetter. 

– Målet er å få fagmiljøenes oppmerksomhet rettet mot 
økt rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger. Vi 
ønsker en kjønnsbalansert rekruttering, sier likestillings-
rådgiver ved UiB, Anne Marit Skarsbø, til Studvest.

Hun er ikke bekymret for at tiltaket vil føre til at insti-
tuttene ansetter kvinner kun for pengenes skyld.

– 100 000 kroner er ikke så mye penger at dette er en 
reell fare, mener Skarsbø.

27. februar - 12. mars 2007

Attac Norge ønsker med en ny kampanje å mobilisere norske studenter 
til å bruke sin forbrukermakt og tvinge selskaper som Coca-Cola til 
å ta sosialt ansvar. Det skriver studentavisen i Tromsø, Utropia.

Attac Norge har nylig oversatt en kritisk rapport utgitt av orga-
nisasjonen War on Want. Ifølge Utropia gjør rapportens innhold 
at Coca-Colas velpolerte fasade som snill og sympatisk leskedrikk-
produsent slår sprekker.

– Coca-Cola dehydrerer lokalsamfunn som allerede lider av vann-
mangel, forgifter vannsystem og forurenser jordbruksland gjennom 
dumping av giftig avfall som også gjør lokalbefolkninga syke, forklarer 
leder for Attac Norge, Marte Nilsen.

– Målet med kampanjen er på kort sikt å opplyse student-
massen i Norge om Coca-Colas usolidariske fremtreden i den tredje 
verden.

Vil boikotte Coca-cola STUDVEST    
UKE 8
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ANSO-kongress
Om homofiles rettigheter i 
Bergen i helga        

SIDE 16

• Hollywoodland
• Arne And & Co
• Team Blitzkrieg
med flere

UiB dropper Istanbul
Universitetsstudentene kan 
ikke lenger dra på uveksling til 
Tyrkia. 
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SIDE 22

Kvinnebonus         Sex & drugs?

Mytene om rockeband er så mange. 
Studvest fulgte det nyetablerte roc-
kebandet Team Blitzkrieg gjennom 
oppladning og utladning på release-
konsert.   

 SIDE 12 OG 13 

Universitetsstyrets nyvedtatte 
Handlingsplan for likestilling 
inne bærer 100 000 kroner i øko-
nomisk gevinst til institutter som 

ansetter kvinnelige professorer.
– Dette kan fungere som et mo-

tivasjonsmiddel, sier professor 
Kari Wærness.

SIDE 5

Seks prosent av 
studentene stemte
Vernepleierstudentene Åse Marit Lid og Tine Marie Skogsberg Larsen brukte 
ikke stemmeretten sin da Eli Bergsvik ble gjenvalgt som rektor ved Høgskolen i 
Bergen (HiB). Det samme gjorde over 5600 andre HiB-studenter.

SIDE 4

To år er ingen alder, men alder nok 
for et klubbkonsept. Definition of 
Ill inviterte gamlisene i Tungtvann 
til feiringen. Da inviterer resten av 
gjestene seg selv. 

SIDE 14 OG 15 

Bursdagsfest

Herskerinne

Hilde Sandvik har MacGyver som 
forbilde, er feminist, nynorskfor-
kjemper og debattredaktør i Bergens 
Tidende.

SIDE 18  OG 19

Badminton
«Vi spiller ikke gitar»      
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75 ÅR SIDEN 
Ominnredning
Det tidligere 
styrerom er blitt 
flyttet inn på 
Under Duskens 
kontor. 
Nyvinningen 
består i at de tre 
øverste forret-
ningslokaler som 

man ikke fikk utleiet, er blitt slått 
sammen og innredet til en meget 
hyggelig billiardsal.

Som man av det foregående vil 
kunne forstå er Under Dusken blitt 
kastet ut av sitt meget hyggelige 
kontor. Og siste setning i forrige av-
snitt må, da vi igrunnen ikke burde 
forstå oss på arkitektur, kun regnes 
som en uhyre høflighet fra vår side 
(...) Under Dusken skal på den an-
nen side redigeres fra et uopvarmet 
loftsrum som det øiensynlig er 
meningen at redaktøren egenhendig 
skal innrede.

25 ÅR SIDEN 
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..GÅ I TOG!

10 ÅR SIDEN 
En moderne Ole 
Brumm
Erlend Loe har 
drevet med tea-
ter, han har spilt 
kontrabass, fått 
seg en cand.mag, 
han har skrevet 
for aviser, vært 
litt tekstforfatter, 

lært om manusskriving i København 
og skrevet et par barnebøker. Han 
skrev i Under Dusken. Det var på 
denne tiden han fant ut at han gikk 
rundt med en idé til en roman i 
magen.

– «Tatt av kvinnen» printet jeg 
faktisk ut på Dusken tidlig en søn-
dagsmorgen, den tiden det var minst 
sannsynlig å møte på noen. Det var 
ikke mange jeg torde å fortelle at jeg 
faktisk tuslet med å skrive en roman.

Siden 1994 har antallet norske studenter 
som tar utdanning i USA sunket til 
halvparten. Den amerikanske ambas-
sadøren i Norge, Benson K. Whitney, 
ønsker å satse hardere på studentut-
veksling mellom Norge og USA. 

– Norge og USA har et godt forhold, 
men forholdet er ikke bedre enn rela-
sjonene mellom våre lands innbyggere. 
Utveksling kan styrke disse relasjo-
nene, så vi må få flere nordmenn til 
USA, og flere amerikanere til Norge, 
sier Whitney.

Vil ha mindre byråkrati
Ambassadøren er for tiden på rundreise 
for å besøke utdanningsinstitusjoner og 
lokke flere norske studenter til USA. 
Han har tidligere uttalt at han ønsker 
å øke antallet norske studenter i USA 
med femti prosent innen de neste fem 
årene, men sier til Under Dusken at han 
har et enda mer ambisiøst mål.

– Det viktige er at kurven snus, vi 
må gå fra nedgang til økning, mener 
han.

Han tror bedre tilrettelegging vil øke 
antallet utvekslingsstudenter.

– Mange ting kan forenkles når 
nordmenn skal til USA.  Nordmenn 
er såpass gode i engelsk at de ikke 

burde behøve å ta TOEFL-testen (test 
i engelske språkkunnskaper, journ.
anm.). Å søke om visum bør også bli 
enklere. Vi må komme til studentene i 
stedet for at de må komme til oss.

– Det er ganske dyrt å studere i 
USA?

– Ja, det er mye dyrere enn i Norge. 
Et konkret tiltak for å lette utgiftene 
er å dekke førsteåret gjennom Låne-
kassen. En annen mulighet er å få til 
en økning i gjensidig utveksling, slik 
at det kommer en amerikansk student 
hit for hver nordmann som drar ut. Da 
vil utgiftene gå i null, forklarer ambas-
sadøren.

Vil kjempe for norske studenter
Ambassadør Benson 
K. Whitney mener USA 
må profilere seg bedre 
for å tiltrekke seg flere 
studenter fra Norge.

TEKST: EVA-THERESE GRØTTUM
evatheg@underdusken.no
FOTO: MARTE LOHNE

STUDENTUTVEKSLING

– Bush skremmer ikke
Whitney avviser at amerikansk uten-
rikspolitikk under president George 
W. Bush er en årsak til den synkende 
interessen for USA blant norske 
studenter.

– Nedgangen begynte lenge før Bush 
ble president, så jeg tror ikke han har 
skremt vekk studentene. Problemet er 
heller at det finnes så mange steder å 
studere, og mange av disse stedene er 
mye flinkere enn USA til å profilere 
seg. USA må begynne å markedsføre 
seg, slik at studentene får lyst til å dra 
dit, sier han.UD

LOKKEMAT: Ambassadør Benson K. Whitney håper mindre byråkrati og mer økonomisk 
støtte skal få flere norske studenter til å reise over dammen. 

Økt innsyn for SiO

I UD 3, 2007 skrev vi at Studenttinget 
(STi) ønsker å endre gjentaksregelen, 
og at det var et av fem forslag for å 
gjøre det enklere å kombinere studier 
og frivillig arbeid. Dette punktet ble 
imidlertid fjernet under STis behand-
ling av saken og kom ikke med i det 
endelige vedtaket. Under Dusken 
beklager feilen.

UD PRESISERER

Velferdstinget i Oslo har vedtatt å 
innføre offentlighetsloven for Student-
samskipnaden i Oslo (SiO). Det skriver 
Universitas. Dette betyr at SiO nå må 
praktisere høyere grad av åpenhet. Alle 
studentene skal få innsyn i samskip-
nadens dokumenter, for eksempel 
sakspapirer til styremøter.

– Siden medlemskapet i SiO er 
påtvunget for studenter, synes vi at alle 
bør ha rett til å se disse dokumentene.,sier 
Stine Winger Minde, leder for Velferds-
tinget.

Hovedstyreleder i SiO, Silje Winther, 

er mindre begestret for vedtaket.
– Dette vil koste minimum 500 000 

ekstra i året, og jeg synes det er dårlig å 
bruke velferdspenger på dette, sier hun 
til Universitas.
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STUDENTENES 
FREDSPRIS

Norske oljepenger til Burma-diktatur
Et rørledningsprosjekt kan 
tvinge tusenvis av 
burmesere på flukt. Norge 
støtter prosjektet.

FARLIG INVESTERING: Fredsprisvinner Charm Tong oppfordrer Norge til å selge sine aksjer i 
selskapet International Daewoo som skal bygge en gassrørledning i Burma.

STATENS PENSJONSFOND - UTLAND!
Statens pensjonsfond ble opprettet 
i 2006, og består av Statens 
pensjonsfond – Utland (tidligere 
Statens petroleumsfond), og 
Statens pensjonsfond  – Norge 
(tidligere Folketrygdfondet).

 De etiske retningslinjene for 
Statens pensjonsfond – Utland 
sier blant annet at grunnleggende 
rettigheter hos de som berøres av 
selskaper fondet er investert i, skal 
respekteres.

 Etikkrådet skal vurdere 
om investeringer i enkelte 
selskaper er i strid med 
fondets etiske retningslinjer. 
Finansdepartementet fatter 
beslutning om å utelukke selskaper 
fra fondets investeringsunivers 
basert på tilrådning fra Etikkrådet. 

Statens pensjonsfond – Utland 
har investert rundt 200 millioner 
kroner i det sør-koreanske selskapet 
Daewoo International. Dette 
selskapet står tiltalt av sør-
koreanske myndigheter for salg av 
ulovlig våpenteknologi og utstyr til 
Burmas militærjunta. 

Selskapet er også hovedinvestor 
i Shwe-gassfeltet i Bengalbukta 
utenfor vestkysten av Burma, hvor 
bygging av en gassrørledning skal 
begynne i år. Profitten fra den 
kommersielle produksjonen antas 
å bli den største inntektskilden for 
militærjuntaen.

Kilder: regjeringen.no, Den norske 
burmakomité

– Alle økonomiske samarbeid med 
Burma vil gi militærjuntaen mer pen-
ger, og dermed flere angrep og mer 
undertrykking av sivilbefolkningen, 
sier fredsprisvinner Charm Tong.

Hun er selv fra Burma, og har i 
mange år jobbet for å sette fokus på 
menneskerettighetsbruddene som begås 
av militærjuntaen i landet. Allerede da 
hun var 16 år gammel begynte hun dette 
arbeidet.  Siden har hun både talt for 
FNs generalforsamling, og snakket med 
mektige statsledere som USAs president 
George W. Bush. 

Tvinges på flukt
Statens pensjonsfond ‒ Utland har 
investert 200 millioner oljekroner i det 
sør-koreanske selskapet Daewoo Inter-
national. Selskapet skal begynne bygging 
av en gassrørledning ved Bengalbukta, 
vest i Burma, i år, og Charm Tong frykter 
for livene til de som bor i området.

– Folk tvinges til å flykte fra hjem-
mene sine, og området forvandles til en 
krigssone. De har ikke noe sted å dra, 
og ikke noe hjem å dra tilbake til. Men 
hvis de velger å bli, risikerer de tortur, 
voldtekt og drap. Mange utnyttes også i 
tvangsarbeid for regimet, sier hun.

Dette er ikke første gang et bygge-
prosjekt truer livene til lokalbefolkningen 
i Burma. Det franske selskapet Total 
bygget mellom 1995 og 1998 en gass-
rørledning i landet. Under byggingen 
ble det begått grove menneskerettighets-
brudd mot den lokale befolkningen, og 
gjort store miljøskader i området. Statens 
pensjonsfond ‒ Utland er investor i 
Total. 

Charm Tong frykter at historien 
kan gjenta seg, og oppfordrer norske 
studenter til å følge nøyere med på 
statens investeringer i Burma.

– Det burmesiske folket vil ikke se noe 
til pengene som investeres i Daewoos 
prosjekt. Alt går til å styrke militær-
juntaen. Jeg håper Norge vil trekke 
investeringen fra selskap som bidrar 
til å støtte juntaen, og at studenter og 
andre kan øve politisk press for at dette 
skal skje, sier hun.

– Investorene tenker ikke på prisen 
som betales når tusenvis av mennesker 
mister sitt land og sine liv.

– Alt ødelegges
Charm Tong vektlegger at spesielt de 
etniske minoritetene i landet under-

trykkes, og at de mister mye av sin 
kultur:

– Ingen tar hensyn til det som er igjen 
av kulturarv i landet. Alt ødelegges, og 
jo mer som investeres i landet, jo lenger 
kan regimet fortsette sin undertrykking 
av folket i Burma.

Det er Etikkrådet som skal råde 
Finansdepartementet om Statens 
pensjonsfond – Utland sine investe-
ringer bør trekkes av etiske hensyn. 
Dersom selskapet fondet har investert 

i, medvirker til «grove eller systematiske 
krenkelser av menneskerettighetene som 
for eksempel drap, tortur, frihetsberø-
velse, tvangsarbeid, de verste former for 
barnearbeid og annen utbytting av barn» 
skal fondet trekke sine investeringer.

Leder for Etikkrådet, Gro Nylund, 
ønsker ikke å kommentere saken.

– Vi kan aldri kommentere hvorvidt 
vi jobber med en sak eller ikke før en 
eventuell tilrådning om uttrekk offentlig-
gjøres, sier hun.UD

– Det betyr mye for meg å motta 
denne prisen. Dette er en solidaritets-
beskjed fra alle dere, om at dere har 
tro på meg og mine brødre og søstre 
i Burma, sa Charm Tong da hun 23. 
februar mottok Studentenes fredspris 
under den internasjonale studentfesti-
valen i Trondheim (ISFiT).

Hun fikk prisen for sitt arbeid med 
å sette internasjonalt fokus på mennes-
kerettighetsbruddene som begås av 
militærdiktaturet i Burma. Den unge 
jenta fikk internasjonal oppmerk-
somhet da hun med kvinnenettverket 
Shan Womens Action Network (SWAN) 
la fram rapporten «License to rape». I 
denne dokumenteres det hvordan mili-
tærregimet benytter voldtekt som våpen 

– Ikke se på oss 
som ofre 

mot kvinner og barn i landet. 
Fredsprisvinneren sa at hun har et 

håp om å kunne vende tilbake til sitt 
hjemland og leve i fred, og at all støtte 
gjør at framtiden ser lysere ut.

– Situasjonen er forferdelig. Militær-
juntaen har fortsatt «license to rape». 
Men betyr det at vi vil gi opp? Svaret 
er nei. Vær så snille å ikke se på mine 
brødre og søstre i Burma som ofre. 
De er tapre menneskerettighets-
forkjempere, sa hun da prisen ble 
overlevert.

Fredsprisen på 50 000 norske 
kroner vil Charm Tong gi til skolen 
hun driver for burmesiske flyktninger 
i Thailand. UD
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NYE NETTSIDER

Nye nettsider kan være ulovlige:

NTNU MÅ TA ANSVAR: Kjetil Knarlag ved rådgivingstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser på NTNU mener universitetet må ta i bruk 
kompetansen de besitter for å utvikle et bedre nettilbud til blinde og svaksynte studenter.

Diskriminerer blinde og svaks ynte

Kjetil Knarlag ved rådgivningstjenesten 
for studenter med funksjonsnedsettelser 
er kritisk til løsningene NTNU har valgt 
i det nye eksternnettet.

– Jeg mener NTNU kan være i ferd 
med å bryte norsk lov ved ikke å tilrette-
legge for blinde og svaksynte, sier han.

Ifølge Universitets- og høyskoleloven 
er norske universiteter pålagt å utforme 
tekniske innretninger slik at funksjons-
hemmede kan studere.

– Utformingen er i strid med 
halvparten av de internasjonale retnings-
linjene norske offentlige nettsider skal 
følge, forteller Knarlag.

Ikke internasjonal standard
Knarlag har stillingen som nasjonal 
pådriver for tilgjengelighet for funk-
sjonshemmede på universiteter og 
høyskoler. Han fremhever at blinde 
og svaksynte er superbrukere av nett-
tjenester.

– Internett er den store informasjons-
kanalen deres, sier han.

– Men de er avhengige av at interna-
sjonale standarder blir fulgt. Bruker man 
andre hjelpemidler enn en vanlig skjerm 
blir NTNU-sidenes grafiske utforming 
forvirrende.

Blinde som bruker skjermleser og 
leselist vil få innholdet på en nettside 
som én lang tekstlinje. Utformingen på 
NTNUs nettsider er tabellbasert, noe 
som gjør at informasjonen kommer i 
ulogisk rekkefølge. Brukerne har midler 
for å finne fram, men bare hvis lenker og 
overskrifter er brukt på en god måte.

– Nettsidene har mange lenker som 
begynner med teksten «les mer», sier 
Knarlag.

– Slike lenker skal man ikke bruke. 
Når de listes opp får man ikke vite hva 
de peker til. Nettsidene bruker dessuten 

NTNU kan bryte norsk lov 
fordi de nye nettsidene er 
vanskelig tilgjengelige for 
funksjonshemmede. – Vi 
har forsøkt å påvirke hele 
veien uten å bli hørt, sier 
Kjetil Knarlag. 

ikke skikkelige overskrifter.
Et annet ankepunkt er websidenes 

dårlige kontraster og manglende alter-
nativ tekst til bildene. 

Kontraster er viktige for at svak-
synte blant annet skal kunne bruke 
lenker effektivt, og se hvilke lenker de 
har besøkt.

– NTNUs ansatte har ringt oss og 
spurt hvorfor kontrastene er så dårlige 
på siden, forteller Knarlag.

Nettsidene mangler også tekst på flere 
bildelenker, slik at blinde ikke vet hva 
bildene lenker til.

– Universitetets ansvar
Kjetil Knarlag er frustrert over at 

rådgivningstjenesten for studenter med 
funksjonsnedsettelser ikke har fått ta del 
i utformingen av eksternnettet.

– Dette er ikke noe vi kommer og 
klager over i ettertid, sier han.

– Vi har forsøkt å påvirke hele veien 
uten å bli hørt. Egentlig kan mye av dette 
lett endres. Jeg vet vi kan gjøre det bedre. 
Det finnes kompetanse på NTNU, og vi 
har ennå tid til å redde den nye Innsida. 
Det er det viktigste.

Knarlag vil imidlertid ikke komme 
med noen endelig konklusjon om de 
nye nettsidene.

– Vi driver fortsatt og tester dette 
ordentlig med brukere i målgruppen, 
sier han.

Ekspedisjonssjef Toril Johansson i 
Kunnskapsdepartementets universitets- og 
høyskoleavdeling, mener tilretteleggingen 
er universitetets ansvar.

– Av loven går det fram at institusjo-
nene så «langt det er mulig og rimelig» 
skal legge til rette for et tilrettelagt og 
fleksibelt arbeidsmiljø, forklarer hun.

– Vi har ikke vurdert nettsidene 
til NTNU spesielt, men forutsetter at 
universitetet velger løsninger som tar 
utgangspunkt i at de skal være tilgjen-
gelige for alle studenter.

Lover forbedring
Anne Katharine Dahl er leder for 
styringsgruppen for utviklingen av det 

27. ferbruar - 12. mars 2007
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– Dette er et feilkonsept, sier Kai Torgeir 
Dragland.

Han er avdelingsingeniør ved Institutt 
for datateknikk og informasjonsviten-
skap (IDI).

– NTNU innfører tvangstrøye for 
alle underenheter. Alt skal se likt ut, og 
dette prøver NTNU å selge som krea-
tivitet og innovasjon.

– En grå suppe
Han sammenlikner eksternnettet med 
nettsidene til Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), som har vært utpekt 
som et forbilde for NTNU.

– Her har universitetet en enhetlig 
toppside, og så står underenhetene 
fritt til å utforme sine sider slik de vil, 
så lenge de lojalt lenker tilbake til topp-
siden. Hos NTNU må alle bruke samme 

mal og oppsett, slik at alle websider, 
uansett undernivå, blir en del av denne 
grå suppa.

Tydelighet utad
Leder for styringsgruppa for det nye 
eksternnettet,  Anne Katharina Dahl, 
påpeker at MIT og NTNU har ulike 
utgangspunkt for merkevarebygging 
på nett.

– Vi har tatt utgangspunkt i en 
undersøkelse som viser at bare en av 
fire nordmenn har uhjulpen kjennskap 
til NTNU, sier hun.

– Derfor har målet med strukturen og 
designet vært at vi framstår som tydelige 
og enhetlige utad, og dette mener jeg vi 
har lyktes veldig godt med. At enkelte 
mener det er umulig å utfolde seg krea-
tivt innenfor malen vi bruker, får så være. 
Hvis man går gjennom innholdet til de 
forskjellige enhetene, ser man at det er 
lagt ned mye kreativitet i disse.

Dahl understreker at hun er fornøyd 
med mottakelsen av det nye ekstern-
nettet.

– De nye nettsidene våre er blitt meget 
godt mottatt, både eksternt og blant 
medarbeiderne ved NTNU, sier hun.

– Selv om dette muligens ikke er blitt 
fanget opp av Under Dusken.UD

− Kreativ tvangstrøye
På NTNUs nye eksternnett 
må alle fakulteter og 
institutter følge samme 
mal. Avdelingsingeniør 
Kai T. Dragland ved IDI 
mener dette går ut over 
nyskapningen på 
universitetet.

NTNU MÅ TA ANSVAR: Kjetil Knarlag ved rådgivingstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser på NTNU mener universitetet må ta i bruk 
kompetansen de besitter for å utvikle et bedre nettilbud til blinde og svaksynte studenter.

NYE NETTSIDER!
I sin plan «eNorge 2005» fastslår 
Sosial- og helsedirektoratet at 
offentlige internettsider skal følge 
retningslinjene i Web Accessibility 
Initiative (WAI), utviklet av World 
Wide Web Consortium (W3C) for 
universell utforming.

Universitets- og høyskoleloven sier 
i § 4.3 at tekniske innretninger skal 
være «utformet på en slik måte at 
funksjonshemmede kan studere 
ved institusjonen».

Fra og med 2003 har NTNU hatt 
rollen som nasjonal pådriver 
innenfor universitets- og 
høyskolesektoren når det gjelder 
funksjonshemmede i høyere 
utdanning.

Innenfor EU-området regnes 
det med at minst 15 prosent 
av befolkningen i alderen 
16-67 år har en eller annen 
funksjonsnedsettelse.

NTNU har brukt flere år på 
utviklingen av nye interne og 
eksterne nettsider.

Målet er at NTNU skal ha de 
beste nettsidene blant Nordens 
universiteter.

Det nye eksternnettet, som ble 
tatt i bruk 26. januar i år, hadde en 
prislapp på ti millioner kroner. Det 
interne nettet Innsida skal byttes 
ut i august.

IT-seksjonen (ITEA) ved NTNU 
har det tekniske ansvaret for 
utviklingen.

Kilder: shdir.no, lovdata.no, 
rådgivningstjenesten ved NTNU, 

Deltasenteret, ntnu.no,itea.ntnu.no.

Diskriminerer blinde og svaks ynte

nye eksternnettet. 
– Vår ambisjon er å tilfredsstille både 

nasjonale og internasjonale standarder 
for tilgjengelighet, sier hun.

– Vi ønsker å oppfylle det første 
tilgjengelighetsnivået som Sosial- og 
helsedirektoratet krever, og vi kommer 
til å legge press på våre viktigste eksterne 
leverandører for å oppnå dette.

Dahl fremhever at de nye nettsidene 
var i uferdig tilstand da de ble lansert, 
og at det jobbes aktivt for å forbedre 
dem.

– Tilgjengelighet for blinde og 
svaksynte har hovedprioritet. Denne 
forbedringen skal være fullført tidlig i 
vår, lover hun.UD

UTESTENGT: Det hjelper lite med leselist til 75 000 kroner hvis du som blind skal finne 
informasjon på NTNUs nye nettsider.

Diskuter saken på 
www.underdusken.no
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Ledelsen ved Institutt for sosiologi og 
statsvitenskap (ISS) informerte ikke om 
veiledningskuttet før i september, etter 
at fristen for å bytte fag var gått ut.

Det til tross for at beslutningen om 
å redusere veiledningen av bachelor-
oppgaver fra åtte til fem timer ble tatt 
allerede i april.

Skeptiske studenter
Fredrik Eckhoff skrev bacheloroppgave 
ved ISS forrige semester.

– Hvordan opplevde du situa-
sjonen?

– Som et stort problem. Faget var 
det mest omfattende jeg hadde valgt, og 
behovet for veiledning var stort. Det var 
likevel mer urovekkende at vi ikke fikk 
informasjon om vedtaket først midt i 
semesteret, sier han.

Medstudent Petter Solberg Larsen 
er enig.

– Det var kjedelig for studentene 
og feil av ledelsen at verken faglærer 
eller studenter ble informert om situa-
sjonen før det var for sent å bytte fag, 
sier han. 

Dårlig informasjon
Instituttleder Kari Moxnes ved ISS 
beklager at studentene fikk inntrykk 
av at det ble kuttet i veiledningen.

– Vi mener at denne saken ikke 
innebar en endring for studentene, men 
en endring for de ansatte, som opplevde 
en reduksjon i antallet godskrevne 
veiledningstimer, sier hun.

Med innføringen av Kvalitetsreformen 
ble den tidligere mellomfagsoppgaven 
erstattet av en bacheloroppgave.

– En beregning basert på estimater 
av faglærerne viser at de fleste studen-

Dårlig informasjon om veiledningskutt
Studenter som skrev 
bacheloroppgaver i 
samfunnsfag forrige 
semester fikk lite informa-
sjon om at veilednings-
tilbudet var kuttet med 
nærmere 40 prosent.

TEKST: HENRIK ARNEBERG
henrikar@underdusken.no
FOTO: MARTE LOHNE

VEILEDNINGSTILBUD

tene ikke benyttet seg av åtte, men fem 
timer veiledning på bacheloroppgaven. 
Denne oppgaven er mindre omfattende 
enn det mellomfagsoppgaven var, og 
krever derfor mindre veiledning, mener 
Moxnes.

Hun tilbakeviser imidlertid at studen-
tene ikke ble informert om kuttet.

– Vi tok opp dette flere ganger på 
gruppeledermøter med to av studen-
tenes tillitsvalgte ved instituttet.

– Feilprioritering
Fredrik Eckhoff synes instituttledelsen 
har prioritert feil. 

– Jeg har forståelse for at det må 
kuttes i midler, og at ledelsen er i en 
vanskelig situasjon. Men jeg mener at 
kuttene burde vært gjort andre steder. 
Disse fagene forutsetter tilstrekkelig 
veiledning for å gi studentene best mulig 
faglig utbytte, mener studenten.

Han synes det er skuffende at ledelsen 
tilsynelatende satser på på å utdanne 
flere mindre kvalifiserte studenter 
framfor færre studenter med høyere 
kunnskapsnivå.

– Mange «gratispassasjerer» fyller 
Dragvoll. De tar ressurser fra de mer 
motiverte og seriøse studentene som 
ofte velger disse tyngre fagene. Det er 
innenfor disse fagene det er størst behov 

for veiledning, sier han.
Instituttleder Kari Moxnes under-

streker at ISS må tilpasse virksomheten 
til de økonomiske og personalmessige 
ressursene de har.

– Vi får økonomiske rammer og 
tvinges hele tiden til å gi kvantitative 
mål på det vi gjør. Vi prøver derfor å 
få mest mulig ut av det lille vi har, sier 
hun.

Hun tror imidlertid ikke at den faglige 

FOR DÅRLIG: Student Fredrik Eckhoff mener ledelsen ved ISS kunne informert om veiledningskuttene på en ryddigere måte.

KAN FORSTÅ STUDENTENE: Instituttleder Kari Moxnes beklager at studentene opplevde 
kuttet som en reduksjon i veiledningen.

kvaliteten på undervisningen har sunket 
på grunn av veiledningskuttene.

Eckhoff er uenig:
– Det var helt klart behov for ukentlig 

veiledning hele semesteret, for å kunne 
lykkes med oppgaven. Bacheloroppgaver 
har et omfang på inntil 10 000 ord, og i 
tillegg skal man gjøre empirisk forskning 
på egen hånd. Min egen oppgave var på 
over 40 sider. Da er ikke fem timer nok 
veiledning.UD
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I et leserbrev til Universitetsavisas 
redaktør 20. desember 2006 satte 
amanuensis Trond Andresen spørsmåls-
tegn ved avisens journalistiske integritet. 
Grunnen var at avisen ikke skrev om den 
såkalte «Kolstad-saken», der psykologi-
professorene Arnulf Kolstad og Torbjørn 
Rundmo uten begrunnelse ble utestengt 
fra sitt arbeid på NTNU. 

Redaktør Arne Asphjell forklarte da 
at avgjørelsen om ikke å dekke saken var 
en redaksjonell vurdering. Han påpekte 
også at de ikke på noe tidspunkt hadde 
fått instrukser fra NTNU-ledelsen om 
ikke å skrive om saken.

I dag sier Asphjell at de ikke skrev 
om Kolstad-saken fordi de «de ikke fikk 
hull på den».

– Andresen insinuerer i leserbrevet at 
vi ikke turte å skrive om saken. Men på 
daværende tidspunkt hadde vi ikke fått 
noen føringer fra universitetet. 

Selv om Asphjell mener at det er en 
potensielt god sak, har Universitetsavisa 
valgt å ikke skrive den.

– Det er ingen tvil om at saken er 
viktig nok. Vi må tørre å ta opp vanske-
lige personalsaker. Men vi har fått beskjed 
om at dette er et tema vi skal være forsik-
tige med å skrive om, sier han. 

Streng formålsparagraf
At avisen skal ta opp vanskelige saker 
påpekes i avisens formålsparagraf, 
vedtatt av daværende Kollegiet (nå 
styret). 

Her står det blant annet at avisen skal 
«bidra til å skape en organisasjonskultur 
preget av åpenhet og samhold, hvor 
det skal gis rom for å ta opp vanske-
lige og kontroversielle saker». Pressens 
Vær Varsom-plakat legges til grunn for 
avisens drift. 

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold 
i Norsk Presseforbund mener at Univer-
sitetsavisas dobbeltrolle er svært 
problematisk. 

Han påpeker spesielt det problematiske 
ved at universitetets informasjons-
direktør også er Universitetsavisas 
ansvarlige redaktør.

– Lignende problemstillinger har 
vært drøftet i fagpressen. Her har det 
kommet fram at det ikke er akseptert 
at en informasjonsavdeling eller leder 
for denne er ansvarlig redaktør.

Han mener at NTNU bør fristille 
den ansvarlige redaktøren for å kunne 
oppfylle formålsparagrafen sin.

– Det er i utgangspunktet en utmerket 
formålsparagraf, men med dette målet 
bør de tørre å gi ansvarlig redaktør full 
frihet, sier han.

Kokkvold får støtte fra administre-
rende direktør Even Trygve Hansen i 
Fagpresseforbundet. Han henviser til 
fagpressens redaktørplakat.

– I denne kommer det tydelig fram at 
det skal være ordnede forhold mellom 
utgiver og redaktør. 

Også Hansen mener at Universitets-
avisa er i en problematisk situasjon. 

– Universitetsavisa vil aldri kunne bli 
medlem hos oss. En dobbeltrolle som 
denne ville aldri blitt akseptert av den 
øvrige pressen, sier han.

– Mellom barken og veden
Redaktør Arne Asphjell legger ikke skjul 
på at avisen har havnet i en interesse-
konflikt.

– At vi både er ansatte i informasjons-
avdelingen og en fri avis styrt av 
formålsparagrafen, er et problem. Jeg 
må være ærlig og si at vi føler at vi i 
enkelte tilfeller havner mellom barken 
og veden, og at vi ikke har full redak-
sjonell frihet.

Asphjell ønsker ikke å kommentere 
enkeltsaker der Informasjonsavdelingen 
har lagt bånd på avisen, men forteller at 
dette har hendt.

– Å kommentere enkelttilfeller blir 
for sensitivt, men jeg kan si at vi satt på 
informasjon angående campusutvikling- 
og idrettsbyggsaken som vi ikke gikk ut 
med. Vi har tilgang på post som sirku-

lerer internt i NTNU-systemet, og 
denne informasjonen må vi behandle 
med omhu.

– Vi er en bedriftsavis
Informasjondirektør og ansvarlig 
redaktør Anne Katharine Dahl er uenig 
med både sin egen redaktør, repre-
sentantene fra presseforbundet og 

TEKST: ANDERS PARK FRAMSTAD
framstad@underdusken.no
FOTO: MARTE LOHNE

PRESSEETIKK

Sensureres av ledelsen
Universitetsavisa skal være 
en del av den frie presse, 
men får stadig føringer fra 
NTNU-ledelsen.

fagpressen. Hun mener at det er fullt 
mulig å være en avis for og om NTNU, 
og samtidig tilstrebe et kritisk journa-
listisk perspektiv.

– Det er klart det er mulig. Det 
er hele Universitetsavisas profil! 
Formålsparagrafen sier ingenting om 
at avisen skal ha redaksjonell frihet. 
Avisens viktigste oppgave er å formidle 

DOBBELTROLLE: NTNUs internavis Universitetsavisa er underlagt NTNUs informasjonsavdeling og skal       samtidig følge pressens Vær varsom-plakat. – Ville aldri blitt akseptert av den øvrige pressen, sier 
administrerende direktør i Fagpresseforbundet, Even Trygve Hansen.

27. februar - 12. mars 2007
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Einar Myrenget stiftet Universitetsa-
visa i 1991. Han forteller at daværende 
Kollegiet (nå styret) for første gang la 
avisen under NTNU i 1993. I perioden 
mellom 1993 og 1999 gikk avisen fram 
og tilbake mellom å være en fristilt avis 
og en avis under informasjonsavdelin-
gens kontroll. 

I 1996 ble universitetets informa-
sjonssjef for første gang utnevnt som 
ansvarlig redaktør. Universitetsavisa 
hadde til da opparbeidet stor tillit i 
Trondheim, og var kjent for sitt kritiske 
blikk mot universitetet.

I 1999 fikk Myrenget nok.
– Det var en beklemt situasjon. Da 

Sensureres av ledelsen

Kaotisk historie
muligheten for å etablere en høyskoleavis 
bød seg, sluttet jeg. Jeg følte at ledelsen 
ved NTNU ønsket å styre det redaksjo-
nelle innholdet, og fant dette uforenelig 
med presseetiske prinsipper.

Universitetsavisas fikk sin nåværende 
struktur i 2000, da det daværende Kolle-
giet vedtok at Universitetsavisa skulle 
underlegges NTNUs informasjons-
avdeling. 

Samtidig ble den gjeldende formåls-
paragrafen vedtatt. Intensjonen om at 
Universitetsavisa skulle drives etter 
redaktørplakaten ble fjernet, men  det ble 
fastholdt at Pressens Vær Varsom-plakat 
legges til grunn for avisdriften.UD

NTNUs informasjonsdirektør er 
Universitetsavisas ansvarlige redaktør. 
Den daglige redaksjonelle ledelse for 
avisen utøves av en redaktør. Pressens 
Vær Varsom-plakat legges til grunn for 
arbeidet i Universitetsavisa.

Universitetsavisa skal:
• Tilstrebe et kritisk journalistisk 

perspektiv i tråd med den frie pressens 
idealer. 
• Være et organ for kommunikasjon og 
stimulere til meningsutveksling og fri 
debatt.
• Bidra til å skape en organisasjons-
kultur preget av åpenhet og samhold, 
hvor det skal gis rom for å ta opp 
vanskelige og kontroversielle saker.

UTDRAG FRA UNIVERSITETSAVISAS 
FORMÅLSPARAGRAF

AKTUELLE PARAGRAFER FRA PRESSENS 
VÆR VARSOM-PLAKAT!

2.2. Den enkelte redaksjon og den 
enkelte medarbeider må verne om sin 
integritet og troverdighet for å kunne 
opptre fritt og uavhengig i forhold 
til personer eller grupper som av 
ideologiske, økonomiske eller andre 
grunner vil øve innflytelse på det 
redaksjonelle innhold.

2.3. Redaksjonelle medarbeidere må 
ikke ha oppdrag, verv, økonomiske 
eller andre bindinger som kan skape 
interessekonflikter i forhold til 
deres redaksjonelle oppgaver. De må 
unngå dobbeltroller som kan svekke 
deres troverdighet. Vis åpenhet om 
forhold som kan påvirke redaksjonelle 
medarbeideres habilitet.

UTDRAG FRA REDAKTØRPLAKATEN!
Utdrag fra redaktørplakaten:
En redaktør (...) skal ha en fri og 
uavhengig ledelse av redaksjonen og full 
frihet til å forme bladets meninger, selv 
om disse i enkelte spørsmål ikke deles av 
utgiveren eller styret. 
Kommer redaktøren i en uløselig konflikt 
med bladets grunnsyn, plikter han/hun å 

trekke seg tilbake fra sin stilling. 
Redaktøren må aldri la seg påvirke til å 
hevde meninger som ikke er i samsvar 
med hans/hennes egen overbevisning.

www.universitetsavisa.no, 
www.presse.no, 

www.fagpressen.no

!

informasjon om universitetets primær-
virksomhet, sier hun.

Punktet i formålsparagrafen om at 
avisen «skal tilstrebe et kritisk journalis-
tisk perspektiv i tråd med den frie pressens 
idealer» hevder hun kun omhandler det 
journalistiske håndverket.

– Dere er en bedriftsavis snarere enn 
en uavhengig avis?

DOBBELTROLLE: NTNUs internavis Universitetsavisa er underlagt NTNUs informasjonsavdeling og skal       samtidig følge pressens Vær varsom-plakat. – Ville aldri blitt akseptert av den øvrige pressen, sier 
administrerende direktør i Fagpresseforbundet, Even Trygve Hansen.

– Det er bedriftsavis vi er. Dette er i 
tråd med avisens formålsparagraf. 

– Legger universitetet føringer på 
avisens redaksjonelle arbeid?

– Det er ansvarlig redaktørs ansvar 
å legge føringer på avisens redaksjo-
nelle linje. Som informasjonsdirektør 
er jeg ansvarlig for universitets infor-
masjon.UD



Store avslag 
på bøker 
5.–23. mars

Tapir Uttrykk

Kultur og 
politikk og sånn
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27
tirsdag

28
onsdag

01
torsdag

Biblioteket kl 18.00
div. arrangement: Styrekaffe

03
lørdag

Klubben kl 19.00
café nordsør: Rich, richer, richest

Edgar kl 19.00
Quiz

Storsalen kl 20.00
teater: Rocky Horror Picture Show

Storsalen kl 19.00
samfundsmøte: Den islamske fare

04
søndag

Storsalen kl 20.00
kino: Night on Earth

06
tirsdag

Klubben kl 19.00
bokstavelig talt: Karsten Alnæs 
om Sabina Spielrein

07
onsdag

Storsalen kl 18.00
samfundsmøte: Hva nå, Jonas?

08
torsdag

Klubben kl 19.00
excenteraften: Excenteraften 8 mars: 
Kvinnedagen

11
søndag

Storsalen kl 20.00
kino: Lawrence of Arabia
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EKSAMENSSENSUR

IME-fakultetet har 
revurdert fjorårets 
sensurfeil. Nå kan mange 
studenter få en positiv 
overraskelse i posten. 

NY KARAKTER-
SKALA!

Med den nye karakterskalaen ble 
grensen for å stå hevet fra 35 til 40 
prosentpoeng. Grensen for A ble 
hevet fra 85 til 90 prosentpoeng.

Den nye veiledende 
karakterskalaen skulle 
implementeres fra høstsemesteret 
2006. Enkelte sensorer benyttet 
den nye skalaen allerede fra 
vårsemesteret 2006.

Klagenemnda har i samsvar 
med IME-fakultetet vedtatt at 
instituttene skal gå gjennom hvilke 
fag feilen gjelder.

De studenter som ligger i sjiktet 
mellom den nye og gamle 
poenggrensen skal automatisk bli 
satt opp en karakter.

Mange studenter tilknyttet Fakultet for 
informasjonsteknologi, matematikk 
og elektronikk (IME-fakultetet) fikk 
feil karakter etter at enkelte sensorer 
brukte en ny og strengere karakter-
skala et semester for tidlig. Etter at Under 
Dusken skrev om feilen i januar i år, 
har Klagenemnda gjort helomvending 
i saken og bestemt seg for å rette opp 
feilen.  I et møte med IME-fakultetet har 
de vedtatt at alle studenter rammet av 
feilen skal bli satt opp en karakter.

– Det er en vinn-vinn-situasjon 
for studentene, sier sekretær i Klage-
nemnda, Harald Skaar. 

Den nye karakterskalaen som 
samsvarer på nasjonal standard, skulle 
ikke implementeres før i høstsemes-
teret. Grunnet informasjonsfeil fra 
IME-fakultetet brukte mange sensorer 
likevel den nye skalaen allerede ved 
våreksamenene 2006. Nå skal eksamen-
soppgavene gåes igjennom på nytt.

– Det viste seg at så mange studenter 
kan være berørt av feilen at en ny behand-
ling av alle enkelttilfellene ville blitt for 
omfattende. Dette er derfor den beste 
løsningen, forteller Skaar.

Nesten 25 prosent satt opp
Klagenemnda fikk greie på feilen da 
student Ole Ronny Thorsen klaget på sin 
sensur i faget kraftsystemer, ressurs og 
miljø. Fra sensurbegrunnelsen gikk det 
tydelig fram at den nye karakterskalaen 
var blitt brukt. Alle som tok dette emnet 
har nå fått eksamen vurdert på nytt. Av 
41 studenter gikk fire studenter opp fra 
B til A, og fem opp fra C til B. 

– Faglærerne det gjelder skal gå 
gjennom oppgavene på nytt. De studen-
tene som ligger i skillet mellom den nye 
og gamle karakterskalaen vil automatisk 
få oppjustert karakteren sin. Løsningen 
er uten risiko for å bli satt ned, slik som 
ved normal ny sensur, forklarer Skaar.

Faglærerne bagatelliserer
Saksbehandler ved IME-fakultetet, Erna 
Terese Wiker, bekrefter at det er sendt 

ut notat til alle instituttene med oriente-
ring om bestemmelsen, men hun er redd  
ikke alle vil ta feilen alvorlig nok.

– Det kan være vanskelig å få 
faglærerne til å innrømme at de har 
gjort en feil. De bagatalliserer skalaen 
fordi den kun er veiledende. 

Wiker synes dette er galt.
– Dersom det brukes en veiledende 

skala som utgangspunkt, må den skalaen 
som til ethvert tidspunkt er gjeldende 
benyttes.

Fakultetet avventer nå situasjonen til de 
har fått svar fra alle IME-instituttene. Da vil 
de gå ut og informere studentene.UD   

PÅ STUDENTENES LAG: Seniorkonsulent ved IME-fakultetet Erna Therese Wiker håper 
faglærerne innrømmer at de har gjort en feil.

Studieleder ved Høgskolen i Oslo, Lars 
Gule, gikk tidlig i februar ut med en 
oppfordring om å forby ansiktssløret 
niqab på universiteter og høgskoler.

Begrunnelsen for dette var at 
tildekking av ansiktet vanskeliggjør 
kommunikasjonen mellom student 

Niqab-forbud skal diskuteres
Kunnskapsministeren 
oppfordrer universiteter 
og høyskoler til å forby 
ansiktsslør. Rektoratet 
ved NTNU vil ta opp 
saken.

TEKST: BJØRN GRIMSMO
bjorngri@underdusken.no
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og foreleser. En uke senere uttrykte 
kunnskapsminister Øystein Djupedal 
støtte til et slikt forbud.

Ifølge prorektor for forskning og 
nyskapning ved NTNU, Astrid Lægreid, 
vil dette nå bli diskutert i ledelsen og 
på fakultetene.

– Vi har forståelse for Djupedals argu-
menter, og at det kan være et problem i 
undervisningen, sier Lægreid til Under 
Dusken.

– Men dette er ikke en beslutning vi 
ønsker å ta i isolasjon. Vi vil involvere 
representanter for studentorganisasjo-
nene i denne prosessen.

Niqab er en form for ansiktsslør som 
benyttes av enkelte muslimske kvinner. 
Det brukes sammen med andre kropps-
dekkende plagg, slik at bare øynene er 
synlige.UD

Sensurseier til studentene
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– Vi vet ikke hvor mange fag det gjelder 
eller hvilke studenter som er berørte, 
sier sekretær for Klagenemnda, Harald 
Skaar.

 I februar i fjor ble det vedtatt at den 
nye prosentpoengfordelingen skulle 
benyttes ved ingeniørutdanningen på 
NTNU.

Den nye veiledende karakterskalaen 
skulle imidlertid ikke implementeres før 
høstsemesteret i 2006. Dette ble presisert 
overfor fakultetene i et brev fra studie-
utvalget.

På tross av dette valgte mange 
sensorer ved Fakultet for informasjons-
teknologi, matematikk og elektroteknikk 
(IME-fakultetet) å bruke den nye skalaen 
allerede ved vårsensuren. 

Feilen ble bare tilfeldigvis oppdaget 
av studenten Ole Ronny Thorsen da han 
klaget på en karakter.

– Det er merkelig at man på et norsk 
universitet kan operere med ulike 
skalaer innenfor samme fakultet, sier 
Thorsen.

Han ba om begrunnelse på sensuren 
i faget kraftsystemer, ressurs og miljø. 
Ut fra denne gikk det tydelig fram at 
sensor feilaktig hadde benyttet den nye 
veiledende karakterskalaen et halvt år 
for tidlig. Thorsen fikk derfor medhold 
fra klagenemnda og mulighet til å få 
eksamen vurdert på nytt. 

Ingen tiltak
Harald Skaar mener dette er en infor-
masjonsfeil fra fakultetets side.

– Antagelig har ikke fakultetet vært 
påpasselig nok med å sende ut brevet 
om når overgangen skulle skje. 

IME-fakultetet har besluttet å infor-
mere alle studentene som tok det samme 
emnet som Thorsen om at de nå har 
utvidet klagerett. Det er derimot ingen 
planer om å informere studenter ved 

TEKST: BIRGITTE RAMM
birgir@underdusken.no
FOTO: MAGNUS B. WILLUMSEN
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Informerer ikke om sensurfeil
IME-fakultetet innrømmer 
at de ga for streng sensur 
i mange fag i fjor vår. De 
informerer likevel ikke alle 
berørte studenter.

andre fag om feilen. 
Skaar innrømmer at studentene ikke 

har mulighet til å vite at feil skala har blitt 
brukt ved sensur, og at de dermed kan 
ha rett til utvidet klagemulighet. 

– Det er kun et lite sjikt av studen-
tene dette er aktuelt for. Det gjelder de 
studentene som mangler noen få poeng 

FEIL FRA FAKULTETENE: Sekretær i Klagenemda, Harald Skaar, mener det er mangel på informasjon fra fakultetene som har gjort at den nye 
karakterskalaen er blitt benyttet et semester for tidlig.

Utdanningsutvalget vedtok 
2. februar 2006 en endring 
av prosentpoengmetoden for 
sivilingeniørutdanningen ved NTNU.

Den veiledende karakterskalaen ble 
endret for å samsvare med nasjonal 
standard.

Med den nye skalaen ble grensen 
for å stå i fagene hevet fra 35 til 
40 prosent. Grensen for å få A ble 
hevet fra 85 til 90 prosent.

Den nye veiledende karakterskalaen 
skulle implementeres fra 
høstsemesteret 2006. Dette gikk 
fram i et brev til fakultetene fra 
studieutvalget.

Enkelte sensorer har likevel 

NY KARAKTERSKALA!
benyttet den nye veiledende 
karakterskalaen allerede 
i vårsemesteret 2006. 
Studieadministrasjonen har ingen 
oversikt over hvilke eller hvor 
mange fag feilen gjelder.

Institutt for datateknikk og 
informasjonsvitenskap benyttet 
den nye skalaen allerede fra 
vårsemesteret 2006. Over hundre 
ulike fag hører til under dette 
instituttet. 

Dersom du har tatt fag ved dette 
instituttet, og mistanke om at 
feil karakterskala ble brukt, kan 
du fortsatt ha mulighet til å få ny 
sensur.

Kilde: Klagenemda

for å få en bedre karakter.
 Per i dag finnes det ikke flere klager 

inne. Opprinnelig er klagefristen gått 
ut for lenge siden. Men det er likevel 
ikke for sent.

– Det må selvsagt tas hensyn til det 
tidspunktet studentene får vite om feilen. 
Dersom det kommer inn flere klager, 

må Klagenemda vurdere om kravet 
på ny sensurvurdering skal utvides til 
flere fag. 

– Unngår dere å informere studenter 
fordi dere ikke ønsker klager?

– Vi behandler de klagene som 
kommer inn. Vi går ikke ut og oppfor-
drer studenter til å klage.UD

Universitetsbibliotekene i Norge 
avsluttet 1. januar 2007 avtalen med 
det digitale tidsskriftforlaget Black-
well Publishing. Årsaken er at forlaget 
ønsket en ny avtale som ville resultert i 
en prisstigning på over 20 prosent.

Blackwell Publishing tilbyr tids-
skrifter elektronisk fra sine nettsider, 
men disse har bibliotekbrukere ved 
universitetene nå ikke lenger lese-
rettigheter til.

Som en erstatning vil bibliotekene 
tilby studentene papirutgaver av arti-
klene.

– Dette vil ikke koste studentene 
noe ekstra, men leveringstiden kan 
være inntil to uker dersom vi må bestille 
artiklene fra andre, opplyser Universi-
tetsbiblioteket ved Dragvoll.

Artikkeldatabase
er blitt lukket 

16. januar  -  29. januar 2007

Faksimile fra Under Dusken #1 2007 
«Informerer ikke om sensurfeil»
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14. februar la Statens arbeids-
miljøinstitutt (STAMI) fram rapporten 
om forekomst av kreft blant tidligere 
ansatte ved Rosenborg-laboratoriene. 
Rapporten konkluderte med at visse 
miljøer hadde en klart økt forekomst 
av blod- og lymfekreft. 

Professor Tor-Henning Iversen ved 
NTNU varslet om kreftfaren i 1997, etter 
at tre tidligere studenter ved Rosenborg 
var døde. Han er nå oppgitt over alle 
spekulasjonene som har oppstått i kjøl-
vannet av rapportframleggelsen. 

– Det er utrolig mye spekulasjon 
rundt dette. Men å finne en sammen-
heng mellom bestemte stoffer og kreft 
på Rosenborg, er nok ikke mulig, sier 
han.

Tsjernobylkreft?
I forrige nummer av Under Dusken 
gikk kjemiker Elisabeth Jacobsen fra 
NTNU ut og mente benzen ikke kunne 
være årsak til kreften, selv om dette var 
utgangspunktet i STAMI-rapporten. 
Den siste tiden har flere andre kreft-

kilder blitt trukket fram som mulig 
kreftårsak. Noen er også kritiske til 
selve rapporten.

– De lette etter kreftforekomst 
basert på om gruppene var ekspo-
nert for benzen eller ikke. Ser man på 
tallene, finner man ut at antallet kreft-
tilfeller går opp når eksponeringen går 
ned. Derfor var hypotesen feil, mener 
Bjørn Hafskjold ved NTNU.

Han er dekan ved fakultet for natur-
vitenskap og teknologi (NT-fakultetet), 
og mener at en kombinasjon av flere 
eksponeringer kan ha påvirket resulta-
tene i undersøkelsen.

– Vi vet at det var mye kreft-
framkallende stråling fra radioaktivt 
nedfall etter Tsjernobyl-ulykken i Midt-
Norge mot slutten av åttitallet, men dette 
er ikke inkludert i rapporten, mener 
Hafskjold.

– Formidabel jobb
Mange ved NT-fakultetet hadde sitt 
virke ved Rosenborg-laboratoriene.

– Hva skal fakultetet gjøre for å bidra 
til oppklaring av årsakene til krefttilfel-
lene?

– Vi vil bidra med opplysninger så 
langt vi kan. Arkivet med detaljer om 
hvordan man arbeidet på Rosenborg 
ligger på et fjernlager. Detaljene i dette 
materialet har vi ennå ikke kikket på, 
for det er en formidabel jobb. Vi vet jo 
ikke hva vi leter etter.

Hafskjold synes det vanskelig å si noe 
om årsakssammenhenger på grunnlag 
av tallene som rapporten viser.

– Hvis det er så stor usikkerhet rundt 
hva som er årsakene til krefttilfellene, 
hvordan kan man være sikre på at dagens 
laboratorier er trygge?

– Det er jeg trygg på. I dag tar vi andre 
forholdsregler. Dessuten er kunnskapen 
om håndtering av kjemikalier mye bedre. 
Jeg er i alle fall rolig.

– Forvirrende
Ansvarlig for Rosenborg-rapporten, 
Petter Kristensen ved STAMI, mener 
universitetet nå må slutte å spekulere,  
og heller konsentrere seg om å finne ut 
av årsakene til kreftutbredelsen.

– For meg som står utenfor NTNU er 
det forvirrende med alle de motstridende 
meldingene. Noen sier at arbeids-
situasjonen på Rosenborg var helsefarlig, 
andre ikke. Rapporten er begrenset når 
det gjelder konklusjoner om årsaker, og 

– Ettersom rapporten fra STAMI 
viser en overhyppighet av hudkreft, er 
det viktig at man foretar en grundig 
analyse av eksponering for UV-strå-

TEKST: JONAS PAULSEN
jonasp@underdusken.no
FOTO: STÅLE LIND STORVIK

ROSENBORGSAKEN

Kaos om kreftårsaker
Det myldrer av kreft-
hypoteser i Rosenborg-
saken. – Vi vet ikke hva 
vi leter etter, sier dekan 
Bjørn Hafskjold ved 
NT-fakultetet.

UV-stråling mulig kreftårsak
Professor Berit Johansen 
oppfordrer NTNU til å 
undersøke om UV-stråling 
kan ha forårsaket 
kreftfaren på Rosenborg.
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ROSENBORGSAKEN

Ingen masseundersøkelse

Institutt for kjemi på NTNU huser mange 
tidligere ansatte ved de nå nedlagte labo-
ratoriene på Rosenborg. Blant disse er 
forsker Elisabeth Egholm Jacobsen ved 
NTNU. Hun mener fokuset på benzen 
som kreftårsak er feil.

– Det kan ikke være benzen som 
er årsaken til krefttilfellene. Da ville 
alle verdens kjemikere vært syke også. 
Kjemikere begynte nemlig ikke å 
behandle benzen sikkert før på sytti-
tallet. Likevel har jeg jobbet med helse, 
miljø og sikkerhet i ti år i industrien, og 
følt meg trygg hele tiden.

Rosenborgsaken ved NTNU ble kjent 
i 1997 da det ble slått alarm om døds-
fall blant studenter som hadde oppholdt 
seg i laboratoriene. Noen år senere ble 
flere av de etterlatte tilkjent erstatninger 
på opptil 13 millioner kroner. I etter-
kant har NTNU blitt kritisert for å ikke 
ha gitt ut tilstrekkelig informasjon om 
kreftfaren.

Det var Statens arbeidsmiljøinstitutt 
(STAMI) som i sin tid konkluderte med 
at benzen kunne være en årsak til kreft-
tilfellene på Rosenborg-laboratoriene. 

NTNU-ledelsen uenig
Elisabeth Jacobsen mener stoffet behandles 

Kjemikerne frifinner benzen
NTNU mener benzen kan 
være årsaken til kreft-
tilfellene ved de nedlagte 
Rosenborg-laboratoriene.
Kjemimiljøet fra Rosenborg 
sier det er umulig.

 I kjølvannet av kreftavsløringer som 
VG kom med mot slutten av 2006, 
oppnevnte Kunnskapsdepartementet 

Ekspertgruppen oppnevnt av 
Kunnskapsdepartementet 
mener undersøkelse av 
7000 tidligere Rosenborg-
studenter er unødvendig.

på samme måte som på åttitallet, og at ruti-
nene for labsikkerhet er de samme i dag 
som ved Rosenborg-laboratoriene. 
– Vi hadde gode rutiner og aldri noen 
reaksjoner på lukt eller feilhåntering av 
stoffer. Målinger som ble foretatt da vi 
flyttet fra Rosenborg viste at avtrekkene 
der faktisk var mer effektive enn de vi tok 
i bruk på Realfagbygget, sier hun.

Dette er ny informasjon for NTNU-
rektor Torbjørn Digernes .

– Det er kjent at benzen er knyttet til  
hematologisk kreft, og blant personell 

ved Botanikklaboratoriene på Rosen-
borg er det mistanke om overhyppighet 
av disse kreftformene, sier han.

Til tross for at ledelsen i NTNU 
har uttrykt ønske om full åpenhet, 
ønsker ingen av de sentrale personene 
fra Botanisk institutt på Rosenborg å 
kommentere saken. Rektor avviser at 
noen av de ansatte har fått munnkurv, 
men tror mange stiller seg avventende 
til den kommende rapporten om kreft-
forekomst blant studenter og ansatte på 
Rosenborg.

– Informasjonen vi har framlagt om 
Rosenborgsaken er gjort på et faglig 
grunnlag. Vi vet ikke om benzen er 
årsaken, men det er mulig, siden stoffet  
forbindes med hematologisk kreft.

– Hvis det kommer fram at det er over-
hyppighet av kreft, vil dere prøve å finne 
årsakene til dette?

– Vi vil se på STAMI-undersøkelsens 
resultater, og deretter vurdere nye tiltak. 
Vi vil fortsatt fokuserer på best mulig 
oppfølging av de som kan være berørt, 
sier Digernes.UD

FEIL INFORMASJON: Kjemiker Elisabeth Egholm Jacobsen mener rutinene for behandling av benzen på de nå nedlagte Rosenborg-
laboratoriene ikke kan være årsaken til krefttilfellene.

en rådgivende ekspertgruppe som 
skulle vurdere statens håndtering av 
Rosenborgsaken. 

Allerede i 2003 gjennomførte 
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), 
på vegne av Regjeringsadvokaten, 
statistiske analyser av krefthyppighet 
blant rundt 7000 studenter og ansatte. 
Den gangen ble det konkludert med at 
det måtte settes igang analyser opp mot 

kreftregisteret for å avdekke eventuell 
kreftforekomst. Dette arbeidet har blitt 
utsatt fram til i dag. 

Rektor Torbjørn Digernes har tidli-
gere beklaget at universitetet ikke 
presset på for å få igang undersøkel-
sene raskere.

Ekspertgruppa anbefaler likevel 
ikke å foreta en masseundersøkelse 
av alle de 7294 tidligere studentene 
og ansatte ved Rosenborglaborato-
riene.

I følge et brev fra ekspertgruppen 

til NTNU er sannsynligheten for å 
avdekke overhyppighet av kreft blant 
alle de berørte, veldig mye lavere enn 
å avdekke en slik relasjon hos de 49 
tidligere hovedfagstudentene i bota-
nikk.

I tillegg konkluderes det med at 
det vil være etisk betenkelig å utsette 
en så stor befolkningsgruppe for 
røntgenstråling i forbindelse med 
undersøkelsene, uten å være sikker 
på at det finnes medisinsk grunnlag  
for å gjøre dette.UD

sammenhengene vi fant gikk på aktivi-
teter på Rosenborg. 

Han stiller seg også uforstående til 
kritikken av rapporten.

– At Tsjernobyl-ulykken skal påvirke 
våre resultater er søkt. Hvorfor skulle 
det slå ut på noen grupper og ikke 
andre? Hypotesen baserte seg på den 
mistanken man hadde på forhånd, og 
denne mistanken ble bekreftet. Derfor 
bør NTNU finne årsakene til dette. 
Spesielt viktig er det å se på virksomheten 
på kjemilaboratoriene, siden kreftfore-
komsten var størst her. Det vil være en 
usikkerhet så lenge denne jobben ikke 
er gjort.UD

FORVIRRING: Etter fram av STAMI-rapporten den 14. februar, verserer det mange teorier om 
kreftårsakene. Rektor Torbjørn Digernes (midten) vil kartlegge forholdene ved Rosenborg.

Faksimile fra Under Dusken #3 2007 
«Kjemikerne frifinner benzen»
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Kaos om kreftårsaker

UV-stråling mulig kreftårsak
ling i Rosenborg-laboratoriene, mener 
Berit Johansen.

Hun er professor i biologi på NTNU 
og jobbet tidligere på Rosenborg. 
Johansen understreker at UV-stråling 
er en kjent årsak til hudkreft.

– Totalt sett er det ifølge rapporten 
en større forekomst av hudkreft enn 
hematologisk kreft. Derfor er det viktig 
at NTNU kommer til bunns i dette, 
mener hun.

På konferansen i forbindelse med 

– I STAMI-rapporten blir NTNU anbe-
falt å foreta årsaksrettet forskning. Hva 
vil dere gjøre?

– Vi er i dialog med det medisinske 
ekspertutvalget, og har blitt enige om å 
hente fram komplette personlister fra 
1964 og framover, som er det tidspunktet 
personnummer ble tatt i bruk. Dette er 
materiale som den første rapporten ikke 
tok for seg.

– Kommer dere til å kartlegge hva 
miljøer fra kjemi og biologi har vært 
eksponert for?

– Ja, vi setter i gang arbeidet med 
å samle inn mer informasjon fra disse 
laboratoriene. Men vi er ikke helt i 

− Kan bli aktuelt 
med overvåkning
I STAMI-rapporten opp-
fordres NTNU til å komme 
til bunns i Rosenborg-
saken. Under Dusken 
har spurt rektor Torbjørn 
Digernes hva universitetet 
vil gjøre.

framleggelsen av STAMI-rapporten, 
spekulerte forskerne i at årsaken 
til hudkrefttilfellene kunne skyldes 
solvaner. Johansen mener også at dette 
kan være deler av forklaringen, men 
etterlyser kartlegging av virksomheten 
ved Rosenborg-laboratoriene.

– Man brukte blant annet UV i under-
visningssammenheng på laboratoriene. 
Det bør være en enkel sak å undersøke 
hvordan sikkerhetsrutinene var for 
bruken av dette, sier forskeren.UD

ROSENBORGSAKEN!
Lokalene på Rosenborg var en 
del av Universitetet i Trondheim i 
1968, og ble en del av NTNU ved 
opprettelsen i 1996. Lokalene ble 
revet i 2000.

Utgangspunktet for den såkalte 
Rosenborgsaken var en rapport 
fra Arbeidsmedisinsk avdeling 
i 1997. Her ble det beskrevet 
fire tilfeller av hematologisk 
kreftsykdom. Kreftforekomsten 
kan være forårsaket av 
eksponering i forbindelse med 
laboratorievirksomhet.

I desember 2006 var det oppslag 
i VG om tidligere Rosenborg-
ansatte som hadde fått 
alvorlige kreftdiagnoser. Dette 
resulterte i at Kunnskapsminister 
Øystein Djupedal ba om 

en redegjørelse fra NTNU. 
Kunnskapsdepartementet ba også 
et medisinsk ekspertutvalg bistå 
departementet. Utvalget skal 
gi en vurdering av omfanget og 
tiltak som bør settes i verk.

14. februar i år ble en rapport om 
krefttilfellene lagt fram av Statens 
arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). 
Rapporten viste overhyppighet 
av kreft hos studenter og ansatte 
tilknyttet kjemifaget K2/K20, og 
doktorgradsstudenter.

Kilder: «Forekomst av 
hematologisk kreftsykdom 

hos ansatte og studenter 
ved Rosenborglaboratoriene 

NTNU», skriftlig redegjørelse 
om Rosenborgsaken fra NTNU til 

Kunnskapsdepartementet.

mål når det gjelder utformingen av 
arbeidet ennå. Skriftlige nedtegnelser, 
i form av labjournaler og labøvinger, 
kommer til å være viktige kilder i denne 
sammenhengen. Vi skal ha et møte med 
ekspertutvalget i første del av mars, der 
vi vil diskutere hvordan vi går videre.

– Det har vært mye snakk om kjemi-
faget K2/K20. Kommer dere til å fokusere 
på dette?

– Vi kommer til å undersøke det. Men 
vi kan ikke nøye oss med bare dette faget. 
Rapporten peker også på forhøyet kreft-
forekomst blant doktorgradstudenter og 
ansatte ved Rosenborg. Derfor må vi se 
bredere på virksomheten.

– Hva med personlig oppfølging og 
helseovervåkning for de som hadde sitt 
virke på Rosenborg?

– Det er absolutt et tema. Vi kommer 
til å diskutere med ekspertutvalget hvem 
det kan bli aktuelt for, og hvordan det 
bør foregå.

– Vil dere noen gang finne ut av årsa-
kene til kreftforekomsten?

– Det har jeg ingen formening om 
på nåværende tidspunkt.UD
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Ny retning for Nicaragua

TEKST: TALE MOLDESTAD
talem@underdusken.no

INTERNASJONAL UTDANNING

Påtroppende president 
Daniel Ortega lover «null 
sult, null arbeidsledighet, 
null analfabetisme og 
utdanning til alle». 
Presidentens motiver 
overbeviser ikke alle.

Cuba

Mexico

Guatemala

Colombia

Nicaragua

NICARAGUA

11. januar var statsledere fra hele verden 
på plass i hovedstaden Managua for å 
overvære innsettelsen av den tidligere 
sandinistlederen Daniel Ortega. Han 
overtar et land med stor sosial nød. 
Tiår med revolusjon, borgerkrig, natur-

katastrofer og økonomisk krise har satt 
sine spor, og gitt Nicaragua status som 
det nest fattigste landet på den vestlige 
halvkule – etter Haiti. 

Nytt håp
Daniel Ortega gjorde seg til USAs 
erkefiende da han i 1979 ledet sandinist-
revolusjonen mot den forhatte diktatoren 
Anastasio Somoza, noe som førte til en 
åtte år lang og blodig borgerkrig mot de 
kontrarevolusjonære og USA-støttede 
Contras-styrkene. 

– Da sandinistene hadde makten 
på åttitallet, fastslo de at seks prosent 
av statsbudsjettet skulle gå til høyere 
utdanning, og satte i gang en omfat-
tende anti-analfabetiseringskampanje, 
forteller Lise Ulvedal.

Hun er prosjektansvarlig for Nica-
ragua i Studentenes og akademikernes 
internasjonale hjelpefond (SAIH), og 
kan fortelle at landet i dag ligger nederst 

på verdensstatistikken når det gjelder 
utdanning.

Ortega ønsker makt
– Ortega har på mange måter snudd 
kappen etter vinden. Mens sandinistene 
på åttitallet sto for en tydelig sosialisme, 
har Ortega nå gått tilbake på mange av 
sine tidligere prinsipper, sier Ulvedal. 

Hun er usikker på hvorvidt Ortega og 
sandinistene i regjering vil bety endring 
for Nicaragua. 

– Ortegas sterke ønske om forsoning 
vitner om et ønske om makt heller enn 
ideologi, mener hun. 

 Det er femte gang Ortega stiller som 
presidentkandidat for Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN), og den 
tidligere revolusjonshelten overrasket 
mange ved å bytte ut åttitallets harde, 
revolusjonistiske linje med løfter om fred 
og forsoning. 

– Dette har han vist ved å inngå alli-
anser både med den katolske kirken og 
med sin politiske motpol, det liberale 
partiet Partido Liberal Constituciona-
lista (PLC), forteller Ulvedal. 

Utdanning først
Tidligere aktivist i sandinistbevelgelsen, 
Visitación Isabel Castil Arauz, har stor 
tro på den nye presidenten.

– Arbeidsløshet og fattigdom er de 
største sosiale problemene i Nicaragua i 
dag. Tidligere president Señor Bolaños  
lovte flere arbeidsplasser og økonomisk 
vekst, men villedet oss og gjorde situ-
asjonen for de aller fleste verre enn 
noensinne, sier hun.

Arauz er ikke i tvil om hva som må 
til for å heve velferden i Nicaragua. Hun 
er selv født og oppvokst på den nicara-
guanske landsbygden, i et av områdene 
der utdanningsnivået er lavest. Bare 47 
prosent av befolkningen på landsbygden 
kan lese og skrive.

– Vi må sette utdanning først. Bare på 
den måten kan vi på sikt heve velstanden 
for folk flest, og senke arbeidsledigheten, 
mener Arauz.

Nicaraguanske myndigheter har ikke 
prioritert utdanning tidligere. Befolk-
ningen har i gjennomsnitt 4,5 års 
skolegang, og utdanningskvaliteten er 
generelt lav. Det finnes lite læringsmate-
riell, og en stor del av dem som studerer 
må ta år om igjen. 

Den lave utdanningskvaliteten 
skyldes blant annet at landet først i 

august i fjor fikk sin egen utdanningslov. 
En tiårig kamp, ledet av det nicaragu-
anske lærerforbundet, sørget til slutt for 
at loven ble vedtatt. Før dette ble det 
vedtatt nye læreplaner og nye læringsmål 
ved hvert regjeringsskifte, noe som førte 

        
Republikken Nicaragua er Mellom-
Amerikas største land, og har 
kystlinjer mot både Stillehavet og 
Atlanterhavet. Atlanterhavskysten 
er delt inn i de to autonome sonene 
RAAN (Región Autonoma Atlántico 
Norte) og RAAS (Región Autonoma 
Atlántico Sur).

Landet var en spansk koloni fra 
begynnelsen av 1500-tallet til 
1821. 

Nicaragua var diktatur under 
den USA-støttede Somoza-
familien fra 1934 til 1979. 
Sandinistrevolusjonen (oppkalt 
etter frigjøringshelten Augusto 
C. Sandino) i 1979 ble avløst av 
en lang og blodig borgerkrig fra 
1981 til 1989 mellom sandinistene 
og den USA-støttede Contras-
bevegelsen. 

Nicaragua er det fattigste landet 
på den vestlige halvkule, etter 
Haiti. Verdensbankens beregninger 
for 2002 viste at 82 prosent av 
befolkningen levde for under én 
dollar per dag, at en tredjedel 

!

av befolkningen over 15 år var 
analfabeter, og at arbeidsløsheten 
lå på 22 prosent.

Det største partiet er FSLN (Frente 
Sandinista de Liberación Nacional). 
Partiet vant valget 5. november 
2006, og Daniel Ortega ble innsatt 
som president 11. januar i år. 

Kilde: Latin-Amerikagruppene
 i Norge.

27. februar - 12. mars 2007
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til at både studenter og skoleelever stadig 
måtte tilpasse seg den sittende regjerin-
gens ideologi.

Et splittet Nicaragua
SAIH har i mer enn 20 år jobbet i 

området ved atlanterhavskysten, der 
kvalitetssikring av høyere utdanning 
er en viktig målsetning. 

– SAIH jobber for å få større fokus 
på urfolksproblematikken og autonomi-
prosessen i det området som lenge har 

gått under betegnelsen «det glemte Nica-
ragua», forteller Lise Ulvedal. 

Støtte til universitetet URACCAN i 
delstadshovedstaten Bluefields har vært 
en av hovedprioritetene til SAIH siden 
universitetet ble opprettet i 1994. 

– Atlanterhavskysten er delt inn i 
to autonome soner, og skiller seg både 
økonomisk og kulturelt fra resten av 
landet. Dette har ført til at Nicaragua 
på mange måter er et splittet land, og 
de etniske gruppene langs atlanter-
havskysten har lenge blitt ignorert av 
myndighetene, forteller Ulvedal. 

– Derfor har også hovedvekten av 
høyere utdanningsinstitusjoner blitt lagt 
til stillehavskysten. 

Kritisk til Verdensbanken
Offisielle tall fra landets regjering viser at 
Nicaraguas utdanningsnivå har sunket i 
takt med økt privatisering og liberalis-
tiske strukturtilpasningsprogram. Dette 
har tiltrukket seg internasjonal oppmerk-
somhet, og Utdanningsforbundet i Norge 
har samarbeidet med lærerforbundet i 
Nicaragua siden 1985. 

– Et av våre samarbeidsmål er å kart-
legge de tiltakene Verdensbanken har 
iverksatt for å forbedre utdannings-
situasjonen, forteller Pål Kjelland, 
internasjonal kontakt ved Utdannings-
forbundet Sør-Trøndelag. 

Verdensbanken og Det interna-
sjonale pengefondet (IMF) har satt 
rammebetingelser for bruk av statsbud-
sjettet til sosiale tiltak, og et problem 
har vært fokus på kvantitet i stedet for 
kvalitet når det gjelder rekruttering av 
nye lærere. 

Kjelland forteller at Utdannings-
forbundet derfor er kritiske til at 
Verdensbanken legger konkrete føringer 
på Nicaraguas statsbudsjett. 

– Vi ønsker en sterk offentlig skole, 
og en av våre hovedprioriteringer er å 
styrke fagbevelgelsene og å kjempe mot 
privatisering, sier han. 

Spår etterlengtet endring
Visitación Isabel Castil Arauz forteller at 
det ble folkefest uten like da Ortega og 
FSLN gikk av med seieren 5. november 
i fjor. Ortega har lenge gjort seg til det 
eneste håpet for mange, og i Auraz’ hjem-
bygd har tilhengerne hans klokkertro på 
at Nicaragua vil endres når han overtar 
makten.

– Jeg er sandinist. Hele min familie 
er sandinister, og med Daniel som presi-
dent vil vi endelig få endring i Nicaragua, 
forsikrer Arauz.UD

Kilder: Latin-Amerikagruppene
 i Norge, SAIH

NYTT REGIME: Ikke alle er sikre på at president Daniel Ortega vil heve utdanningsnivået og velferden i Nicaragua.  (Foto: Audun Husby).
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MIN STUDIETID

Hvorfor valgte du økonomi?
Jeg var interessert i aksjemegling og 
shipping. Jeg hadde en helt annen 
politisk legning på den tiden, men 
under studietiden forandret alt det 
seg. Jeg studerte jo fra 1966 til 1970. 
Hendelsene i ́ 68, protestbevegelsen, 
vietnamkrigen, og den generelle radi-
kaliseringen av studentmiljøet hadde 
stor innvirkning på meg. 

Hvordan var studietiden din?
Motivasjonen min endret seg jo etter 
hvert, og mange opplevde nok det 
samme. Jeg mener studietiden bør 
være en tid hvor man orienterer seg i 
livet. En tid for å påvirke andre og å bli 
påvirket. Den refleksjonen man har tid 
til å dyrke i studietiden, er veldig viktig 
for å utvikle seg som menneske.

Var du en flittig student?
Nja, jeg var vel middels flittig vil jeg 
tro. Jeg rotet mye med andre ting, var 
aktiv i Studenterforeningen og Kultur-
utvalget.

Har du et beste minne fra studie-
tiden?
Nei, det blir nærmest umulig å velge 
ut ett minne som det beste.

Hva med et verste?
Nei, jeg har vel egentlig ikke det 
heller. Jeg har gjennomgående posi-
tive minner fra tiden. De dårlige viskes 
ut med tiden, vet du.

Har du noen råd til dagens 
studenter?
Det er vel lett for meg å si, men jeg 
mener det er veldig viktig å bruke tiden 
til andre ting enn bare de målrettede 
studiene. Man må skaffe seg rom til 
sosial, kulturell og politisk utfoldelse. 
Selv om det er et økonomisk press på 
dagens studenter, så har dere en mye 
større frihet enn den man har i arbeids-
livet. Jeg tror det er viktig å bruke den 
friheten for det den er verdt. Mange 
ser i ettertid på studietiden som den 
mest verdifulle tiden i livet deres, og 
det er det viktig å huske mens man 
studerer. Det nytter ikke å bare tenke 
på eksamen.

Av Trygve Larsen Morset

TORSTEIN 
DAHLE

LERDER AV RØD 
VALGALLIANSE, 
LEKTOR  I ØKONOMI 
VED HØGSKOLEN I 
BERGEN

HANS 
OLAV 
FEKJÆR

Psykiater, overlege 
og rusforsker.

Har fylla skylda?
Studenters heftige alkoholkonsum skader ikke kroppen nevneverdig. 
«Fylleatferd» er et mye større problem, mener rusforsker Hans Olav Fekjær.

TEKST: MARIT KRISTINE VEA
maritkv@underdusken.no
ILLUSTRASJON: ARNE SKEIE 

ALKOHOL

Kan studenter som drikker seg fulle 
flere ganger i uka forvente senskader 
senere i livet?
Ulykker som følge av fylleatferd kan 
medføre invaliditet eller alvorlige skader. 
Men det skal mye til for at fyll i studie-
tida gir irreversible sykdomsskader på 
organene.

Så det er ikke slik at hjernen kan bli 
påvirket av stort alkoholkonsum?
Nei, det har vi gått bort fra. Tidligere 
sa forskere at man mistet en betydelig 
mengde hjerneceller hver gang man ble 
full. I dag er vi enige om at hjernen har 
så mange celler at det ikke er merkbart 
selv om man mister noen. Forutsatt at 
man ikke er evig student og drikker mye 
i flere tiår.

Hva er etter din min mening de største 
farene knyttet til studenters alkohol-
vaner? 
Den helserisiko fylla medfører, er først 
og fremst skader og ulykker. Promille 
øker risikoen for alle typer skader og 
ulykker, på grunn av redusert koordi-
nasjon og økt reaksjonstid. En studie fra 
rusforskningsinstituttet (SIRUS) indi-
kerer at det i Norge skjer omtrent 70 000 

skader og ulykker årlig som den skadde 
selv tilskriver sin egen drikking. En stor 
del rammer ungdom, fordi ungdom går 
mest på fylla. Toppen er i alderen 19-
23 år.

Så risikoen for farlig fylleatferd er 
større enn risikoen for akutte alkohol-
relaterte sykdommer?
I Norge skjer det årlig også noen titall 
dødsfall av akutt alkoholforgiftning. Men 
dette kommer særlig etter brennevins-
drikking, mens ungdom drikker mest øl 
og en del vin. De mest utbredte proble-
mene av alkohol i Norge er knyttet til 
fylleatferd. Cirka halvannen million 
nordmenn oppgir at de siste halvår 
har vært plaget, skadet av eller redde 
for fulle folk. Intervjustudier viser at de 
fleste er fornøyde med sin egen fylleat-
ferd, men svært ofte misfornøyde med 
andres. Det illustrerer den frihetsfølelsen 
fylla medfører, og som i mange tilfeller 
utnyttes til atferd preget av egoisme 
og hensynsløshet. Denne holdningen 
sier: «Nå er det ikke så farlig hva jeg 
sier og gjør.» Dette medfører selvsagt at 
mellommenneskelige relasjoner svekkes 
eller ødelegges.

Den mest kjente skadevirkningen av 
alkohol, i alle fall blant studenter, synes 
å være skrumplever. Er denne faren 
reell, eller er det andre skader vi bør 
være mer på vakt for?
Faren er i høy grad reell – det dør nesten 
én nordmann daglig av skrumplever. 
Men det tar mange år å utvikle, og i 
Norge dør det flere av fylleulykker enn 
av alkoholisk skrumplever!
En annen dødelig sykdom som kan 
ramme alkoholbrukere er bukspyttkjertel-
betennelse. Også denne sykdommen 
opptrer oftest hos mennesker som har 
drukket mye gjennom flere år, men den 
kan oppstå raskere enn skrumplever. Det 
skal imidlertid veldig mye til for å få 
alvorlige alkoholrelaterte sykdommer 
i tjueåra.

Man føler seg utvilsomt syk når man 
er fyllesyk. Hva utsettes kroppene våre 

for i denne fasen, og er det like skadelig 
som det føles?
Det er et vanlig spørsmål som ingen har 
noe helt godt svar på. En mistenker at 
stoffskifteprodukter av alkohol spiller en 
rolle. Kroppen må arbeide for å kvitte 
seg med de giftige avfallsstoffene som 
alkohol inneholder. Dessuten kan det 
selvsagt være et psykologisk element, 
ved at en del finner at de var litt vel 
løsslupne i fylla.

Mange studenter opplever at toleranse-
grensa for alkohol stiger raskt i løpet 
av studietida. Er dette økte konsumet 
likevel mer skadelig, til tross for at 
effektene ikke umiddelbart er anner-
ledes?
Det er mulig at tilvenning og «trening» 
kan gi en viss reduksjon av ulyk-
kesrisikoen, men antakelig ikke for 
sykdomsrisikoen. 

Norsk ungdom drikker stadig mer, 
også kvinner. Tror du dette vil ha 
konsekvenser for framtida, altså for 
den generasjon som i dag ubekymret 
drikker mer og mer?
Høyt forbruk er tradisjonelt et livsfase-
fenomen blant ungdom, slik at de fleste 
drikker mindre senere i livet. Men når 
forbruket er så høyt som nå, og hold-
ningene er så liberale, kan mye tyde på 
at dagens ungdom vil drikke mer også 
som voksne  enn det tidligere fødsels-
kull har gjort.

Mener du studenter kan forsvare å 
drikke seg sanseløst fulle hver helg?
Hovedmotivet for fyll er å komme i situa-
sjonen hvor det ikke er så farlig hva en 
sier og gjør, fordi en selv og andre etterpå 
vil – helt eller delvis – legge skylda på 
fylla og ikke bare på individet selv. 
Hvis man ikke har sosial angst (redd 
for å utfolde seg edru), og heller ikke 
har tenkt å overtre vanlige normer, er 
fylla overflødig. Foruten at den er dyr 
og promillen i seg selv er ubehagelig. 
Det krever mer selvtillit og mot å opptre 
edru, og derved ta det fulle ansvar for 
sine ord og handlinger!UD

Har skrevet en rekke bøker om rus 
og avhengighet, samt jobbet med 
rusbehandling på Blå Kors-senteret.

27. februar - 12. mars 2007
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Salsarytmer i Storsalen, politiske disku-
sjoner på Edgar og kunstutstillinger med 
globalt tilsnitt. ISFiT har igjen samlet 
studenter fra hele verden for diskusjon, 
sosialt samvær og kulturelle opplevelser. 
Noen har reist i tre døgn, mens andre 
har gått fra sine hybler på Moholt for 
å oppleve denne spesielle stemningen. 
Det er ingen tvil om at ISFiT er et viktig 
og godt møtested.

Midt i all rusen en slik global sammen-
komst skaper, kan vi ikke unngå å merke 
en umiskjennelig bismak. Vi kjente 
den først da vi fikk høre fra en deltaker 
at konsertprisene under ISFiT kan 
sammenlignes med billetter til Robbie 
Williams-konserten i hennes europeiske 
hjemland. Den ble værende da vi snakket 
med deltakere på Global Fiesta som ikke 
hadde råd til verken mat eller drikke. 
Den befestet seg da vi hørte om kenya-
neren som satt to døgn på Gardermoen 
uten å ha penger til å kjøpe seg mat, og 
bare fikk en sandwich som skulle vare 
hele turen opp til Trondheim. At delta-
kerne ikke alltid får spist seg ordentlig 
mette eller deltatt på alle arrangemen-
tene under festivalen, er noe som setter 
oss i en flau tilskuerposisjon. 

Under ISFiT kommer økonomiske 
forskjeller tydelig til syne. Vi fikk et stikk 
av dårlig samvittighet da vi kjøpte øl 
under Global Fiesta. Da vi diskuterte 
studentpolitikk med en deltaker unnlot 
vi å nevne at norske studenter føler at de 
har dårlig råd. Følte vi oss skamfulle over 
å være rike, vestlige studenter? Vi setter 
spørsmålstegn ved om ISFiT – og vi, i 
kraft av å være priviligerte studenter – 

ISFiT-fellesskapets 
bismak

oppleves som gode verter når vi gir med 
den ene hånden og setter en stopper med 
den andre. ISFiT kan ikke gjøre noe med 
at det er dyrt i Norge, men festivalarran-
gøren kan gjøre sitt aller ytterste for at 
alle skal føle seg som en del av et felles-
skap som ikke blir definert ut fra hvor 
mye penger du har. Under forrige ISFiT 
fikk deltakerne utdelt «ISFiT-penger» i 
et forsøk på å utjevne noen av de økono-
miske forskjellene mellom deltakerne. 
At årets festival ikke har prioritert dette, 
mener vi er synd.

Vi er klar over at det er mange hensyn 

som skal tas, penger som skal fordeles 
og arrangementer som skal organiseres. 
ISFiT-funksjonærene gjør en god jobb 
med å arrangere et rikt kulturtilbud, også 
for byens studenter og øvrige befolk-
ning. I tillegg klarer de å gjennomføre 
verdens største tematiske studentfestival. 
En del blir gjort for å bøte på de dyre 
prisene vi har i Norge. Det er flere gratis 
møter og konserter under festivalen, og 
mange gruppeledere gjør sitt for å skape 
aktiviteter i gruppa der deltakerne stiller 
på likt grunnlag. På denne måten er de 
med på å skape en god ISFiT-atmos-

fære, der en blir kjent med hverandres 
erfaringer. Når vi likevel reagerer, er det 
fordi vi har fått fortalt fra flere deltakere 
at de til tider føler seg utestengt fra det 
gode selskap. ISFiT oppleves ikke som 
et friminutt fra den evige påminnelsen 
om hvem som har penger og hvem som 
holdes utenfor. De pengebaserte godene 
er også en del av festivalens totalopp-
levelse. Er ISFiT en festival der bare 
studenter fra økonomisk rike land kan 
delta på full linje, mens studenter fra 
fattigere land holdes utenfor? Er ISFiT 
det samme for alle?

ØKONOMISKE FORSKJELLER: ISFiT oppleves ikke som et friminutt fra den evige påminnelsen om hvem som har penger og hvem som holdes 
utenfor, mener forfatterne. (Foto: Magnus B. Willumsen)

Under Dusken tar gjerne imot leserbrev. 
For å gi rom for alle, begrenses lengden på et 
innlegg til 3000 tegn. Korte kommentarer og 
replikker begrenses til 1800 tegn. Vi forbeholder 
oss retten til å redigere og forkorte innlegg. Vi 
gjør oppmerksom på at innlegg også vil være 
tilgjengelige på UDs hjemmesider.
Innlegg og kronikk kan sendes til:
meninger@underdusken.no

Frist: Torsdag 8. mars

Marit Eikeland
Ingdi Dommersnes Jølbo
Trondheimsstudenter og 
ISFiT-entusiaster

ISFiT

27. februar - 12. mars 2007

SIVERT FRØSETH ROSSING
Kronikk- og debattansvarlig
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I siste nummer av Under 
Dusken blir vi sivilingeniør-
studenter beskyldt for å ikke 
være annet enn bortskjemte 
med tanke på dagens arbeids-
marked. Hva skjedde med 
hardtarbeidende, samfunns-
ansvarlige og dyktige? 

Den kommentaren Under 
Dusken presterer å komme 
med, viser ikke annet enn dårlig 
dømmekraft og lite forståelse 
for tilstanden på Gløshaugen. 
Jeg skal være den første til å 
innrømme at vi er heldige med 

Jon Helge Kristiansen 
Dragvoll-student

KARRIERE

Etter å ha lest nok en innsikts-
full kommentar på side 3 i 
Under Dusken (nr. 3/2007), 
er det ingen vei utenom det 
å skrive et innlegg. Kan Helle 
Wensberg Holte gjøre rede for 
hvilket belegg hun har for å si 
at Gløshaugen-studentene er 
til salgs? Det ser ut som nok 
en fordom mot realistene fra 
en Dragvoll-student, med 
mye tid utenom studiene til å 
være misunnelig (ifølge side 3-
kommentaren i Under Dusken 
3/2007). Jeg har deltatt på 
noen bedriftspresentasjoner 

Studenter 
til salgs?

selv, og inntrykket jeg sitter 
igjen med er at førsteklassin-
gene kommer for å drikke øl 
og spise pizza, og fjerde- og 
femteårsstudentene snakker 
med bedriftene. Minner om en 
fin ordning. Tanker om hvem jeg 
likte best etterpå av Chevron og 
Statoil, gikk mer på hva jeg likte 
best av O’Martins og Peppes, 
Dahls og Ringnes. Kan det 
hende en Gløshaugen-student 
som ser en tv-reklame ikke 
umiddelbart løper hodeløs til 
Torget og kjøper varen? Kanskje 
er ikke mine subjektive opple-
velser representative. På den 
annen side har jeg faktisk vært 
på bedriftspresentasjon. Mulig 
at nyhetsjournalist Holte burde 
vært innom en tur også.

Er studentene 
bortskjemte?
Torkel Ugland 
Studenttillitsvalgt ved IVT-fakultetet

KARRIERE dagens arbeidsmarked. Men å 
gå fra det til at jeg skal ha skyld-
følelse for at vi er attraktive 
for bedriftene, nekter jeg. For 
de aller, aller fleste studenter 
betyr en interessant og utfor-
drende jobb mer enn hvem som 
bestiller tapas, og ikke pizza, på 
neste bedriftspresentasjon. Det 
betyr også mer enn hvem som 
gir oss 360 000 eller 380 000 i 
årslønn. Duskens påstand om 
at det er synd at etterspørselen 
etter nyutdannede er større 
enn tilbudet (slik det vanligvis 
har vært), finner jeg ytterst 
merkelig. Foretrekker Dusken 
at vi utdanner oss til arbeids-
ledighet og lediggang? Kanskje 
Dusken opplever meg som mer 

moralsk spiselig hvis jeg går 
uten arbeid noen år? 

At sivilingeniørstudenter 
ikke ser lenger enn sin egen 
navle, er nok en vettløs påstand. 
Hvor ellers i Norge finner man 
like mange studenter frivillig 
involvert i ting som Samfundet, 
UKA, ISFiT eller diverse linje-
foreninger? Hvor ellers finner 
man så mange som vil bidra for 
fellesskapet?

Duskens forståelse av 
tingenes tilstand på Gløshaugen 
i denne kommentaren er dess-
verre kun én i en rekke av saker 
som viser at avisa begynner å 
nærme seg en intern avis for 
Dragvoll. Det ville vært meget 
synd.

27. februar - 12. mars 2007
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I Under Dusken nr. 3/2007 
skriver Anongnat Nak-In og 
Ingunn Evensen at SiT burde ha 
100 prosent røykeforbud på alle 
sine hybler. De skriver: «Hvis 
røyking ikke hadde skapt en 
forferdelig lukt eller problemer 
for folk med pusteproblemer, 
så skulle vi holdt kjeft.» Disse 
argumentene synes vi ikke er 
gode nok. Skal man forby alt 
som lukter på hyblene, blir lista 
lang! Det er dog en kjempefor-
skjell på dem som blir syke av 
røyk, og dem som bare synes at 
en sneip lukter vondt.

Med tanke på pustepro-
blemer, står man overfor en del 

Andreas Faye-Lund og Pål Ivar Brekke 
Studentrepresentanter i Boligrådet

RØYKING

Egne valg er en folkerett!
flere problemstillinger enn bare 
røyking. Samskipnaden jobber 
med å få allergisikre boliger 
som kan dekke behovene til 
personer med slike problemer. 
Problemet hos Samskipnaden i 
dag, er at det ikke er sikkert om 
det røykes på hybler ved røyk-
frie kjøkken, på samme måte 
som det fortsatt finnes husdyr 
der dette ikke er tillatt. Vi tror 
et totalforbud vil øke antallet 
av slike tilfeller, fordi enkelte vil 
føle at de nye reglene er urett-
ferdige.

Samskipnaden sin strategi 
for livsstil (vedtatt i 2004) har 
som mål at 85 prosent av hybel-
kjøkkenene skal være røykfrie. 
I dag er rundt 80 prosent røyk-
frie. Det er helt klart viktig 
at noen av samskipnadens 
kjøkken er både røykfrie og 
allergisikre. Dette for at beboere 
som har utfordringer på dette 

Mener du noe om studenthver-
dagen? Send inn en sms, og bli 
hørt av 30 000 studenter.

Skriv <Til Dusken> <Din 
melding> og send til 2002. 

Tjenesten koster 1 krone.

SMS-TJENESTE

punktet skal kunne ha et tilbud 
som tilfredsstiller behovet. 
Langt mer enn de allergisikre 
kjøkkenene bør dessuten være 
røykfrie, men vi mener ikke 
dette betyr at man skal innføre 
et totalforbud. Et for mange 
mer merkbart problem, er at 
det i liten grad finnes røykeskur 
eller lignende i dag, noe som 

fører til at røykere står utenfor 
døra ved blokka. Dette fører til 
at røyken siver inn på soverom-
mene til dem som har vinduer 
ut mot inngangsdørene.

Man kan i tillegg spørre 
seg hvor mye man ønsker at 
Velferdstinget og SiT skal gå inn 
og styre studentenes hverdag. 
Det er viktig at det legges til 

rette for en sunn livsstil både 
fra Samskipnaden, utdannings-
institusjonene og samfunnet 
generelt. Det er skummelt hvis 
man skal kreve en sunn livsstil, 
for individets rett til å ta valg 
som gjelder seg selv og sin egen 
helse er et viktig prinsipp!

• Noen som merket at det var isfit? 
Så utrolig bra stemning det var på 
huset! Men hvorfor stengte KiSS 
så forbanna tidlig under global 
fiesta?

• Kule nye nettsider Dusken! Men 
hvor er forumet? Og hvorfor ligger 
ikke meninger-sms’ene på nett?

• Hvor lang tid må det gå før krf og 

klubben innser at de moralske 
museskrittene vi tar, ikke er 
ordentlig endringer. Vi må ha 
ekte gen- og bioforskning.

• Lørdag på Edgar. Femti 
minutter å vente for et jævla 
egg! Hva gir du meg? Skjer-
pings, KiSS!

• Uka er mye bedre enn isfit.

www.underdusken.no
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Send inn kronikkforslag til 
meninger@underdusken.no

Hvor er det blitt av heltidsstudenten? 
Har arten dødd ut? Statsråder bebreider. 
Professorer fortviler. Studenter krever 
tiltak – og myter fl orerer. Er studenter 
late? Er studenter underbetalte, slik at 
de ikke har råd til heltidsstudier? Er de 
beregnende, slik at de ikke gjør mer enn 
det som kreves av dem? Krever vi da for 
lite? Som akademikere bør vi ikke svare 
på spørsmål ved å gripe til myter. Vi bør 
utfordre mytene med empiri. Så la oss 
se på noen fakta.

For det første: Krever vi for lite? 
Gjelder det særlig på Dragvoll? Gjør vi 
studentene våre late ved at studiene glatt 
kan gjennomføres med bare deltidsinn-
sats? Normen – normalarbeidstid for 
normal studieprogresjon – refl ekteres 
i studieplanene og i karaktersystemet. 
Pensummengde, oppgavearbeid, fore-
lesningstid, tid til egen studieinnsats, og 
eksamenstid for 30 studiepoeng, skal 
summert utgjøre normal arbeidstid i 
et semester. Det vil si at en alminnelig 
oppvakt student som har gjort en almin-
nelig god innsats tilsvarende en normal 
arbeidsuke, skal kunne oppnå karak-
teren C. Vi har sett at C er den hyppigste 
karakteren på lavere grad her på Drag-
voll, med en viss overvekt av D og E 
sammenlignet med B og A og en stryk-
prosent på rundt 10 (varierer fra fag til 
fag og semester til semester). Det tyder 
på at vi har truff et omtrent riktig når det 
gjelder pensumbelastning og forvent-
ningsnivå. Det tyder også på at mange 
studenter på bachelor-trinnet ikke helt 
har tatt dette innover seg. 

Myten om lettvinte dragvollstu-
dier lever, også hos dragvollstudenter. 
Mange tar det som et mytebekreft ende 
tegn at forelesninger ikke er obliga-
toriske. Andre tror at de kan droppe 
pensumlesning dersom de bare følger 
forelesningene. Noen tror til og med at 
det holder bare å følge med i nyhetsbildet 
og så skrive artiumsstil til eksamen. De 
tar feil. Om de er både intelligente og 

Heltidsstudenten – en utdøende art?
Man må jobbe hardt for å 
lykkes på Dragvoll, skriver 
kronikkforfatteren.

heldige, så kan de stå på det viset, men 
selv en svært god «artiumsstil» får som 
oft est en D eller E, forutsatt at studenten 
i det hele tatt har forstått oppgaven 
korrekt. Riktignok står du med en E. Du 
kan til og med få en grad med E i snitt. 
Men det er ikke morsomt å vise til en 
slik grad ute i arbeidslivet. En samfunns-
viter med E i snitt, bygger ikke broer som 
kollapser, ei heller skjærer i feil fot på en 
pasient. Men denne har sløst bort tre år 
på et fag de mangler interesse og/eller 
evne for, og må enten kjede og slite seg 
videre på feil hylle i livet, eller lete på ny 
etter en mer riktig utdanning.

Tilbyr vi meningsfylte oppgaver til 
dem som har valgt et fag de tenner på? 
Vi har nylig gjort undersøkelser for å 
se om våre valgfrie tilbud, som foreles-
ninger og gruppearbeid, «lønner seg» 
karaktermessig. Det gjør de. Studenter 
som både går på forelesninger, deltar på 
gruppearbeid, og leser pensum, får bedre 
karakterer enn dem som slurver med 
en eller fl ere av delene. Sammenligner 
vi karakten til en student som har gjort 
alle tre med samme students karakter 
i et fag der hun/han ikke har deltatt i 
gruppearbeidet, så gir deltagelse i grup-
pearbeid en gjennomsnittlig gevinst på 
ett karaktertrinn.

Hva med innsatsen hos dem som 
deltar i gruppearbeidet? De bachelor-
emner jeg kjenner best, bruker halve 
semesterets gruppetimer til arbeid 

med semesteroppgaven. Oppgaven 
er utformet for å gi erfaring med en 
forskningsmetode, innblikk i emnets 
temaområde, samt øvelse i å knytte teori-
stoff  fra temaet sammen med empiriske 
erfaringer. Med andre ord: Det er et lite 
stykke forskningsarbeid. Studenter på 
SOS1000 (innføring i sosiologi) har for 
eksempel eksperimentert med avvikende 
adferd og observert reaksjoner på avvik. 
På SOS2003 (organisasjon og arbeidsliv) 
har studenter intervjuet kjente og 
ukjente om endringer i arbeidslivet. 
Dette er oppgaver studentene har jobbet 
både lenge og ivrige med. Vi har måttet 
holde enkelte grupper igjen, slik at de 
ikke la mastergraders ambisjonsnivå ned 
i arbeidet med semesteroppgaver til et 
15-studiepoengs emne. Min opplevelse 
har vært at dragvollstudenter slett ikke er 
late. Dragvollprogrammene legger opp 
til at studenter får lete seg fram til et fag 
som de tenner på. Når de fi nner et slikt 
fag, og får gode forelesninger og rele-
vante oppgaver – da jobber de minst 
like iherdig som studenter med obliga-
toriske øvinger.

Har dette noe med penger å gjøre? Ja, 
det har det nok. Mangel på penger kan 
legge hindringer i veien. Om studenter 
ikke har nok til å leve av, og om de i tillegg 
kun får lavtlønnede jobber utenom 
studiene, da går det så mye tid og kreft er 
på å tjene til livets opphold, at de hindres 
i å benytte våre studietilbud fullt ut. Fullt 

så galt tror jeg ikke det er i dag. Men jeg 
mener studenter likevel har gode kort på 
hånden når de krever en «lønnsøkning». 
Studiefi nansieringen har ikke fulgt med 
prisutviklingen. Det er viktig og riktig at 
studenter «lønnes» for normalprogre-
sjon i studiene. Med de nye endringene 
i pensjonsordningen, bør studenter også 
kreve (og få) pensjonspoeng i henhold 
til normalprogresjon.

Penger er også relevant på en annen 
måte. På vårt institutt måtte vi nylig 
skjære ned fra to semesteroppgaver til 
én på våre 15-poengsemner. Det skyldes 
nedskjæringer i budsjettet, og dermed 
i årsverk. Vi har rett og slett ikke råd 
til å rette to oppgaver per student per 
emne.

Verken de vitenskapelig ansatte eller 
studentene her på Dragvoll er late. Vi er 
heller ikke grådige. Vi motiveres ikke av 
tvang. Penger er heller ikke vår viktigste 
drivkraft . Vi motiveres av nysgjerrighet. 
Studenter og ansatte deler en nysgjer-
righet på våre fagfelt, og vi blir gjensidig 
inspirerte av hverandres nysgjerrighet. 
Men mangel på penger kan legge hind-
ringer i veien for at vi får jobbet så mye 
som vi kjenner lyst til. Og utskjelling og 
mytespredning kan bidra til å kvele vår 
nysgjerrige iver.

LATE STUDENTER: Dragvoll tilbyr meningsfylte oppgaver. Det lønner seg å være heltidsstudent for å lykkes i disse, mener kronikkforfatteren.  
(Foto: Marte Lohne)

KRONIKK 27. februar - 12. mars 2007

Professor i sosiologi, 
Institutt for sosiologi og statsvitenskal, Dragvoll

KRONIKK
ANN RUDINOW SÆTNAN
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En følelse 
av håpløshet
Ikke alle har sin livs tid i studieårene. Unge mennesker er mer 
deprimert enn noen gang. Studiesituasjonen får skylda.

 TEKST: KNUT STEINFELD, HEGE LIND OG MERETE SKOGRAND  FOTO: HANS ERIK HAUGEN OLSEN OG MARTE LOHNE

nye faglige og sosiale krav godt kan oppleves som en 
presset livssituasjon.

STUDIESITUASJONEN FÅR SKYLDA. Ferske tall fra 
Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2005 
viser at norske studenter har en gjennomgående 
dårligere psykisk helse sammenlignet med resten av 
befolkninga. 

Det viser seg at 16 prosent av de kvinnelige studen-
tene har en nedsatt psykisk helse, mot ti prosent av 
kvinner for øvrig i befolkninga. For menn er tallene 
henholdsvis tolv og syv prosent. 

Blant studentene som deltok i undersøkelsen oppga 
én av fire at de var plaget av nervøsitet og indre uro. 
Tre av ti studenter svarte at de følte håpløshet med 
tanke på framtida. Flere hevdet de slet med nedtrykthet 
og tungsinn. 

Undersøkelsen viste klare indikasjoner på at studie-
situasjonen i seg selv er hovedårsaken til at studentene 
har nedsatt psykisk helse. Blant studentene er det de 
som har studert fire semestre eller mer som oppsøker 
psykolog oftest. 

 [Depressiv studietid]

skolen og å være der hele dagen blir umulig.  
 Førsteårsstudent «Ingrid» vet hvordan det er å 

være deprimert. Hun har hatt depressive perioder flere 
ganger, og sist kom det over henne mot slutten av forrige 
semester. Da varte depresjonen i en måned.

– Alle mulige situasjoner som du vanligvis hadde 
takla, klarer du dårligere. Hvis du for eksempel har 
levert inn en oppgave på skolen, som du får tilbake og 
må rette på, kan det bli en krise, forteller hun.

DOBBELT SÅ MANGE. Det er ingen grunn til å tro at 
«Ingrid» er alene. Siden 1995 har antallet studenter i 
behandling hos Studentsamskipnaden i Trondheims 
(SiT) psykososiale helsetjeneste økt til det dobbelte. 
Nesten førti prosent av de som oppsøker tjenesten 
sliter med depresjoner.

– I psykiatrisk og psykologisk forstand er depresjon 
en samlebetegnelse for ulike lidelser som kjennetegnes 
ved en spesiell sinnsstemning, sier psykolog Jim Aage 
Nøttestad. 

– Vanlige symptomer er nedtrykthet, konsentrasjons-
vansker og forstyrrelser i søvnmønsteret. Mange føler 
seg mindre initiativrike og mangler pågangsmot. Videre 
er pessimistiske tanker om framtida, en opplevelse av 
utilstrekkelighet og lav selvfølelse, fellesnevnere.

Nøttestad forteller at årsaksforholdene er svært 
kompliserte, og at man i dag ikke vet helt sikkert hvorfor 
mennesker rammes av depresjon.

– I visse tilfeller kan årsaken være en ubalanse i 
hjernens signalsystem, noe som igjen skyldes arve-
lige belastninger. En depressiv episode kan utløses av 
en presset livssituasjon, eller oppstå som et resultat av 
ulike fysiske og psykiske påkjenninger. 

Psykologen er ikke sjokkert over at mange studenter 
sliter med depresjoner. Han mener overgangen fra en 
beskyttet skolesituasjon til en studenttilværelse med 

–A lt blir dobbelt så vanskelig. Enkelte dager 
kommer du deg ikke engang opp av senga. 
Du våkner, og kjenner at du ikke får det til. 

Hvis du først klarer det, blir små gjøremål som å kle på 
seg og å ordne håret en utrolig stor og overveldende 
oppgave. Klarer du å lage frokost, så må du bare gå 
og legge deg igjen etterpå. Det sier seg selv at å gå på 

TEGN PÅ DEPRESJON!
Følelse av håpløshet

En føler behov for å være alene, eller frykt for å være 
alene.

Skyldfølelse og hjelpesløshet.

Lite variasjon i humør og stemning.

En føler seg utslitt og tom for energi.

Enkle oppgaver kan virke uoverkommelige.

Tap av interesse for ting som tidligere gledet en.

Følelsen av å være en byrde for andre.

En kan føle at livet ikke er verdt å leve.

Redusert tillit til seg selv og sine evner.

Forstyrret søvnmønster, enten i form av at man ikke 
får sove eller våkner altfor tidlig om morgenen. 

Tydelig endring i vekt, enten som økning eller tap 
av vekt.

For at en tilstand skal klassifiseres som en depresjon, 
må flere av symptomene ha vart i mer enn to uker.

Avhengig av antall symptom klassifiseres 
depresjonen som mild, moderat eller alvorlig.

Kilde: Diagnostic and Statictical Manual of Mental 
Disorders version IV
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FOR STORT PRESS. På Moholt, rett ved Bunnpris og 
studentbyen, finner du SiTs helsetjeneste. I andre 
etasje ligger et lyst venterom og resepsjonen til den 
psykososiale tjenesten. På dørene i korridoren står det 
«psykolog», «klinisk sosionom», og «psykiatrisk syke-
pleier». Innenfor ei av dørene er kontoret til Ottar 
Hummelsund. Han er leder for tjenesten. Sammen med 
sine kollegaer møter han hver dag studenter som sliter 
med alt fra eksamensangst til psykoser. Han filosoferer 
gjerne over hvorfor tjenesten har flere henvendelser 
nå enn før.

– Unge mennesker er ikke nødvendigvis bare oftere 
deprimerte i dag, men også mer bevisste og fokuserte 
på at fenomenet eksisterer. Det er lov å ha problemer, 
og det er lov å oppsøke hjelp. Vi må regne med at det 
også tidligere var en del som hadde problemer uten 
at de kontaktet oss.

Samtidig utelukker han ikke at det er mulig å finne 
andre årsaker til at pågangen øker.

– Det forventes mye av studentene, og de forventer 
mye av studietiden. Det er lett å bli deprimert når 
det viser seg at ideal og virkelighet ikke stemmer 

overens. Studenter er i en helt spesiell livssituasjon, 
og arbeidsdagene deres preges av konsentrasjon, læring 
og prestasjon under press. De skal fylle mange roller, 
og opplever ofte usikkerhet når det gjelder identitet, 
forventninger, behov og ansvar, sier Hummelsund

BRÅ OVERGANG. Det er fredag formiddag og klokka 
har passert tolv. Sultne studenter står i kø ved Cafe-sito 
i Realfagbygget på Gløshaugen. Førsteårsstudentene 
Sigrid Kjelaas Johansen, Gunhild Larsdotter Hjerm-
stad og Silje Svanøe-Hafstad har funnet seg et bord. 
De blir overrasket når de får vite at så mange studenter 
sliter med depresjon. Samtidig kjenner de igjen 
Hummelsunds beskrivelse av studiesituasjonen.

– Presset på studentene er antakeligvis større nå 
enn før, sier Kjelaas Johansen, som studerer fysiote-
rapi ved HiST.

 – Jeg var forberedt på at studietilværelsen skulle 
være annerledes enn livet på videregående skole. Likevel 
var det mange aspekter ved det å studere som jeg ikke 
var godt nok forberedt på. I begynnelsen vet man ofte 
ikke hva som kreves av studiene rent faglig, og mange 

tar seg vann over hodet.
Hjermstad tilføyer at det også kan være vanskelig 

hvis man har en fritidsaktivitet som krever at man 
yter mye av seg selv, samtidig som man skal prestere 
godt i studiene.

De tre jentene hadde alle et pauseår etter videre-
gående, henholdsvis på folkehøgskole og i utlandet, 
før de flyttet til Trondheim for å studere. Det tror de 
var med på å gjøre overgangen til studietilværelsen 
enklere.

– Det hadde nok vært vanskeligere å flytte rett hjem-
mefra og inn på en hybel, sier Kjelaas Johansen.

«Ingrid» kan godt forstå at studenter blir depri-
merte i studietida.

– Det er et stort prestasjonspress, du skal få gode 
karakterer, og nivået på undervisninga er høyere enn 
du er vant med fra den videregående skolen. Du skal 
klare deg alene, være sosialt på topp, både i kollektivet 
og ute på byen. Det er press fra venner, de hjemme, 
fra alle kanter.

Om presset skulle bli for stort, kan studier bli 
umulig. «Ingrid» forteller at depresjon kan føre til 

TUNGT: Nedtrykthet og pessimistiske tanker om framtida er blant de vanlige symptomene på depresjon. (Illustrasjonsfoto)
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depresjon kan være en større individorientering i 
samfunnet og studiesituasjonen enn før, mener Ottar 
Hummelsund ved SiTs psykososiale helsetjeneste.

– I dag står studenter alene på en annen måte enn 
generasjonene før dem. Ofte er de ikke del av en klasse, 
og har mer ansvar for å legge opp sitt eget studieløp. 
Studentene må ta mye initiativ, og det er ofte opp til 
den enkelte hvor mye av det faglige opplegget man 
ønsker å være med på. Kanskje har vi litt for mye tro 
på ansvar for egen læring, og kanskje er det ikke så 
lett å orientere seg som man skulle ønske.

Gunhild Hjermstad studerer psykologi på Drag-
voll sammen med nærmere 700 andre. 

– Hvis man ikke kjenner noen fra før går man gjerne 
alene på forelesning, og så sees man på eksamen, sier 
hun.

Hun trekker fram kollokvietilbudet som en viktig 
del av sosialiseringsprosessen på faget.

– De som ikke går på kollokvie går glipp av en fin 
mulighet til å bli kjent med mange nye mennesker. 
Det hjelper bare å ha noen å si hei til, slår psykologi-
studenten fast.

Hummelsund bekrefter at det kan være vanskelig 
å havne alene.

– Milde til moderate depresjoner kan ha ytre, utlø-
sende årsaker. Blir du ikke fanget opp av et sosialt 
nettverk, eller føler at du ikke klarer å henge med på 
skolen kan dette i seg selv være nok. Vi ser at bruker-
frekvensen ved HiST er noe lavere enn på NTNU. Dette 
kan ha med tilgjengelighet å gjøre, men jeg ser ikke 
bort fra at den mer yrkesrettede utdanninga og de små 
klassene kan virke forebyggende i seg selv.

Selv om den samme informasjonen skal ha blitt 
spredt på HiST som på NTNU, kan fysioterapistudent 
Kjelaas Johansen bekrefte at hun aldri har hørt om 
SiTs psykososiale tilbud. Likevel understreker hun at 

de små klassene trolig har positiv effekt på det sosiale 
miljøet på skolen.

Hummelsund kan fortelle at studentene på 
Dragvoll ofte ønsker seg mer struktur, mens de på 
Gløshaugen gjerne skulle sett at det var litt mindre. 
En del av studentene som sliter med depresjoner 
opplever at studiehverdagen er meningsløs og studi-
eløpet lite målrettet. Andre er overarbeidet, og sliter 
med prestasjonsangst. 

TANKEN ER GOD. Med innføringa av Kvalitetsreformen 
i 2003 ble det lagt opp til en strammere studiestruktur 
og kortere studieløp. Man ønsket en bedre utnyttelse 
av studieåret, og økonomisk belønning av god progre-
sjon. I tillegg fikk utdanningsinstitusjonene et større 
ansvar for studentenes læringsmiljø, både fysisk og 
sosialt. Bedre oppfølging av studentene var et mål, og 
nye evaluerings- og vurderingsformer ble innført.

– Kvalitetsreformen er veldig individorientert. Fra et 
psykologisk synspunkt kan intensjonen med reformen 
fungere godt. Både mer oppfølging av den enkelte, mer 
veiledning og muligheter til respons underveis i semes-
teret er positivt, sier Hummelsund, og legger til: 

– Men dersom dette ikke følges opp, vil nok reformen 
kunne fungere motsatt: Flere krav, mer prestasjons-
press og mindre oppfølging. Det hadde vært interessant 
å vite om NTNU er fornøyd med sin gjennomføring 
av reformen, undrer han.

Seksjonsleder Anne Sølberg Ellingsen ved Student-
service på Gløshaugen, ønsker ikke å svare direkte på 
spørsmål om Kvalitetsreformen, før NTNU har gjen-
nomført sin planlagte undersøkelse av studentenes 
trivsel. Med utgangspunkt i egne erfaringer kan hun 
imidlertid fortelle at pågangen av studenter med depre-
sjoner har steget også hos Studentservice.

– Det er vanskelig å peke på enkeltårsaker, men det 

 [Depressiv studietid]

TRISTE TALL!
Nær halvparten av norske studenter er plaget med 
mye bekymring og urolighet.

Tre av ti studenter har en følelse av håpløshet med 
tanke på framtida.

De fleste som sliter med nedtrykthet og tungsinn 
har studert mer enn fire semestre.

Ifølge SSB er studiesituasjon hovedårsak til 
studentenes nedsatte psykiske helse.

Totalt antall studenter i behandling ved SiT 
psykososiale helsetjeneste har økt fra 376 til 719 
siden 1995.

62,2 prosent av studentene i behandling er kvinner.

Brukerfrekvensen på NTNU er i gjennomsnitt 2,7 
prosent mot 1,2 prosent på HiST.

37,4 prosent av de som oppsøker SiT sliter med 
depresjoner.

Kilder: Statistisk Sentralbyrå (SSB) og SiT 
psykososiale helsetjeneste

store konsentrasjonsvansker.
– Du klarer ikke å fokusere. Tankene flyr. Du får 

ikke til å følge med på det som blir sagt til deg. Setter 
du deg ned for å lese, faller du ut flere ganger i løpet 
av én side. 

Da er det er dødfødt å lese til eksamen. 

DRÅPE I HAVET. En av årsakene til at flere sliter med 

SKREMTE: Sigrid K. Johansen, Gunhild L. Hjermstad 
og Silje Svanøe-Hafstad synes depresjonstallene er 
skremmende.(Foto: Marte Lohne)

HJELP Å FÅ: Ottar Hommelsund ved SiTs psykososiale helsetjeneste kan tilby studenter en samtale en til to uker etter at de 
har tatt kontakt med tjenesten.
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kan virke som om stadig flere opplever studiehverdagen 
som vanskelig. Pågangen kan skyldes at Studentservice 
har blitt mer kjent, men det er også mulig at Kvalitets-
reformen er medvirkende, sier Sølberg Ellingsen. Hun 
ser ikke bort fra at studenter på enkelte studier er mer 
utsatt enn andre.

– Ved å være i en klasse på flere hundre personer 
er det naturlig at man ikke får noen følelse av kull-
tilhørighet. Da blir faddergruppene viktige for å komme 
inn i en sosial omgangskrets.

NTNU vil i løpet av 2007 gjennomføre undersøkelser 
av blant annet trivsel hos studentene, og med utgangs-
punkt i denne vil de evaluere Kvalitetsreformen. 

Sølberg Ellingsen mener at depresjon er et problem 
som NTNU tar på alvor. Samtidig legger hun til at flere 
veiledere ville kommet godt med.

− Men at fordelingen av ressursene er det andre 
som tar seg av, avslutter hun.

MÅ VENTE FOR LENGE. Ottar Hummelsund er i utgangs-
punktet fornøyd med det psykososiale helsetilbudet 
SiT tilbyr.

– Samskipnaden og Velferdstinget har de siste årene 
vært positive til å øke våre ressurser etter hvert som vi 
har hatt mer pågang. Når vi samtidig vet at vi verken 
kan, eller skal, ta over alle funksjonene fra det offentlige 
helsevesenet, kan vi si at vi per i dag er tilfredsstillende 

 [Depressiv studietid]

bemannet. Det vanskelige er at det offentlige har så 
liten kapasitet at det ikke alltid er mulig å få videre-
henvist saker dit vi mener de hører hjemme. Dette kan 
øke ventetida hos oss.

For at ventetida skal være så kort som mulig, tilbyr 
SiT stort sett korttidsterapi. 

– Noen ganger skulle vi nok ønske at vi kunne fulgt 
opp studentene over lengre tid, og vi kunne også ønske 
at det fantes flere behandlere å henvise til for langtids-
oppfølging. Men slik er det ikke og derfor prøver vi 
å finne pragmatiske løsninger innenfor de rammene 
vi har.

I dag får studenter tilbud om en gratis registrerings-
samtale en til to uker etter at de har tatt kontakt med 
helsetjenesten. Behandlingstida utover dette avhenger 
av hvilke behov og rammer som ligger til grunn.

SIT KUNNE IKKE HJELPE. − Psykiske problemer 
betraktes fortsatt som tabu, og det er ikke enkelt å 
innrømme for seg selv at man faktisk trenger hjelp. Å 
få den hjelpen man trenger når man er så langt nede, 
er ingen enkel affære, forteller «Ingrid».

– I det øyeblikket du forstår at du trenger hjelp, 
venter byråkratiet. En måned i papirmølla føles utrolig 
lenge når man ikke vet om man klarer seg til i morgen, 
sier hun.

«Ingrid» har fått hjelp tidligere, og tok også kontakt 

med hjelpeapparatet i Trondheim.
 Hun kontaktet SiTs helsetjeneste i begynnelsen 

av desember. De kunne tilby henne noen samtale-
timer, men ikke det hun hadde behov for, som var 
mer langsiktig hjelp. Derfor ble hun henvist til psyko-
logisk poliklinikk, men der hadde de ikke kapasitet til å 
ta imot henne. Derfra ble hun sendt videre til universi-
tetsklinikken på Dragvoll. Til et program for mennesker 
med angst. Det var ikke det hun trengte.

– Alle hjelpetiltak jeg har fått, har jeg ordnet privat. 
Søker du hjelp offentlig tar det tid. Du blir sendt fram 
og tilbake. Det er tøft. Psykiske problemer er ikke som 
å ta en blodprøve, sier hun ettertenksomt. 

 «Ingrid» er på sitt andre semester, og studerer nå 
realfag. 

– Det er store forskjeller på prestasjonene på gode 
og dårlige dager. Får du eksamen på en dårlig dag, blir 
resultatene deretter.

– Hvordan har det gått på eksamenene så langt?
– Min eneste ambisjon i høst var å komme opp hit og 

klare meg. Jeg skulle stå i alle fag. Det gjorde jeg.UD

STORE FORHOLD: Med flere hundre elever på kullet er det 
lett å forsvinne i mengden.
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Hun er dronningen av ild 
og luft. Sirkusartist Julie 
Grønnesby Heir har en energi 
som virker uslokkelig. Men 
av og til må også hun sove.

Fra hulder 
til hore

 TEKST: MORTEN FISKVIK   FOTO: ASBJØRN HAMMERVIK FLØ

D et var tidlig i 2006. Gunnhild Sundlis rolle i Hans 
Rotmos kabaret Cafe Isogaisa høstet både gode 
anmeldelser og fulle hus. Gunnhild gikk gate-

langs i Trondheim og lurte på hva hun nå skulle finne 
på. «Oi, kanskje Teaterhøgskolen er noe for meg?» 
slo det henne. Hun sendte en søknad og pugget raskt 
inn en monolog. Kvelden før audition i hovedstaden 
hadde Gunnhild forestilling i Trondheim. Da aftenens 
applaus hadde lagt seg, kastet hun seg inn i bilen og 
svingte ut på E6, i retning Oslo. 

Neste morgen tripper hun inn døren ved Norges 
teaterhøgskole. Hun skritter opp på scenen, trekker 
pusten og samler volum til første replikk. Med ett 
kjenner hun en intens smerte i magen. «Fytti katta, 
nå driter jeg meg ut!», tenker hun desperat.

Hun hadde klart å bli matforgiftet.
– Egentlig var det kanskje en fordel, for jeg glemte 

å være nervøs. Det eneste jeg tenkte var at jeg måtte på 
do! Etterpå rakk jeg bare så vidt å kjøre hjem til Trøn-
delag, for så å spille forestilling samme kveld.

En gang i midten av mars fikk hun vite at hun hadde 
gått videre til andre prøve. Da ble det å lære ny monolog, 
men denne gangen passet ikke audition med Gunn-
hilds hektiske tidsplan. Da hun i tillegg fikk tilbud om 
engasjement ved Trøndelag Teater, og avisene skrev 
om «Gåte-Gunnhilds» rakettferd inn i teaterverdenen, 
var det nok.

– Det vart litt my å tenk på, så da hoppa æ av. Æ e 
jo bare et menneske.

– HÆRREGUD, DET E da så glatt ut!
En gjenkneppet jakke og et par rødglødende kinn 

ramler inn i kantinen på Trøndelag Teater en liten halv-
time tidligere. Det glipper ut en kjapp unnskyldning, 
før Gunnhild snur seg og ser kjapt på vegguret som 
viser fem over tolv. Hun er da ikke så veldig sent ute. 
Egentlig troppet hun opp altfor tidlig. Tidligere denne 
uken satt nemlig Gunnhild i den samme kantinen og 
ventet forgjeves på en journalist som ikke hadde avtale 
med henne før 48 timer senere.

– Jeg vet ikke hvem sin feil det egentlig var, men det 
var vel bare en misforståelse, puster hun ut.

Sant nok. Hun vil ikke innrømme at hun er vimsete, 
men bekrefter likevel mistanken idet vi går ut av heisen 
i feil etasje på jakt etter kontoret til teaterets informa-

Da Gunnhild Sundli skulle skifte karakter holdt hun på å drite seg ut. 
Bokstavelig talt. 

sjonsmedarbeider.

HUN ER FERSK på huset. Etter seks år som vokalist i Gåte 
valgte Gunnhild å hoppe av for å prøve seg som skue-
spiller. Etter roller i blant annet nevnte Café Isogaisa 
og Korsvikaspelet har hun nå fått prøve seg ved Trøn-
delag Teater. Her spiller hun horen Pepita i kabareten 
Taube, som er basert på nettopp Evert Taubes musikk 
og diktning. Forestillingen har fått stort sett gode, om 
noe varierte anmeldelser, og Gunnhilds tolkning av 
«Flickan i Havanna» har blitt nevnt som et høydepunkt 
både visuelt og sangmessig. Hun virker fornøyd. Den 
nye jobbtilværelsen passer 21-åringen godt.

– Det er ubeskrivelig deilig. Jeg liker ordnede 
former, klokkeslett å komme og gå til. Du får lønna 
di, liksom!

DET ER FØRSTE GANGEN i livet hennes at noe er så 
forutsigbart. Dette i kontrast til tilværelsen i Gåte. Mye 
reising i selskap med bare gutter gjorde henne ofte 
ensom og sliten, og hun følte hun manglet overskudd. 
Gunnhild nøler straks Gåte nevnes, og fikler med en 
penn mellom fingrene.

– Angrer du på at du sluttet?
– Nei, kommer det kjapt, men behersket.
– Men det var et vanskelig valg. Jeg er jo glad i Gåte, 

og den tiden ga meg utrolige opplevelser og minner. 

! GUNNHILD SUNDLI

Født i 1985 og oppvokst i Orkdal

Vokalist i Gåte fra 1999 til 2005

Siden jobbet som skuespiller rundt om i Trøndelag

Ambassadør for nettverket Faen Heller, som jobber 
for å hjelpe mennesker som har vært utsatt for 
seksuelle overgrep.

Nå aktuell i forestillingen Taube på Trøndelag Teater

 [Gunnhild Sundli] PORTRETTET
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PORTRETTET
Men det var andre ting som veide tyngre for meg der 
og da. Bare det jeg har gjort i ettertid har vist meg hvor 
mye annet livet har å by på. Som så ung ble det enda 
viktigere for meg å prøve andre ting. Få annen innfly-
telse og inspirasjon, og møte nye mennesker. Når man 
jobber i en slik gruppe blir det mange fine opplevelser, 
men likevel for snevert.

– Betyr det at du er ferdig med musikken?
– Nei, jeg føler meg ikke ferdig med noe som helst. 

Nå har jeg en helt annen grunnmur, og tror jeg kunne 
gjort det igjen og hatt det bra. Jeg vet mer hva jeg skal 
ta vare på og hvordan jeg kan stille krav.

MEN AKKURAT NÅ vil Gunnhild gjøre andre ting. Om 
noen år er hun kanskje klar for musikk igjen, men selv 
om bandtilværelsen var givende, savnet hun rutiner. 
På Trøndelag Teater er det annerledes. Mer ressurser 
og et ordentlig støtteapparat gjør at det er mindre å 
tenke på, og lettere å konsentrere seg om egne presta-
sjoner. 

– Akkurat det er deilig, fordi det er krevende å stå 
på scenen hver dag. Nå kjenner jeg at jeg får overskudd 
til å holde det gående.

MANGE HAR EN OPPFATNING av hvordan Gunnhild 
Sundli er. Tripper hun barbent rundt i grønne hulder-
kjoler hjemme hos seg selv også?

– Det har alltid vært slik at 
mange har visst hvem jeg har 
vært, men ikke nødvendigvis 
hvordan jeg er. Som frontfigur 
i et band er det klart at mange 
gjør seg opp et inntrykk av 
en, men det er vel egentlig 
mest gjennom media man 
tror man blir kjent med en 
person. Overskrifter og slikt.

– Hva med publikums oppfatning?
– For det meste tror kanskje folk at man er sær på en 

eller annen måte. Men flere som har hatt et inntrykk av 
meg gjennom scene og media og så blir kjent med meg 
sier ting som «Jeg visste ikke at du var så hyggelig!» og 
«Jøss, du er jo normal!». De mener det vel ikke vondt, 
men det er litt rart, ler hun.

GUNNHILD FORVENTER IKKE at folk skal vite hvem hun 
er, hun vet da heller ikke hvem alle er. På spørsmål 
om hun følger med i politikk og samfunnsliv blir hun 
igjen nølende.

– Det er så mange som mener så mye om alt, men har 
de noe grunnlag for det? Selv synes jeg det er vanskelig, 
for eksempel kunne jeg aldri frontet et parti. Det er 
vanskelig å følge med og holde seg oppdatert fordi det 
skjer så mye. Man må jo vite mye før man kan uttale seg 
ordentlig! Bare sånn kritikk som... nei, nå blir sikkert 
ikke mora mi glad, men slike sofavitere som sier «Nei, 
huff!» og uttaler seg om det de ser på Dagsrevyen... nei, 
det holder jeg meg for god til! Samtidig, hvis alle var 
som meg hadde vi ikke hatt noe framgang heller.

DET BETYR IKKE at den unge damen ikke er enga-
sjert. Som ambassadør for nettverket Faen Heller bidrar 
Gunnhild til å rette søkelyset mot det skjulte seksu-
elle misbruket som foregår i mange hjem. Hun har 
opptrådt på nettverkets seminarer og støttekonserter, 
og i oktober 2005 fikk hun en minnepris som takk for 
at hun alltid stiller opp, og for at hun forteller om Faen 
Hellers arbeid til både presse og artistkolleger.

–Det engasjerer meg veldig. Misbruk av barn, incest 

og annen urettferdig behandling av barn. 
Hadde hun ikke drevet med sang og teater, ville 

hun gjerne utdannet seg innen barnevern.
– Det tror jeg ville passet meg godt. Jeg har en sånn 

b-plan fortsatt, smiler hun.
– Fordi du kan bli lei av dette eller fordi det ville 

vært mer givende?
– Nei, men... det har som sagt opptatt meg hele 

livet, barn som ikke blir behandlet godt. Der kunne 
jeg gått inn i med hud og hår.

NÅ ER INNSATSEN forbeholdt teateret. Om noen timer 
skal hun ta på rødt undertøy og nettingstrømper, og 
igjen stå på scenen i den populære kabareten. Den 
sortkledde og dristige Pepita fra Panama er milevis 
unna den huldresøte Gunnhild Sundli man ble vant 
til fra Gåte. I følge Gunnhild selv er Pepita en hore 
som skifter mellom å være smågal og veldig sår, men 
som har en evig tro på kjærligheten. Ikke ulikt rolle-
innehaveren selv. Til tross for at foreldrene skilte seg 
da hun var liten, har ikke Gunnhild gitt opp å stifte 
egen familie.

– I dag virker det nesten som om det er tabu å snakke 
om familieverdier når du er ung. Det er liksom en klisje 
eller et eventyr som aldri vil skje. Men det er klart man 
skal ha barn og en familie! Det er deilig følelse å tenke 
på at man en dag skal oppleve det.

– Betyr dette mer for deg enn 
karrieren?

– Hvis jeg hadde drømt om 
å bli verdensstjerne, hadde jeg 
ikke hoppet av Gåte, for å si 
det sånn. Vi vet jo ikke om vi 
hadde blitt det, men en hel del 
lå klart for det.

– E DÆM SNILL med dæ? 
Informasjonsarbeider Sissel Furuseth sniker seg 

raskt forbi, nærmest for å passe på teaterets yngste-
jente. Det virker som om Gunnhild blir tatt godt vare 
på her, er det på Trøndelag Teater hun vil bli?

– Jeg er åpen for alt, jeg, og drømmen er jo å leve 
som freelance scenekunstner. Men jeg regner med at 
jeg kommer til å ta en utdannelse, selv om det er rart 
å snakke om hva man tror. 

– Du kan vel få jobber likevel, bare på grunn av 
den du er?

– En viss tid kan jeg sikkert det, men jeg tror ikke man 
kommer videre uten å innfri. Uansett er det forskjell 
på gode jobbtilbud og forespørsler som «Mormora 
mi e 80 år, kainn du syng i selskapet?». Veldig mange 
skjønner ikke at jeg lever av dette. Man må jo ha beta-
ling for å gjøre ting!

Hun henter seg selv inn. 
– Altså, jeg tror jo at den beste skolen man går er 

ute i jobb, men likevel er det å være skuespiller mer 
yrke enn det å være... nei, æ veit itj! 

Hun avbryter seg selv igjen, men fortsetter raskt.
– Jeg kan nok klare meg uten Teaterhøgskolen, 

men samtidig vil jeg kunne sanke enda mer erfaring 
der. Det er så fort gjort å fortsette her litt til og litt til 
hele tiden. Plutselig står du der med masse erfaring, 
men uten skole.

Hun blir uansett ett år til ved Trøndelag, men vil 
ikke fortelle hva som skjer til høsten. Først skal hun ha 
ferie og kanskje leke seg litt musikalsk. Skal Gunnhild 
Sundli begynne å lage musikk selv? Hun blir hemme-
lighetsfull, spak og smiler.

– Vi får se.UD

Hvis jeg hadde drømt om å 
bli verdensstjerne, hadde 
jeg ikke hoppet av Gåte.
ʻ̒

 [Gunnhild Sundli]
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D et er 14. februar, kjærlighetens dag, valentindagen. 
Med unntak av julaft en er det aldri fl ere postkort 
i omløp enn nettopp denne dagen. Det kjøpes ei 

heller fl ere roser. En bunke av disse rosene ligger i en 
hjertelignende formasjon på bordet i kursrommet til 
Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT). Åtte unge 
mennesker har funnet veien nettopp hit, til SiTs aller 
første samlivskurs. 

På besynderlig vis er også undertegnede havnet blant 
de åtte. Og i et svakt øyeblikk lot min bedre halvdel seg 
overtale til å være mitt nødvendige følge. 

Myke panfl øytetoner strømmer fra boomblasteren 
som er plassert diskret i hjørnet av det lyse rommet. Den 
beroligende musikken er imidlertid ikke nok til at jeg 
føler meg det minste komfortabel. De andre deltagerne 
gløtter bort på oss. Blikkene antyder spekulasjoner i 
fri dressur. 

Jeg tar meg selv i å nistirre på naboparet. De tviholder 
i hverandres hender, og smiler henført til hverandre. 
Motsetningen til min ende av bordet er påfallende. 
Jeg har allerede en halv meters avstand til min kjære, 
som for øyeblikket er mest opptatt av sin egen stigende 

kroppsstemperatur 
og den dårlige 
v e n t i l a s j o n e n 
i rommet. Jeg 
dytter stolen min 
nærmere hans.

– NÅ SKAL VI HA 
fokus på parre-

lasjonen, smiler 
kursleder Marianne 
Leine With. Mariannes 
kompanjong og kurs-
leder nummer to, Eigill 

Kjærlighet i 
studienes tid
Å være kjærester er ikke alltid en dans på roser. 
Det er ikke et samlivskurs heller.

 TEKST: MARIT KRISTINE VEA   FOTO: THOR CHRISTIAN HOBÆK

Solberg, fortsetter.
– Dette kurset skal være et forebyggende tiltak som 

alle kan ha godt av. Som reparasjon eller overhaling 
av forholdet. 

– Hovedintensjonen er å være sammen, supplerer 
Marianne.

Jeg trekker et lettelsens sukk. Frykten for total utle-
vering av samlivets strabaser var muligens overdrevet. 
En overhaling, derimot, høres ut som noe for oss. 

Foran oss på bordet ligger en stor grønn mappe. 
Fylt med over førti sider samlivsstoff . Alt fra livet som 
student, kampen om tiden, oppvekstens betydning, 
konfl ikthåndtering og kommunikasjon er beskrevet 
og forklart. 

Stoff et skal læres gjennom diskusjon og ikke minst 
praksis. 

– Nå skal dere bruke sirkelen på side elleve til å 
lage en tidskake. Et kakediagram over hvor mye tid 
dere bruker på de ulike aktivitetene i livene deres, sier 
Eigill.

Jeg kaster meg over oppgaven. En stor bit av kaken 
til trening og venner. En enda større bit til skolearbeid 
og jobb. Og en bitteliten bit til «par-tid». Min kjæres 
sirkel ser identisk ut. Dette må være gode nyheter. Vi 
er fullstendig samkjørte.

– Dersom tiden dere bruker på parforholdet er 
veldig liten, kan det være et signal om at dere bør 
omprioritere.

Jaha. Null poeng til oss.

– NÅ SKAL VI TA FOR OSS KONFLIKTLØSING.
Eigill og Marianne trer inn i rollene som det kran-

glende ekteparet. Hun vil ha det ryddig, mens han ikke 
en gang oppfatter at det er rotete. 

– Jeg skjønner ikke hvorfor hjemmet vårt skal se 
ut som et utstillingsvindu.

– Du 
bruker alltid 
det argu-
mentet! Jeg må 
ha det ryddig for 
å trives, skjønner du 
ikke det?

Kursledernes skue-
spill er upåklagelig. 
Diskusjonen er som skutt ut av 
mine egne minner om foreldre ved 
inngangsporten til en opphetet og usakelig krangel. 

– Her er det tale-lytte-teknikken som er oppskrift en, 
informerer Marianne.

– Personen som har ordet skal holde i en gjenstand, 
en «mikrofon», og skal ikke gi den fra seg før motparten 
har gjenfortalt det den andre har sagt med egne ord. 
Først da får man overta ordet, fortsetter Eigill.

Alle parene rundt bordet ser mistroisk på de enga-
sjerte kurslederne, men vi kommanderes ut i ilden. 
Musikken skrus på igjen slik at vi kan snakke sammen 
uten at de andre hører oss. 

– Ikke gi fra dere «mikrofonen» før dere har oppfattet 
at den andre har skjønt hva du vil formidle, formaner 
Marianne.

Min stadig skeptiske partner og jeg kaster oss over 
et av våre mangfoldige konfl iktområder. Jeg griper 
etter nærmeste gjenstand. En kulepenn blir min 
«mikrofon».

– Det er dumt å krangle i fylla, begynner jeg.
– Du synes det er dumt at vi krangler i fylla, repe-

terer min venn.
Vårt stadig like forelskede nabopar Tea Lian og 

Vebjørn Tveiterås sliter på sin side med å fi nne 
en uenighet å diskutere. Paret har bare vært 
kjærester i tre måneder, og har enda ikke 

 [Din for evig]REPORTASJE 
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opplevd de store kranglene. De mener likevel et samlivs-
kurs er på sin plass.

– Alle par har jo lyst til å gjøre ting som er bra for 
forholdet, smiler Tea.

– Og det er jo like greit å gå nå som om noen 
måneder, skyter Vebjørn inn. 

MELLOM ØKTENE MED kommunikasjonstrening og selv-
ransakelse får vi se små fi lmsnutter fra samlivsdvd-en 
«Din for evig». Det humres rundt bordet når skuespil-
lerne går i den ene samlivsfella etter den andre. Som 
når kona i fi lmen fortvilet kommer hjem fra en tung 
dag på jobben.

– Vet du hva som skjedde på jobben i dag?
– Mm.
Mannen tar ikke øynene vekk fra matlagingen.
– Du vet det prosjektet jeg har jobbet med i ett 

helt år? 
Fortsatt ingen respons.
– Sjefen har avsluttet det, bare sånn helt ut av det 

blå. Jeg er skikkelig lei meg.
– Ja, ja. Sjefen din hadde vel gode grunner for den 

avgjørelsen, svarer ektemannen nonchalant.
Et typisk tilfelle av manglende interesse og 

nysgjerrighet i partnerens følelser og liv. En «kommu-
nikasjonshemmer», ifølge kurslederne. 

– Tenk hvis ektemannen kunne ha sagt noe sånt som: 
«Dette skjønner jeg at er tungt for deg. Hva kan jeg gjøre 
for at du skal føle deg bedre?», illustrerer Eigill.

– En slik kommentar bidrar til å bygge opp både 
samholdet og kommunikasjonen i forholdet.

 Jeg nikker og dulter litt hardere enn planlagt bort 
i min nabos arm. 

Sannelig har vi noe 
å lære på denne 
fronten også.

KURSLEDERNE har stor tro på at man kan fi nne tilbake 
til kjærligheten hvis den er i ferd med å forsvinne.

Eigill er opptatt av at gode følelser kan komme 
tilbake hvis man gjør de riktige tingene. 

– Handlingen kommer først, deretter følelsene, 
forklarer han. 

– Hvis du prater til partneren din på en god måte, 
vil du få en positiv reaksjon. Dermed kommer oft e de 
gode følelsene av seg selv.

– Husk at for hver gang du gir kjæresten din en 
negativ kommentar, skal du gi ham i hvert fall fi re-
fem positive, forklarerer Marianne begeistret.

En av deltagerne er tydelig overrasket over forholdet 
i den såkalte «kjærlighetsbrøken».

– Må man si så mye positivt? funderer han 
høylydt.

Jeg titter bort på kjæresten min. I et øyeblikk av 
dårlig samvittighet har jeg lyst til å gi ham en stor 
dose komplimenter. Han er imidlertid forsvunnet inn 
i drømmeland. Syv timer på samlivskurs er åpenbart 
i lengste laget. 

KJÆRLIGHET ER IKKE alltid morsomt. I et forhold kan 
man også oppleve stor sorg. 

– For eksempel i det øyeblikket du oppdager at 
partneren ikke er akkurat slik du hadde forestilt deg, 
beskriver Marianne.

– Men da må man tenke: Ja vel, han er kanskje ikke 
sånn som jeg hadde drømt om på alle måter. Men han 
er slik i stedet. De nye sidene du oppdager kan være 
minst like gode som de sidene du savner.

Hos Tea og Vebjørn er det foreløpig ingen skygge-
sider. Dagen er over, og de synes kurset har lært dem 
mange nyttige tips for å bevare kjærligheten.

– Vi kommer til å være mye mer bevisste på hvordan 
vi kommuniserer, stråler Tea.

KJÆRLIGHETENS PROFETER: (F.v.) Kursansvarlig fra SiT, 
Marit Rønning Lund, med kursledere Marianne Leine With 
og Eigill Solberg.

– Noe av det vi har lært er sunn fornuft , men det gjør 
ikke noe å repetere det iblant, slår Vebjørn fast.

Min utholdne venn slipper endelig ut, og fyller  
lungene med etterlengtet kald vinterluft . I lykkerus 
over  at det hele er over, fl eiper han med at kanskje 
dukker «mikrofonen» opp en vakker dag. 

I DAG HENGER DET en stor lapp på kjøleskapet mitt. 
Jeg titter bort på den støtt og stadig. Det er bilde av 
et tre. Inni treet er det skrevet syv adjektiver med blå 
skrift . De er svaret på den siste oppgaven vi fi kk på 
samlivskurset.

– Skriv syv ting du er glad i ved din partner, og gi 
det til henne.UD

FRYDEFULL FORELSKELSE: Vebjørn Tveiterås og Tea Lian har ingen samlivsproblemer.

REPORTASJE [Din for evig]

i min nabos arm. 
Sannelig har vi noe 
å lære på denne 
fronten også.

opplevd de store kranglene. De mener likevel et samlivs-opplevd de store kranglene. De mener likevel et samlivs-
kurs er på sin plass.kurs er på sin plass.kurs er på sin plass.

– Alle par har jo lyst til å gjøre ting som er bra for – Alle par har jo lyst til å gjøre ting som er bra for – Alle par har jo lyst til å gjøre ting som er bra for 
forholdet, smiler Tea.

– Og det er jo like greit å gå nå som om noen – Og det er jo like greit å gå nå som om noen – Og det er jo like greit å gå nå som om noen 
måneder, skyter Vebjørn inn. måneder, skyter Vebjørn inn. måneder, skyter Vebjørn inn. 

MELLOM ØKTENE MEDkommunikasjonstrening og selv-
ransakelse får vi se små fi lmsnutter fra samlivsdvd-en ransakelse får vi se små fi lmsnutter fra samlivsdvd-en ransakelse får vi se små fi lmsnutter fra samlivsdvd-en 
«Din for evig». Det humres rundt bordet når skuespil-«Din for evig». Det humres rundt bordet når skuespil-«Din for evig». Det humres rundt bordet når skuespil-
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T enk om verden kunne samles under ett tak. Tenk 
om verden kunne samarbeide i én og samme sal; 
om skillelinjer kunne krysses, politikk fattes og 

konflikter løses – alt med ett politisk bindende mandat. 
Alt i ett verdensparlament. 

Storsalen i det røde, runde er fylt – om ikke til 
randen, så til høyt opp på galleriet, og enda litt til. 
450 professorer, studenter og andre spesialister sitter 
med lyse hoder og øyne på stilk. Hundre ulike nasjo-
naliteter har kommet sammen i ISFiTs regi for å 
eksperimentere. 

Storsalen i vår lille norske by er forvandlet til 
«verdensparlamentsimulator». Historiens første 
og største. De visjonæres drøm er et steg nærmere  
oppfyllelse.

– JEG SATT VED en bar i Thailand – «oh, this sounds 
like a joke». Men jeg satt ved en bar, og jeg filosoferte 
over verdens framtid, forteller Andrew Strauss.

Den lille amerikaneren med måne og runde briller er 
professor i internasjonal lov, og en av de grunnleggende 
visjonistene bak fenomenet «Verdensparlamentet». 

Nå står han på simulatorens talerstol. Den gangen, 
som ung mann i baren i Thailand, ble han enig med 
seg selv og Albert Einstein: Menneskeheten trenger et 
verdensomspennende politisk organ. 

– I dag, for første gang i historien, vil dere stemme 

som verdensborgere, bryter Strauss ut i voldsom entu-
siasme.

Applausen er spontan.
– Alle med én stemme hver.
– Power to the people!

VERDEN ER FOR ANLEDNINGEN delt opp i 16 valgdis-
trikt. Fra hvert av disse skal det velges én representant 
som skal sitte i verdensparlamentets debatt- og valg-
panel. I distriktene skal deltakerne debattere og 
bestemme hvilken av to resolusjoner deres represen-
tant skal stemme for, og hvilken den skal stemme mot. 
Resolusjon 1: Vi anbefaler intervensjon av Darfur-regi-
onen i Sudan, Afrika. Resolusjon 2: Vi anbefaler ikke 
intervensjon, verken i regi av FN eller noen annen 
internasjonal organisasjon. 

– Lykke til. Eksperimenter, sprudler professor 
Strauss.

DELTAKERNE GÅR HVERT til sitt. Én etter én forlater 
de Storsalen, alle østeuropeere som ett distrikt, osea-
nerne et annet; noen med turban, andre uten. For det 
sørlige Afrika må kulden bekjempes før debatten kan 
settes i gang. Klubben på Samfundet er hardt rammet av 
vinterværet. Tevann kokes, og dørene lukkes. Jakkene 
beholdes på, og skjerf trekkes fram. To titalls store, 
brune øyne titter fram under toppluer. 

– I will not sit by the window!
 Om deltakerne i realiteten er langt hjemmefra, er 

debatten imidlertid straks inne på hjemligere trakter. 
Afrikas historie er alt annet enn kald, og disse menneskene 
har førstehåndsberetninger om et kontinent i krig.

– Jeg var der i 1994, under folkemordet i Rwanda, 
på grensen til Tanzania, mitt hjemland. Jeg så kvinner 
bli voldtatt og barn bli drept. 

Det er den nylig valgte varerepresentanten i gruppen 
som forteller. Navnet hennes er Vicensia. Hun er skep-
tiker:

– Konflikter som denne, også i Darfur, er så 
komplekse. Det internasjonale samfunnet bør ikke tro 
de kan klare å løse problemene bare ved å gå til inter-
vensjon. Se på Irak, for eksempel. Irak er mislykket.

ANDRE SER INGEN annen løsning på konflikten enn 
intervensjon.

– Hvilke andre valg har vi i realiteten? Vi må støtte en 
intervensjon, og den må være FN-ledet. Intervensjonen 
i Irak var ikke basert på FN-mandat, understreker 
debattanten i rød topplue, Godfrey Mugari.

– Afrikanere burde løse sine egne problemer, 
forfekter representant Melissa. 

En splittet forsamling fra et krigsherjet kontinent. 
For eller mot? Med FN eller uten FN? Krav om suda-
nesisk samtykke eller ikke? Aspektene er mange, og 

Eksperiment verdensfred 
 TEKST: HELLE WENSBERG HOLTE   FOTO: MAGNUS B. WILLUMSEN

Lenge var ikke fenomenet mer enn en idé. Denne dagen settes den ut i livet. 

INTERVENERER: Godfrey Mugari fra sørlige Afrika argumenterer iherdig for intervensjon av Darfur.
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meningene flere. Tiden renner ut. Hva blir det til? 
Resolusjon 1 eller 2? 2? 

SNAUE HALVMINUTTET SENERE er valgdistriktet 
oppløst. Det havnet på ikke-intervensjon, men fler-
tallet var knapt. Storsalen er i ferd med å fylles på ny. 
Scenen besettes av valgdistriktenes valgte represen-
tanter. Sørlige Afrikas Melissa sitter klar. Et par av de 
andre sitter og noterer, andre prater, noen gestiku-
lerer, og atter andre ler litt med hverandre. Midtøsten 
og Nord-Amerika, Afrika og Balkan – side om side i 
vennskapelig positur. Er dette virkeligheten? 

Parlamentsimulatoren omvandles til debattarena. En 
etter en proklamerer representantene sitt distrikts stand-
punkt. Én, to, tre for intervensjon. Sørlige Afrika mot. 
Balkan og østre Europa for. Nordlige Afrika mot. 

– La Afrika være i fred.

TATT AV KULDA: Sørlige Afrika valgdistrikt er ikke vant til 
norsk kulde, men med te på bordet og skjerfene på plass 
ligger forholdene til rette for temperert debatt.

Tre nye for. Så stiller Midtøsten seg kraftig mot.
– Vi har opplevd USA. Vi lever med dem, og har 

levd med dem i flere tiår. Nei til enhver form for inter-
vensjon!

– Men dere må ikke blande USA og FN.
– FN er USA! 

ETTER FØRSTE RUNDE i Storsalen sitter sørlige Afrika 
på ny og hutrer i kjølige omgivelser. Fløyta har fått en 
annen lyd nå. Plutselig er flertallet stort for resolusjon 
1 i det sørlige Afrika. Hva har skjedd? 

– Dette handler ikke om Afrika eller om USA. Det 
handler om menneskeliv. Vi burde ikke bare stå og 
se på at det sudanesiske folket blir drept, erkjenner 
Godfrey Mugari. 

Etter å ha foretatt de nødvendige rettelsene i resolu-
sjonsteksten, og lagt til en tilleggsartikkel, er distriktet 

klart for andre og avgjørende runde i Storsalen. Nå 
med vararepresentant Vicencia i panelet. 

SÅ HAR ØYEBLIKKET kommet: stemmegivningen. 
Andrew Strauss og hans medobservatører på fremste 
benk spisser ørene og skjerper blikket. Tellekorpset står 
klart. Deltakerne i salen ligger imidlertid slitne i setene 
sine. Det er på tide med en avgjørelse. 1 versus 2; for 
eller mot intervensjon? Ordstyrerne beordrer panelets 
dom. Så heves stemmesedlene. 1, 2 . . . 6, 8, 10 . . . 14! 
Midtøsten har snudd! 14 for og to mot. To mot? 

– Det internasjonale samfunnet lærer aldri. Se på 
folkemordet i Rwanda. FN rykket inn, men de trakk 
seg straks tilbake. De feiget ut. Afrika ble uansett over-
latt til seg selv.

Det er én av to nedstemte som taler. 
Én av to afrikanere.UD

EKSPERIMENT PÅ ALVOR: «Verdensborgerne» i panelet spisser debatten i Storsalen.

I PANELET: Vararepresentant og jusstudent Vicencia får prøve seg i verdensparlamentets valg- og debattpanel.

Eksperiment verdensfred 
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TANKESPINN

Her har du hybel: Svartlamoen, men på bysida av jernbanen (for å holde på etablerte 
bånd til dem midt imellom).
Slik kommer du deg til skolen: Trikk, men inntil de legger skinner opp til Drag-
voll (når som helst nå), nøyer du deg med sykkel.
På forelesning: Du kritiserer foreleserne for å påtvinge studenterklassen et intel-
lektuelt hegemoni.
På kollokvie: Du tar stadig opp med stud.ass.-en den 
dårlige harmonien mellom produksjonsmidlene (alle 
de andre på gruppa) og produksjonsforholdene (det 
faktum at klokka er seks, at du har vært her siden åtte 
i dag morges, og at oppgaven er helt håpløs).
Omgangskrets: Du prøver å identifi sere deg med 
de uprivilegerte, men siden det betyr at du må 
henge rundt på McDonald's og prate om Big 
Brother, sitter du heller på biblioteket med 
dine vanlige radikalistvenner, og prøver å være 
proletar i ånden.
Her liker du å ha fest: Et okkupert trehus på 
Møllenberg, der det i sene timer bittert diskuteres 
hvorfor makta er alle andre steder enn der den hører 
hjemme.
Favorittdyr: Ulv (selv om også sauer er 
ålreite dyr).

Her har du hybel: Jeeez. Øvre Singsaker, så klart!
Slik kommer du deg til skolen: Pappas cabriolet, 
med så mange passasjerer som mulig. Vi kjører 
kollektivt, vet du!

På forelesning: Du sitter langt bak, slik at du kan 
selge svart kaffe fra termos, uten at foreleseren hører 
deg danne karteller med konkurrentene.
På kollokvie: Menneskets viktigste egenskap er 
teambuilding. Derfor bruker du heller kollokviene 
på forhandlinger for å bygge opp en dynamisk gruppe, 
enn til ulønnsom øving.
Yndlingsavis: Donald. Andeby er det perfekte demo-
krati.

Omgangskrets: Du omgir deg helst med dine likesin-
nede, og låner ut/spanderer mer enn gjerne penger 

for å hjelpe dem med deres fi nansielle problemer. Men 
aldri mer enn én prosent av studielånet (bruttososial-

produkt).
Her liker du å ha fest: Gjerne hos dem som ikke har så mye å rutte med. Du ønsker 
at alle skal være som deg, men vet ikke helt hvordan det skal gå an. 
Kriterier til partner: Én kjæreste i utgangspunktet (bilateralisme), men med 
høyde for fl ere for å nyte deres komparative fortrinn (multilateralisme). Men 
husk: Høyest av alle elsker du naturligvis deg selv (unilateralisme).
Favorittdyr: Sparegris.

 TEKST: BJØRN GRIMSMO   ILLUSTRASJON: ARNE SKEIE

Her har du hybel: Byåsen. Der oppe fra kan du se eventuelle fi ender nærme 
seg i god tid.
Slik kommer du deg til skolen: Egen bil, ellers takk. Der er du din egen herre. 
Bussen er full av mistenksomme typer, og den er sikkert forsinka uansett.

På forelesning: Du sitter nederst ved døra så du kan 
fl ykte om det skulle skje noe.

På kollokvie: Går aldri dit. Du kan ikke stole på at 
de andre på gruppa ikke vil utnytte dine over-
legne kunnskaper til å få relativ gevinst fra 
samarbeidet.

Yndlingsavis: Aftenposten. Den er interessant, 
og dessuten så tykk at den i nødstilfelle kan brukes 
som skjold.

Omgangskrets: Folk du kan stole på. De kommer 
fra samme by/-del som deg; du har kjent de fl este 
hele livet.

Statsviterens personlighetstest
Fire studenttyper dukker opp i stadig nye versjoner hvert år. La oss se litt på dem fra en akademisk vinkel.

Realisten: Radikalisten: 

Liberalisten: Konstruktivisten: 
Her har du hybel: Et koselig studentkollektiv 
på Moholt, med folk du har rasket med deg 
fra folkehøgskole og diverse.
Slik kommer du deg til skolen: Du setter 
deg på den første og beste bussen som 
kommer forbi, for å se hva den leder fram 
til, og hva folk snakker om.
På forelesning: Siden du ofte tar feil 
buss, kommer du stadig for sent til fore-
lesning. Det hindrer deg likevel ikke 
i å buse inn i auditoriet midt i timen.
På kollokvie: Du sitter hensunket i 
egne tanker mens diskusjonene raser, 
men tar det igjen ved å være skikkelig 
sosial på pilskveldene.
Omgangskrets: Alt mulig rart. Spesielt 
liker du å være sammen med folk som 
hater hverandre, fordi det er interessant å se hvordan det utvikler seg.
Her liker du å ha fest: Rolige tilstelninger på en trang loftshybel, der dere sitter 
i sofaen og funderer på om studentlivet har noen egentlig slutt (eller begyn-
nelse).
Kriterier til partner: Ingen. Dere tilpasses jo hverandre uansett, og blir det perfekte 
par på kort tid.

Her har du hybel:
Slik kommer du deg til skolen: 
med så mange passasjerer som mulig. Vi kjører 
kollektivt, vet du!

På forelesning:
selge svart kaffe fra termos, uten at foreleseren hører 
deg danne karteller med konkurrentene.
På kollokvie:
teambuilding. Derfor bruker du heller kollokviene 
på forhandlinger for å bygge opp en dynamisk gruppe, 
enn til ulønnsom øving.
Yndlingsavis:
krati.

Omgangskrets:
nede, og låner ut/spanderer mer enn gjerne penger 

for å hjelpe dem med deres fi nansielle problemer. Men 

 [Studentstereotyper]

 Du tar stadig opp med stud.ass.-en den 
dårlige harmonien mellom produksjonsmidlene (alle 
de andre på gruppa) og produksjonsforholdene (det 
faktum at klokka er seks, at du har vært her siden åtte 

 Du prøver å identifi sere deg med 
de uprivilegerte, men siden det betyr at du må 

 Et okkupert trehus på 
Møllenberg, der det i sene timer bittert diskuteres 
hvorfor makta er alle andre steder enn der den hører 
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KULTUR
42
Se og hør-boka
Pressen «avslører» etablerte sannheter. 

43
MuSeuMSbunker
3332 kvadratmeter står klare til å huse pop- og 
rockmuseum på Dora.  

44
etterliknet journaliStikk
Nettavisene trykker ukritisk pr-byråenes 
pressemeldinger.

48
MaSterStudiuM i kunStkritikk
NTNU vil utdanne kunstkritikere. Kulturredak-
tøren i Adresseavisen er avmålt begeistret.

52
Ståle Stil leker Magnetleken
Gatekunsten får ny form og nytt innhold.

54
beStillingSverk og gladpop
ISFiT vartet opp med eksperimentelt teater og 
svensk storband.

k
55

innhold
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Illustrasjon: Niclas Damerell

Ordentlig luring
Hvem tjener egentlig på en bok om Se og Hør?

De siste ukene har boken En helt vanlig dag på jobben 
skapt bruduljer på grunn av sine avsløringer av Se og 
Hørs arbeidsmetoder. Boken er forfattet av Håvard 
Melnæs, som var journalist i ukebladet gjennom ni 
år. Her kan publikum med måpende munn og sjok-
kerte øyne blant annet lese om hvordan bladets mange 
avsløringer og påståtte paparazzibilder er laget med 
kjendisenes medvirkning. 

Dagsavisen skriver i sin anmeldelse av boken 10. 
februar at «hvis bare halvparten av det den tidligere 
Se og Hør-journalisten (...) skriver i sine «memo-
arer» (...) er sant, så er det likevel nesten ikke til å 
tro.» Kanskje ikke, men likevel framstår Melnæs 
som troverdig. Dessuten er det vel ikke snakk 
om å avsløre et journalistmiljø, men saktens 
bekrefte de mistankene man har hatt om 
bladet. At kjendisjournalistikk er kjøpt og 
betalt slår vel neppe ned som en bombe. 
Verre er det at Se og Hør serverer leserne 
løgner, med falske bylines og oppdiktede 
historier. 

Samtidig er nok de presseetiske hynsyn 
mindre enn de menneskelige. Her er utvilsomt 
Melnæs’ «samarbeid» med Sven O. Høiby det 
groveste eksempelet. Kronprinsessens far ble 
bladets beste kilde til oppslag rundt konge-
huset, og fikk blant annet mobiltelefon for 
å holde tett kontakt. Men har Melnæs 
utnyttet en mann som egentlig trenger 
beskyttelse mot seg selv eller bare hjulpet 
en blakk hurragutt? Antagelig begge deler, 
uansett har han nok gjort størst penger på 
det selv.

Melnæs har uttalt til Dagbladet Magasinet at etter 
tre år som ansatt i Se og Hør «måtte» han slutte å 
lese lederne til ukebladet. På et eller annet tidspunkt 
begynte han visstnok å tenke i stedet for å fortrenge. 
Mye av det han lo av den første tiden var ikke 
lenger morsomt, han følte seg tom og alt 
føltes meningsløst. Men likevel klarte Melnæs 
å jobbe der i seks år til, så med andre ord kan 
opplevelsene neppe ha gjort uslettelige inntrykk. 
Kan hende var det reporterens årslønn på åtte-ni 
hundre tusen kroner i året som gav noe mening i 
alt det meningsløse?

Morten Fiskvik
Kulturjournalist

koMMentar

Håvard Melnæs håper at de som leser Se og Hør vil 
lese bladet med et litt annet blikk nå. Hva i all verden skal 
det bety? Nødvendigvis ikke at salget vil gå ned. Uansett 
er nok det neppe noe Melnæs vil, for de som leser Se og 
Hør vil vel lese boken hans av nettopp samme grunn. 
Enten fordi man har en overdreven interesse av hva 
kjendiser driver med eller fordi man ikke kan la være. 
Melnæs har dog ingen grunn til å bekymre seg. For en 
ting er sikkert, denne boken 
er en strålende forret-
ningsidé. I forrige 
uke trykket 

Kagge Forlag opp tredje opplag, noe som betyr at 
samlet opplag er 31 000 etter at boken har vært til 
salgs i under en uke. Den er for all del å finne på nett 
i pdf-format, men det er vel grenser for hvor mange 
som orker å skrive ut 287 sider tullball.

En helt vanlig dag på jobben er svært underholdende, 
men ikke særlig sjokkerende eller avslørende litteratur. 
Men er det en god bok? Er den viktig? Slike detaljer blir 

åpenbart glemt når pressen 
får anledning til å lage en 

nyhet av noe den lenge 
har vært klar over.

Illustrasjon: Jan-André Granheim
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– Jeg har spilt litt idiot, humrer 
prosjektleder Arvid Esperø for pop- 
og rockmuseet. 

Hemmelighetskremmeriet rundt 
museet skyldes at prosjektet er bundet 
opp av et offisielt lovverk som sier at alle 
skal ha samme informasjon til samme 
tid. Nå kan han imidlertid si mer:

– Kultur og kirkedepartementet 
har nå lagt leiekontrakten for 
opplevelsessenteret ut på anbud. Den 
såkalte prekvalifiseringsfasen avsluttes 
12. mars, forteller han.

Konkurranseutsatt
Anbudet fungerer som en konkurranse 
hvor interessentene legger fram tilbud 
for Kultur- og kirkedepartementet 
(KKD). Esperø forklarer at man i den 
tretti dager lange prekvalifiseringsfasen 
får oversikt over hvilke utbyggere som 
er interessert, og at man deretter velger 
ut minimum tre tilbydere som man vil 

samarbeide med gjennom en såkalt 
dialogfase. Etter denne fasen skal interes-
sentene lage sine anbud. 

Av offisielle krav er det fastsatt at 
arealet skal være på maks 3332 kvadrat-
meter fordelt på arealer til for eksempel 
utstilling, forskning og medietek.

– Det skal etter planen inngås 
kontrakt med en tilbyder i august-
september, forteller Esperø.

 Prosjektlederen vil ikke kommentere 
eventuelle interessenter før prekvalifi-
seringsfasen er over.

Dora bekrefter interesse
Ubåtbunkeren Dora, eid av aksje-
selskapet Dora A/S, blir av mange sett på 
som et opplagt alternativ for opplevelses-
senteret. Det ligger sentralt og har få 
plassbegrensninger.

Konsulent Svein Carstens i Dora  
A/S kan bekrefte at de er interessert i å 
gjøre den gamle bunkeren om til vert 
for opplevelsessenteret, og at de jobber 
med et anbud til departementet.

– Vår rolle i utviklingen av museet 
avhenger dermed av hva Kirke- og 
kulturdepartementet bestemmer seg 
for, sier Carstens.

Rockheim
I tillegg til KKDs leiekontrakt for det 
fysiske bygget, finnes det også to andre 
kontrakter inngått for museet: Et 
forprosjekt for innhold, teknologi og 

tekst:  HAnnAH GItmArK
gitmark@underdusken.no

opplevelSeSSenter

3332 kvadratmeter rock

Opplevelsessenteret for 
pop og rock skal være en 
realitet innen sommeren 
2009. Dora er en av interes
sentene.

BekreFter interesse: Får eierne av aksjeselskapet Dora det som de vil, blir det rockemuseum på nedre Elvehavn. (Arkivfoto: Erlend D. Paxal)

utstillingsdesign, og en kontrakt for 
den virtuelle delen av museet.

– Til det virtuelle museet har man 
allerede valgt en samarbeidspartner i 
Canada, opplyser prosjektleder Arvid 
Esperø.

I utviklingen av den virtuelle delen 
av museet, som kalles Rockheim, brukes 
blant annet teknologi fra dataspill.

– Vi er voldsomt opptatt av å ha et så 
bredt samarbeid som mulig og ønsker 
å mobilisere rockekompetansen som 
finnes i Norge, forteller Esperø.

Virtuell nyskaping
Mens den fysiske byggingen starter til 

høsten, vil den virtuelle delen være klar 
som en prøveversjon allerede i august. 
Esperø håper på en dynamisk prosess 
der brukerne av det virtuelle rommet selv 
kan komme med innspill til utformingen 
av det fysiske opplevelsessenteret.

– Artister kan bruke den virtuelle 
delen til å profilere sin musikk på samme 
måte som MySpace fungerer, sier han, og 
legger til at dette er et helt nytt konsept 
på landsbasis.

Esperø poengterer at de to scenene 
for rock må sees på som komplemen-
tære, og håper Rockheim er et tiltak som 
kan skape større interesse for det fysiske 
bygget som skal stå klart i 2009.UD

– Departementet legger til grunn at 
finansieringsmodellen for opplevelses-
senteret for pop og rock skal baseres 
på prinsippet om en 60/40 fordeling 
mellom stat og region, skriver Kultur- 
og kirkedepartementet i et brev til 
Sør-Trøndelag fylkeskommune og 
Trondheim kommune. 

– Dette er et nasjonalt museum, og 
det skal derfor finansieres statlig, sier 

Heidi Magnussen. 
Hun er leder for regional utvikling 

i fylkeskommunen, og sitter i styrings-
gruppen for pop- og rockmuseet.

I et brev til KKD ber derfor fylkes-
ordfører Tore O. Sandvik og ordfører 
Rita Ottervik om et møte med politisk 
ledelse for å drøfte saken nærmere.

Enhetsleder Magnussen forteller at 
partene på møtet nådde konsensus.

– Staten skal stå alene som finansiell 
bidragsyter, men regionen har forpliktet 
seg til å legge aktiviteter i tilknytning til 
senteret som skal finansieres regionalt, 
sier hun.UD

Uenighet rundt finansiering
Museumsforberedelsene er 
i full gang – men hvem skal 
betale for gildet?
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I en nettartikkel fra oktober 2006, 
har Dagbladet.no sitert en pressemel-
ding fra ISFiTs presseavdeling. Det er 
brukt sitater fra ISFiT-president Martin 
Svarva, men Dagbladet har verken 
snakket med Svarva selv, eller henvist 
til pressemeldingen. 

– Som journalist har man ansvar for 
å gå kildene nærmere etter i sømmene, 
og ikke ta alt for god fisk, sier leder Elin 
Floberghagen i Norsk Presseforbund 
(NP).

Redaktør Esten O. Sæther i Dagbladet.
no innrømmer feilen. – Dette er en glipp. Det er klart det 

skal stå at Martin Svarva sier dette i en 
pressemelding fra ISFiT, sier Sæther.

Han mener det ikke er farlig å bruke 
sitater fra pressemeldinger.

– Problemet oppstår når vi ikke sier 
hvor vi har sitatet fra. Dette skal leserne 
få vite, sier Sæther.

Skjer ofte
– Dette er ikke et engangstilfelle, sier 
pressesjef Thor Richard Isaksen i 
ISFiT. 

ISFiT har ikke en stor pr-avdeling, 
forteller Isaksen. Likevel har ISFiT sett 
sine pressemeldinger helt eller delvis 
gjengitt på trykk på nettsidene til både 
Dagbladet, Adresseavisen og Under 
Dusken. Han opplever derimot at papir-
aviser er flinkere. 

Isaksen tror årsaken er formen på 
pressemeldingene.

– Vi prøver å gjøre det så enkelt som 
mulig for journalisten å trykke sakene 
våre. Derfor etterligner vi journalistisk 
materiale med overskrift, ingress og 
sitater. Vi har også begynt med bilder 
for å få det mer tabloid, sier han.

Problematisk brudd
Tekstreklameplakaten er en del av pres-
sens etiske regelverk. Alle medlemmer 
av NP er forpliktet til å følge denne. 
Her står det at dersom en redaksjon 
publiserer tekst fra pr-materiell, skal 
det opplyses om dette. Leder Floberg-

hagen forklarer:
– I artikler har man plikt til å skrive 

hvor man har fått sitater fra, slik at leserne 
vet hvem som har produsert informa-
sjonen. Vi ser at pr-byråer planter saker 
i media, men redaktøren i en avis har det 
hele og fulle ansvaret for alt som publi-
seres, sier Floberghagen. 

– Skjer dette oftere i nettaviser enn i 
papirutgaver?

– Det har ikke blitt undersøkt. Men 
det er et åpenbart publiseringspress i 
nettjournalistikk. Det kan medføre 
større grad av ukritisk videreformidling 
av informasjon og sitater fra presse-
meldinger, sier Floberghagen.

Ny plakat i anmarsj
Tekstreklameplakaten ble sist revidert 
i 2002, men en ny versjon er under 
utvikling. Norsk Journalistlag (NJ) tok 
initiativ til nye endringer i plakaten 
høsten 2006.

– Det nye forslaget er ute på høring 
med frist 5. mars. På styremøtet i NP 
23. mars skal vi oppsummere hørin-
gene, og utover våren skal et utvalg sy 
sammen et forslag alle kan enes om, sier 
Floberghagen.

Tidligere har det vært sagt at plakaten 
skal være klar til 1. juli, men NP-lederen 
tror nå at dette ikke er mulig.

– Med tanke på debatten rundt 
Se og Hør, ønsker vi å endre Tekst-
reklameplakaten samtidig med Vær 
Varsom-plakaten. Det hele blir 

tekst:  mArtE BorHAuG
martebo@underdusken.no
Foto: mArtE LoHnE

preSSeetikk 

Prbyråene setter dagsorden
Nettavisene trykker 
pressemeldinger ukritisk. 
Dagbladetredaktør 
innrømmer sviktende 
dømmekraft.

tekStreklaMe-
plakaten

tekstreklameplakaten er laget av 
Pressens Faglige utvalg (PFu), som 
et tillegg til Vær Varsom-plakaten. 
Den er ment å regulere og klargjøre 
skillet mellom redaksjonelt stoff og 
reklame/sponsing.

Ifølge plakaten, oppstår 
tekstreklame «når produkter 
og kommersielle interesser blir 
eksponert eller positivt omtalt 
på redaksjonell plass ut fra 
andre hensyn enn uavhengig og 
kildekritisk journalistikk».

Punkt 6: «unngå ukritisk 
videreformidling av pr-stoff. En 
særlig aktsomhet og kildekritisk 
vurdering er nødvendig når 
redaksjonen mottar tips og 
materiale fra profesjonelle 
informasjonsleverandører. 
Dersom redaksjonen publiserer 
tekst, bilder, grafikk, lyd- eller 
videoopptak som er hentet fra 
pr-materiell, skal det gjøres 
oppmerksom på dette.»

ny tekstreklameplakat vil trolig tre i 
kraft høsten 2007.

Kilde: Norsk Presseforbund
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Faksimile fra ISFiTs pressemelding 
05.10.2006: «Chávez til Norge?»
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GJEST I FJOR: Fredsprisvinner Wangari
Mathaai var den mest prominente taleren
under ISFiT 2005.
Foto: SCANPIX

Innenriks

Studentfestival vil ha Chavez til Trondheim

TIL NORGE? Den populistiske venezuelanske presidenten Hugo Chavez har sin helt egen pr-strategi. Om 
et uoffisielt besøk til Norge inngår i hans planer gjenstår å se.
Foto: SCANPIX/AP

Presidenten som kaller Bush «Djevelen» er
invitert til ISFiT for å snakke ut.

HARALD S. KLUNGTVEIT
Torsdag 05.10.2006, 15:09

oppdatert 15:27

(Dagbladet.no): Venezuelas president har det siste året markert
seg som en av de mest omdiskuterte og pr-glade statslederne i 
verden. Den mildt sagt frittalende Hugo Chavez har blant annet 
fra talerstolen i FNs generalforsamling i New York levert 
tirader mot George W. Bush og hans allierte som ligger milevis 
unna vanlig diplomatisk språkføring.

Samtidig har han styrket sin egen makt i Venezuela, blant annet 
ved personlig å kontrollere landets helstatlige oljeselskap, og
blir beskyldt for å innskrenke pressefriheten og spillerommet til
den politiske opposisjonen.

- Chavez er en sentral aktør i utenrikspolitikken i dag. Han
har veldig sterke meninger om globalisering og hvordan det påvirker landet han leder. Dette bør
ikke hindre ham i å få fram sitt budskap, sier Martin Svarva, leder for Den internasjonale 
studentfestivalen i Trondheim (ISFiT).

Den idealistiske festivalen, som er en av de største i sitt slag i verden, går av stabelen i midten av februar
neste år - med Chavez som gjest, om arrangørene får det som de vil. ISFiT 2007 har «globalisering» som
tema.

- Chavez har uttalt at han er anti-globalist og anti-imperalist, og vi ønsker å høre hans ord om hva dette
innebærer, sier Svarva, som understreker at festivalen ikke inntar noe standpunkt med invitasjonen, men
ønsker å belyse alle sider.

Utenriksdepartementet kjente i dag ikke til ISFiTs utspill, og opplyser at det ikke er planlagt noe offisielt
statsbesøk fra Venezuela til Norge i nær framtid.

- Det er opp til dem å invitere hvem de vil. Jeg vil ikke kommentere realismen i dette, det får bli opp
til den venezuelanske ambassaden, sier fungerende kommunikassjonssjef Bjørn S. Jahnsen i UD til
Dagbladet.no.

Faksimile fra Dagbladet.no 05.10.2006: 
«Studentfestival vil ha Chavez til 
Trondheim»

– Chávez er en sentral aktør i utenrikspoli-
tikken i dag. Han har veldig sterke meninger 
om globalisering og hvordan det påvirker 
landet han leder. Dette bør ikke hindre ham 
i å få fram sitt budskap, sier Martin Svarva, 
leder for Den internasjonale studenfestiva-
len i Trondheim (ISFiT). «Hugo Chávez er en sentral aktør i uten-

rikspolitikken i dag, og har veldig sterke 
meninger om globalisering og hvordan det 
påvirker landet han leder. Dette bør ikke 
hindre ham fra å få lagt fram sitt budskap» 
sier ISFiT-leder Martin Svarva

Skjerp kilde-
kritikken

når journalister blir slappe i kildekri-
tikken, er det all grunn til å rope varsku. 
Pressens oppgave i et demokratisk 
samfunn er først og fremst å formidle 
et balansert og objektivt nyhetsbilde. 
Et minste tegn til at denne oppgaven 
forsømmes bør tas alvorlig.

 Det er delte meninger om årsaken 
til at kildekritikken svekkes. noen 
mener det er journalistene som har 
blitt mindre kildekritiske enn før, 
andre mener problemet er at de sliter 
med å forholde seg til en mer regis-
sert medievirkelighet. Fakta er at 
pressemeldinger stadig oftere trykkes 
nærmest uendret i aviser, både i skjerm- 
og papirform, og at dette i verste fall 
utgjør et betydelig samfunnsproblem. 
Leseren forventer å få en artikkel der 
alle subjektive meninger og opplys-
ninger redegjøres for, og det må han 
kunne fortsette med.

Flaggbærerne for denne negative 
trenden er nettavisene. Her har etter 
hvert kappstriden om de ferskeste 
nyhetene tatt overhånd, og de verste 
tilfellene vitner om samlebånd-
lignende tilstander, der journalistene 
knapt ofrer pressemeldinger et halvt 
blikk før de slenges ut på nett. når 
papiravisenes opplagstall nå synker 
proporsjonalt med at antall klikk på 
nettavisene øker, er det på tide at 
nettredaktørene er sitt ansvar bevisst, 
og starter å prioritere kvalitet foran 
kvantitet. 

med en så stor leserskare som aviser 
på nett er i ferd med å få, kan de ikke 
tillate seg å fire på kravene om objek-
tivitet og kildehenvisninger. Selv om 
absolutt objektivitet er uoppnåelig, bør 
objektivitet likevel være et grunnleg-
gende mål å strekke seg etter for enhver 
journalist. I dag beveger beklageligvis 
pressen seg i stikk motsatt retning.

Det heter seg at det journalis-
tiske ideal er «den nakne journalist». 
Dessverre hjelper det lite med et slikt 
ideal om den nakne journalisten ukri-
tisk lar seg bekle av skredderkyndige 
pr-firmaer. 

Per MAgnus riseng
Kulturjournalist
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Prbyråene setter dagsorden

Under Dusken publiserte høsten 2006 to 
nettartikler med sitater fra ISFiTs presse-
meldinger. Studentavisen har ikke skrevet 
at informasjonen har kommet fra presse-
avdelingen til ISFiT. 

– Slike glipp er dessverre et vanlig 
problem med nettjournalistikk. Det er 
alltid pinlig når man ikke har gjort en 
god jobb. Det ødelegger for troverdig-
heten, sier redaktør Bjørn Romestrand i 
Under Dusken.

Romestrand innrømmer at avisen har 
vært svak på å følge opp presseetikken 
innad i redaksjonen.

– Ja, på grunn av lite bevissthet rundt 
problemet har vi dårlig opplæring og 
mangel på rutiner, sier han.

Under Dusken er forpliktet til å følge 
Vær Varsom-plakaten og Tekstreklame-
plakaten. I tillegg følger avisen etiske 
husregler formet av Norsk Journalistlag.

– Når evaluerte Under Dusken sist sine  
etiske retningslinjer?

– Det var så sent som i 1992. En debatt 
om bruk av pressemeldinger har vi ikke 
hatt, sier redaktøren.

Han forteller at Under Dusken hoved-
sakelig satser på papirutgaven, og tror det 
er årsaken til at problemstillingen ikke har 
vært like aktuell.

– Men det er klart at kildekritikken skal 
være like bra på nett som i papirutgaven. 
Målet er å ha flere saker på nett, og da er 
vi tydeligvis nødt til å øke bevisstheten 
rundt denne problematikken, sier Rome-
strand.UD

Under Dusken 
feilet også
– Pinlig, sier redaktør 
Bjørn Romestrand i Under 
Dusken.

kliPP og liM: Pressen bruker sitater direkte 
fra pressemeldinger uten å opplyse hvor de 
har informasjonen fra. Pressesjef thor richard 
Isaksen i ISFit kan triks som gjør det lettere å 
få spalteplass. I bakgrunnen ser vi skrytetavla 
til festivalens presseavdeling.

forhåpentligvis ferdig til høsten, sier 
Floberghagen.

Pr-byråene påvirker
Allerede i 1997 kommenterte Pressens 
Faglige Utvalg (PFU) det problema-
tiske forholdet mellom journalistikk 
og pr-virksomhet i en prinsipputtalelse. 
PFU skriver: «Det skjer nå en betydelig 

profesjonalisering av det arbeid sentrale 
aktører legger ned for å påvirke dags-
ordenen i samfunnsdebatten.» 

I uttalelsen presiseres det at redak-
sjoner tilbys «fordreid informasjon som 
skal tjene kundenes interesser, men som 
er tilrettelagt av byråene, slik at pr-virk-
somheten framstår som selvstendig 
objektiv journalistikk.»

Hauk Lund er leder i Norske 
Informasjonsrådgivere. Dette er 
bransjeorganisasjonen for informasjons-
rådgivning i Norge, og flere store 
norske pr-byråer er medlemmer. Lund 
forteller hvordan kontakten med media 
fungerer:

– Det varierer, men når vi sender ut 
pressemeldinger, skriver vi slik at det 

er lett for mediene å publisere saken, 
sier han.

 Lund mener imidlertid mediene er 
flinkere på kildekritikk nå enn tidli-
gere.

– Likevel finnes det medier med 
dårlig kapasitet som bruker stoff rela-
tivt ubearbeidet. Det er ikke alle i media 
som er like kritiske, sier han.UD
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Bak initiativet står Geir Grønflaten. 
Etter å ha blant annet  vært assistent 
for veteranfilosof Arne Næss i over ti 
år, har han flyttet sine 30 000 bøker fra 
Oslo til Trondheim. Her begynte han 
med ukentlige filosofikvelder for en 
snau måned siden, og allerede neste uke 
utvider han tilbudet med en litteratur-
kveld.

– Det vil bli et ganske variert program. 
Blant annet vil vi gå gjennom Nobel-
pris-vinnende bøker, og få besøk av 
forfattere. Jeg har vært i kontakt med 
flere forfattere som ønsker å komme og 
lese, forklarer han.

– Arne Næss kommer
De filosofiske kveldene har allerede blitt 

Litterær peiskos
I en snau måned har 
antikvariatet på Bakk
landet huset ukentlige 
filosofikvelder. Nå utvides 
tilbudet, og først på 
programmet står litteratur.

tekst: PEr mAGnuS norDrum rISEnG
permagr@underdusken.no
Foto: PÅL SAnDnES

litteratur

arrangert tre ganger. Men Grønflaten 
kan berolige studenter som fortsatt 
har mareritt om Marx, Kant og kvante-
fysikk:

– Vi tar for oss dagsaktuell filosofi. 
For eksempel gjennomgang og disku-
sjon av en aktuell avisartikkel.

Han legger til at det heller ikke er 
noe krav om spesielle kunnskaper for 
å kunne delta.

– Vi trenger ikke folk som skal 
komme og vise hvor mye de kan. Alt 
vi krever er nysgjerrighet og engasje-
ment i diskusjonene, forklarer han.

Også filosofikveldene kommer til 
å ha gjester. En naturlig gjest blir da 
Grønflatens velkjente eks-kollega og 
gode venn.

– Arne Næss kommer innom en 
tur. Jeg vet ikke helt om det blir i anti-
kvariatet eller om vi flytter det til et 
større lokale. Det får vi vurdere, sier 
han.

Aktivt antikvariat
Selv om filosofi og litteratur er de eneste 
temakveldene som er spikret foreløpig, 
har Grønflaten flere planer på lager. 

– Lyrikk- og visekvelder er også på 
planleggingsstadiet. Dessuten ser det 
også ut til at det vil bli høytlesning av 
eventyr, sier han.

I januar fikk Kristian Jensen 25 000 
kroner i stipend for å jobbe med master-
oppgaven «Negotiating the digital – The 
use of computer generated imagery in 
the fiction film». Pengene kom fra Medie-
tilsynet, etter anbefaling fra Rådet for 
anvendt medieforskning (RAM).

Fokus på historien
– Hva går prosjektet ut på?

Digitale forhandlinger

tekst: HEGE LInD
hegeli@underdusken.no

FilMvitenSkap

Drømmer du om å se film i 
dagevis med god 
samvittighet? Filmstudent 
Kristian Jensen ved 
NTNU virkeliggjør denne 
drømmen. Og får i tillegg 
støtte fra Medietilsynet.

– Jeg forsker på publikumsresepsjon, 
og bruken av digitale effekter på film.

– Publikumspersepsjon?
– Nei, resepsjon. Fra engelsk. Recep-

tion. Jeg skriver oppgaven min på engelsk, 
og kan visst ikke de norske ordene lenger. 
Jeg ser i alle fall på hvilken betydning 
bruken av digitale effekter på film har 
for publikum, og hvordan vi forholder 
oss til det digitale. 

– Hvilke typer film tar du for deg?
– Alt av fiksjonsfilm der digitale 

effekter er brukt. Jeg har prøvd å ha 
et så bredt spekter som mulig, men av 
enkeltfilmer kan jeg godt trekke fram A 
Beautiful Mind og Artificial Intelligence: 
AI. De er begge sentrale for oppgaven min. 
Tro det eller ei, men i A Beautiful Mind 
er det digitale perspektivet ekstremt. Jeg 
forsøker å se på hvordan den narrative 
konteksten, altså selve historien som blir 
fortalt, påvirkes av dette.

– Hvorfor har akkurat du fått 
penger?

– Ja, du, det er egentlig et godt 
spørsmål. De trodde vel på prosjektet 
mitt. Vi var om lag tjue som søkte, og jeg 
tror det var fem som fikk tildelt stipend. 
Jeg har altså vært veldig heldig.

Digital filmforskning etter
– Hvorfor er ditt forskningsfelt viktig?

– Digital teknologi benyttes i 
stadig større grad når det skapes film. 
Samfunnet digitaliseres, og det ligger 
enorme muligheter i nettopp dette. Fors-
kning på digitale bilder er i vinden for 
tiden, men innenfor filmfeltet har det 
blitt gjort svært lite foreløpig.

– Hva skal du bruke pengene til?
– Nei, det er egentlig litt hemmelig. 

Men jeg har kjøpt mange bøker og filmer 
som jeg har trengt til prosjektet. Og ny 
datamaskin. Den gamle jeg hadde hadde 
ikke en gang stavekontroll. Nå står jeg 
bedre rustet. I tillegg har jeg spart en 
del.

– Og målet med arbeidet?

– Å være en av dem innenfor mitt felt 
som bidrar med noe nytt.UD

Han håper i det hele tatt at anti-
kvariatet kan bli et sted med høyt 
aktivitetsnivå, hvor folk kan samles og 

ha det hyggelig sammen.
– Jeg ønsker å bringe noe positivt til  

Bakklandet, avslutter han.UD

tildelt stiPend: Kristian Jensen ønsker å 
tilføre norsk filmnorskning noe nytt. (FOTO: 
Sjur Engelsen Lange, Studvest)

klAustroFoBisk: I antikvariatet på Bakklandet blir man omringet av 30 000 bøker.
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– Motivasjonen bak dette er å heve 
kvaliteten på kunstkritikk, sier faglig 
koordinator for det nye master-
programmet, Sissel Furuseth. 

Gjennom et yrkesretta fokus, og 
med vekt på praktisk arbeid, skal 
studentene gjøres skikket til å formidle 
kunstkritikk med faglig kompetanse. 
I noen grad vil eksterne kursholdere 
fra for eksempel avisredaksjoner bli 

Skal utdanne bedre kritikere
Til høsten starter et nytt 
masterprogram på NTNU. 
Kunstkritikk og kulturfor
midling er det første av sitt 
slag her til lands.

tekst og Foto: ErLEnD DALHAuG PAXAL
epaxal@underdusken.no

utdanning

benyttet i undervisninga. 

Litt i overkant
Kulturredaktør Sigrun Berge Engen i 
Adresseavisen skulle gjerne sett flere 
innspill fra det akademiske miljøet 
på NTNU i avisas debattspalter. Hun 
mener et slikt fag vil gi viktig kompe-
tanse til studenter som ønsker å jobbe 
i media, men presiserer at man trenger 
flere bein å stå på i et slikt yrke.

– Det er ikke slik at man automa-
tisk får jobb som kulturjournalist på 
grunnlag av en slik utdanning. Det kan 
derfor virke litt i overkant å basere 
et helt masterstudium på akkurat 
dette. 

Tverrfaglig studentmasse
Studenter med bachlorgrader i både 
kunst, media, filosofi, språk, musikk og 
litteratur kan søke masterprogrammet. 
Dette gjenspeiler de forskjellige sjangre 

studentene skal lære å tolke, samt de 
forskjellige media kunstkritikken kan 
formidles gjennom. 

– En studentmasse med tverrfaglig 
kompetanse er nettopp det vi ønsker 
her. Disse fagfeltene utfyller hver-
andre på flere sentrale punkter når 
det gjelder forståelse og formidling 
av kulturelle uttrykk og institusjoner, 
sier Furuseth. 

 Fakultetet har allerede mottatt 
noen henvendelser fra studenter som 
har vist interesse for faget.

– Denne masteren vil få et nasjo-
nalt nedslagsfelt, og vi regner med å 
få søkere fra flere deler av landet, sier 
Furuseth. 

Har vært et savn
– Kvalifisert omtale er viktig, spesielt 
for kunstnerne selv, og også for 
publikum. Faglig begrunnelse i kritikk 
er alltid å foretrekke framfor subjek-

tive «terningkast», fordi velbegrunnet 
slakt har evnen til å skape interesse og 
debatt rundt kunsten. 

Dette sier gallerimedarbeider Per 
Christian Jørstad  i Trondhjem Kunst-
forening. Museumsarbeid er en av flere 
yrkesmuligheter som i studiehåndboka 
forespeiles de kommende kunstkriti-
kerne. 

Prodekan Anne Kristin Furunes ved 
Kunstakademiet i Trondheim sier seg 
enig i denne betrakningen:

– Kunnskap om kunstneriske 
uttrykksformer har vært savnet fra 
norske media, hvor det er mangel på 
god kunstkritikk. Det skrives mye om 
kunst, men det er få som skriver seg 
inn i kunsten.

Hun er udelt positiv til at universi-
tetet vil utdanne kompetente kritikere, 
og tror studentene ved KiT også vil 
kunne dra nytte av  et samarbeid med 
de kommende kritikerne.UD

tenker nAsjonAlt: Faglig koordinator Sissel Furuseth tror det nye masterstudiet vil trekke til seg studenter fra hele norge.
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koordinatoren.
For Andreassen ser drømmesammen-

setningen av virksomheter slik ut:
– En ideell bydel ville hatt en sykkel-

reperatør som også bygger sykler, en 
databedrift som oppgraderer datamas-
kiner, en filial av den ideelle sparebanken 
Cultura, en skredder og en miljøvennlig 
frisør og tannlege. 

Kultur for Cultura
Drømmen om Cultura behøver ikke 
være en utopi. Daglig leder Lars Hektoen 
i Cultura sparebank forteller at de allerede 
finansierer Ramp pub og spiseri. 

Cultura har i dag bare kontorer i Oslo, 
og Hektoen forteller at sparebanken er 
interessert i å ekspandere.

– Boligstiftelsens måte å tenke på gjør 
det til et veldig interessant etablerings-
område for oss. Grunntanken er at 
produksjon og forbruk skal ta hensyn 
til menneske, natur og miljø.

Idealistisk tankegang
Koordinator Andreassen forteller at leien 
skal settes etter prinsippet om trinnvis 
betaling hvor satsen bestemmes etter 
omsetning. 

– Slik kan vi tilby plass til idealistiske 
organisasjoner som ikke har mulighet til 
å betale leie, sier han.

– Vil ikke dette si at dere også må tilby 
lokaler til store inntektsbringende virk-
somheter ?

– Bare til en viss grad. Ingen virk-
somhet vil gå på bekostning av vår profil 
som alternativ bydel.

Kapitalsterk innflytter
Ingen av lokalene er innflyttingsklare 
per dags dato, grunnet nødvendigheten 
av oppussing og vedlikehold. Inngangs-
billetten for eventuelle interessenter er 
dermed at de sitter på nok kapital til å 
gjøre lokalene driftsdyktige. I bytte mot 
disse kostnadene får leietakerne nedsatt 
husleie en gitt periode av kontrakts-
tiden.

– Det er på denne måten Ramp pub og 
spiseri har tatt form. Hele oppussingen 
var et stjerneeksempel på dugnadsarbeid, 
skryter Andreassen.

By for de besøkende
Mange er redde for at Svartlamoen 
gjennom prosjekter som Bylarm mister 
sitt rykte som alternativ. Andreassen 

mener bydelen likevel er en del av en 
bærekraftig utvikling.

– Hvem skal egentlig Svartlamoen 
være for?

– Svartlamoen er til for dem som 
besøker byen. Poenget er at vi må bevise 
at man kan bo og bygge på en annen måte 
enn det kapitalen tror.UD

– Det skal bli plass til mellom seks 
og tolv bedrifter på dette området på 
Svartlamoen, forteller koordinator 
for søknadsprosessen, Bjørn Lønnum 
Andreassen.

Lokalene som skal leies ut forvaltes av 
Svartlamoen boligstiftelse, og vil komme 
i tillegg til en kulturbasert næringspark. 

Variert virksomhet
Andreassen opplyser om at rammene for 
prosjektet nesten er klare:

– Vi vil ha et mangfold av virksomheter. 
Det vil nok bli noen næringsvirksom-
heter, men det er også rom for å ha enkelte 
steder bare for hobbyvirksomhet, humrer 

SvartlaMoen

Svartlamoen er en bydel på 
østkanten av trondheim. 

Etter å ha kjempet en lang kamp 
mot riving ble området regulert 
til «byøkologisk forsøksområde» 
høsten 2001. Da ble de kommunalt 
eide husene overført til en ideell 
boligstiftelse, som ble opprettet av 
trondheim bystyre.

målsetningene i reguleringsplanen 
fra 2001 går ut på at Svartlamoen 
skal være en alternativ bydel, 
med rom for eksperimentering og 
utprøvning. 

!

Rom for liten, rom for stor

tekst:  HAnnAH GItmArK
gitmark@underdusken.no
Foto: mArtE LoHnE

bYutvikling

Svartlamoen boligstiftelse 
ønsker idealistiske banker, 
miljøvennlige frisører og 
sykkelreparatører velkom
men til sin bydel.

leier ut: Bjørn Lønnum Andreassen i Svartlamoen boligstiftelse legger tilrette for miljøvennlig entrepenørskap.



VÅRSALG
Store avslag 

på bøker, papir og rekvisita 
5.–23. mars

Tapir Uttrykk

Mandag
20:00 - 21:00   Pomade
21:00 - 21:30   Manisk mandag
21:30 - 23:00   Studentradion konsert
23:00 - 01.00   Lydsjokket (R)
01:00 - 02:00   Pomade (R)

Tirsdag
20:00 - 21:00   Pomade
21:00 - 22:00   Katharsis
22:00 - 23:00   På Tirshda
23:00 - 00:00   Musikkportrettet
00:00 - 01:00   Ctrl+Alt+Del (R)
01:00 - 02:00   Pomade (R)

Onsdag
20:00 - 21:00   Pomade
21:00 - 22:00   Aktualitetsmagasinet
22:00 - 23:00   Pick Up
23:00 - 00:00   Pling Panzerplong
00:00 - 01:00   Versus (R)
01:00 - 02:00   Pomade (R)

Torsdag
20:00 - 21:00   Pomade
21:00 - 22:00   Filmofil
22:00 - 23:00   Ctrl+Alt+Del
23:00 - 00:00   Studentradiolista
00:00 - 01:00   Revers (R)
01:00 - 02:00   Pomade (R)

Fredag
20:00 - 21:00   Pomade fredag
21:00 - 22:00   Versus
22:00 - 20:00   Feber (R)
00:00 - 01:00   Pick up (R)
01:00 - 02:00   Pomade fredag (R)

Lørdag
18:00 - 20:00   God morgen Finnland!
20:00 - 20:30   Uillustrert vitenskap
20:30 - 21:30   Ella guru
21:30 - 23:30   Feber
23:30 - 01:00   Studentradion konsert (R)
01:00 - 02:00   Popstase (R)

Søndag
20:00 - 22:00   Lydsjokket
22:00 - 23:00   Popstase
23:00 - 00:00   Revers
00:00 - 01:00   Filmofil (R)
01:00 - 02:00   Studentradiolista (R)

George W. Bush,
president i De Forente Amerikanske Stater

It’s clearly a budget.
It’s got a lot of 
numbers in it.

stor innsikt?
Del dine meninger med oss:
meninger@underdusken.no eller 
sms til 2002.

ʻ̒
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Under researcharbeidet til stykket 
«Tahirih – kvinnestemmer fra Iran» 
kom Berit Rusten i kontakt med freds-
prisvinner Shirin Ebadi. Ebadi var 
utelukkende positiv til prosjektet, og sa 
seg villig til å stille opp på et intervju som 
skulle filmes. Slik ville ikke den iranske 
ambassaden ha det.

– Hun ble frarådet enhver tilknyt-
ning av sitt navn opp mot prosjektet og 
trakk seg fra avtalen. Det at selv en freds-
prisvinner trekker seg av frykt forteller 
ganske mye om hva som bor i spøkel-
sene til de iranske kvinnene, forteller 
Rusten og legger til

– Men det å få treffe henne og prate 
med henne var en opplevelse i seg 
selv.

Feminismens grunnleggere
Berit Rusten, og resten av trondheims-
damene i Pantertanter er initiativtagere 
til og regissører av den kontroversi-
elle oppsetningen og fortellingen om 
Tahirih, damen som allerede på 1800-
tallet rettet pekefinger mot mullaene.

– I stykket går det to parallelle histo-
rier med samme tema. Den ene biten 
omhandler Tahirih, hennes kamp, og 
kvinners posisjon i 1800-tallets Iran. 
Den andre handler om dagens situasjon 
for kvinnene fra det samme området, 
forteller Rusten og utdyper:

– Vi ønsker å belyse hvor små forskjel-
lene mellom da og nå egentlig er. Et av 
hovedpoengene med oppsetningen er å 
fortelle historien til disse kvinnene, som 
på mange måter la grunnlaget for den 
europeiske feministbevegelsen.

Iranske skuespillere
 På Teater Visuells scene skal den iranske 
musikeren Leyla Jamshidivarid stå 
sammen med en anonym iransk mann. 
Jamshidivarid forteller at hun til tross 
for temaet i stykket ikke ønsker å høste 
sympati blant det vestlige publikumet

– Det å få lov til å fortelle min og vår 
historie er det viktigste for meg. Norske 
menn og kvinner skal få vite hva som skjer 
utenfor deres hjem, og dette er en historie 
som jeg tror vil kunne være en vekker for 
de aller fleste, sier musikeren.

Hun tror det lille rommet er et ypperlig 

sted å fortelle en så intens historie.
– Publikum er så nært scenen og blir 

derfor i større grad en del av spillet. De 
er fanget i handlingen, og føler alle våre 
ord og toner på en helt spesiell måte.

Den iranske mannen, som er oppvokst 
i Norge og aldri har besøkt sitt hjemland 
er anonym av politiske grunner. 

– Jeg ønsker ikke å vise ansiktet mitt. 
Mitt folk er ikke de samme som meg på 
alle måter. Ved å kritisere et så betent 
tema legger man på mange måter hodet 
sitt på hoggstabben og krysser fingrene, 
sier han.UD

kYrre holM 
johanneSSen

P3-moromann 
og kommende 
Idol-mann

Musikk
Hva som helst av Frank Sinatra. Alt 
mellom 1950 og 1965 i hvert fall. 
Akkurat nå hører jeg på In The Wee 
Small Hours. Den er designet for folk 
med kjærlighetssorg. nå har ikke jeg 
kjærlighetssorg, men jeg liker å late 
som, og da hjelper den veldig. 

Bok
nå leser jeg Agent  Zigzag av Ben maci-
ntyre. Den handler om en engelsk 
dobbeltagent som drar til norge og 
forelsker seg. Veldig kul bok.

FilM
Det er vel litt uoriginalt, men jeg må 
anbefale Gudfaren. Først og fremst 
eneren og toeren. treeren er fin i seg 
selv den òg, men de to første er en 
utrolig deilig, lang film.

tv-serie
Her er jeg litt dradd mellom to serier: 
Band of Brothers og Sopranos. Jeg har 
egentlig sluttet å se tv-serier på tv, jeg 
kjøper dvd-er. Eneste serien jeg virkelig 
følger med på, er Seks som oss. Særlig 
de scenene hvor kjæresten min Lisa 
tønne spiller. 

teAter
Jeg går veldig sjelden på teater. Sist 
gang jeg ble lokket til teater var til 
stykket Speer. Jeg er  veldig interessert 
i annen verdenskrig, og dette stykket 
handlet om Hitlers arkitekt og senere 
rustningsminister Albert Speer, så jeg 
ble lokket. Stykket var helt greit.

tegneserie
Jeg leser ikke så mye tegneserier, jeg 
får så dårlig samvittighet i forhold til 
tegnerne fordi jeg blir så interessert i 
historien at jeg helt glemmer å se på 
bildene. Jeg liker serien Preacher av 
Garth Ennis veldig godt, veldig acti-
onfylt og tøff serie.

koMiker
Jeg må vel si Lisa tønne her. nei, jeg 
vil si Lisa tønne. Lisa tønne er min 
favorittkomiker. Vil jeg si.

Skrevet av Trygve Larsen Morset

Min anbeFaling

tekst:  ALEKSAnDEr JoHAnSEn
aleksjo@underdusken.no
Foto: tHor CHrIStIAn HoBÆK

teater

Modige iranske kvinner
På Norges minste 
teaterscene skal Leyla 
Jamshidivarid fortelle om 
iranske kvinners kamp mot 
undertrykkelse og urett
ferdighet.

kontroversielt: Den iranske ambassaden satte ned foten da nobelprisvinner Shirin Ebadi ville engas-
jere seg i teaterstykket «tahirih − kvinnestemmer fra Iran».

Konsulentfirmaet Confex kurser bedrifter 
i hvordan de kan skaffe seg redaksjonell 
omtale i media. nyhetsredaktør Kjersti 
Huseby i Adresseavisen er en av kursle-
derne som skal hjelpe bedrifter til å fange 
medias oppmersomhet. ordningen møter 

kritikk fra flere hold:
– Hvis formålet med et kurs er å 

bedre den tosidige kommunikasjonen, 
så kan det være helt ok å delta. men hvis 
deltakelsen brukes ensidig for å styrke 
informasjonsbransjen, så er det galt å 

si ja, kommenterer leder i norsk Journa-
listlag Austenå til Journalisten.no.

Sjefsredaktør Arne Blix i Adresse-
avisen tar selvkritikk, og lover at de i 
framtida skal forsøke å unngå å havne 
i en slik posisjon.UD

adresseavisen tar selvkritikk
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– Plutselig fikk jeg en mail der min pøbel-
magnet sto planta midt på Times Square. 
Det var artig! Jeg fikk bilde av en i Kina 
også. Dette er magnetleken. Alle kan 
være med og være pøbler!

Ståle «Stil» Gerhardsen er aktiv 
designer og gatekunstner i Trondheim. 
Han beskriver seg selv som en pøbel med 
et behov for å leke seg. 

Klistrete prosjekt
Før magnetenes tid forsøkte Gerhardsen 
seg på et annet stunt. Han trykket opp 
klistremerker av en egendesignet figur, 
og sendte dem gratis til de som ville ha. 
Interesserte likesinnede sørget for at 
Gerhardsens klistrekunst spredte seg 
i Norge. 

– En dag fikk jeg et lang og skummelt 
brev fra Oslo kommune med bot på 500 
kroner for forsøpling av bybildet og en 
haug med «Gjør Oslo ren»-brosjyrer. 
Jeg betalte ikke. Det blir som å bøtelegge 
Coca Cola fordi det ligger colaflasker på 
gata, sier Gerhardsen.

Klistreprosjektet til Gerhardsen 
er ikke unikt. I Stockholm løper den 
svenske utgaven av Gerhardsen rundt 
og henger opp små og store klistre-
merker av rådyr. «Klistre-Petter» lager 
også fuglehus kamuflert i byens natur-
lige miljø; de dukker opp i gatelykter, 
veiskilt og takrenner. Umulig å se hvis 
man ikke er på alerten. 

Who let the dogs out
I samme gata finner vi et annet svensk 
prosjekt. Hjemmesnekra treskulpturer 
av hunder har begynt å dukke opp rundt 
om i Skandinavia de siste månedene. De 
plasseres, av alle ting, i rundkjøringer, 
derav navnet «rondellhunder». 

Få vet hvordan det startet, men det 
spekuleres i at irritasjon over hundebæsj 
er årsaken. På rondellhund.se kan man se 
gjør-det-selv-film og finne kart over alle 
«rondellhundene» som er satt opp. Du 
kan faktisk bli den første til å innlemme 
Trondheim i gatekunststuntet.

Gatekunstens kristus
Innenfor gatekunstens termino-
logi snakker man om tida før og etter 
Banksey. Navnet er et pseudonym for 
en verdenskjent og anonym kunstner-

helt fra Bristol. Med politiske undertoner 
gjennomfører han godt planlagte stunts 
i storbyens landskap og på den populær-
kulturelle arena. 

Banksey er mannen bak stuntet der 
500 av Paris Hiltons singler ble byttet ut 
med en egenprodusert CD, med låtene 
«Why am I Famous?» og «What Have I 
Done?». Stuntene beveger seg også gate-
langs, med grafitti, stensiler – en type 
grafitti med sjablonger – og plakater. 

Magnetisk moro
Etter henvendelsen fra Oslo kommune 
ville Ståle «Stil» Gerhardsen finne på 
noe nytt. Små gjenstander med evne 
til å tiltrekke seg metaller ble hans 
eureka. Han designet magneter med 
logoen «:pøbel» og satte de opp rundt i 
Trondheim sentrum: på bussen, i rulle-
trapper og på gateskilt. Så tok han bilder 
av magnetene, la dem ut på nettet og 
ventet. Tilbakemeldingen var massiv. E-
post med bilder strømmet på, magnetene 
flyttet på seg. Noen dager kunne samme 
magnet opptre på ti forskjellige steder.

– Det er litt som å slippe av ungen 
i barnehagen, også kommer’n hjem 
og forteller hva han har gjort, sier 
Gerhardsen.

Synne Fonkalsrud er trendanalytiker 
i Opinion. Hun forteller at eksemplene 
fra gatekunsten illustrerer en trend hvor 
forbrukeren aktiviseres i større grad:

–  Fenomenet kalles co-creation og kan 
sees som en motsetning til monologen 
man ser på mange samfunnsområder i 
dag, der det er lite samhandling mellom 
involverte aktører. 

Interaktiv lekeplass
 – Norsk gatekunst formidles gjennom 
flere kanaler, og det interaktive blir 
stadig mer framtredende. Debattfora og 
bloggsteder som Myspace og Youtube 
muliggjør en helt ny form for kunst-
formidling, sier trendanalytikeren.

Fonkaldsrud understreker at det ikke 
er et ønske om berømmelse som driver 
kunstnerne, men et ønske om å oppnå 
anerkjennelse blant likesinnede.

Ståle Gerhardsen opplever at internett 
har forandret gatekunstens spillerom. 
Den distribueres gjennom et større 
forum, og alt spres mye fortere. Gate-
kunstneren trekker også fram muligheten 
internett gir til å være anonym; ukjente 
aktører tør å legge ut ting uten å være 
redde. 

Den tidligere lokale gatekunsten 

:Pøbelstreker
Ta en magnet og la den vandre, fra den ene til den andre. 

tekst:  mArtE BorHAuG oG HAnnAH GItmArK
ud@underdusken.no
illustrAsjon: JoACHIm mIDJo AnDErSEn

gatekunSt 

erstattes dermed av massive fellesstunt 
der gatekunstnere over hele verden leker 
i samme lekegrind.

Gerhardsen synes den interaktive 
gatekunsten gjør ting veldig morsomt.

– Det er en samhandling. Alle kan 
leke og kose seg sammen. Man må bare 

gå ut og gjøre det man vil. Ikke være så 
innmari stresskoffert som bare marsjerer 
rundt, ler han.

Hipp trend
Kan slagord tagget på togstasjoner side-
stilles med Munchs mesterverker? Kan 
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en trehund i en rundkjøring omtales i 
samme vending som Vigelands mono-
litt? Spørsmålet synes å være om kunst 
må være ønsket og verdsatt for å kalles 
kunst.

At populærkulturen stadig fatter 
større interesse for gatekunst er tydelig. 

Pink inkluderer Banksey-inspirerte 
elementer i sine musikkvideoer, Nike 
bruker gatekunst i reklamer og flere 
dyktige gatekunstnere får solgt kunst-
verkene sine.

– Banksey solgte nettopp et bilde for 
900 000 kroner. Kriteriet for gatekunst 

er bare at det foregår i bybildet. Alle vil 
putte ting i bokser, det er foto og det er 
kunst. Det er mye bedre å bare kna det 
sammen, sier Ståle Gerhardsen. 

Han er ikke opptatt av klassifise-
ringen av gatekunst som fenomen.

– For noen er det lek, for andre er 

det politikk. Det er artigere å bare drite 
i merkelapper. Da kan vi bare leke alle 
sammen.

Han skyter inn at populærkulturen 
aldri vil kunne ta over for gatekun-
sten.

– De vil alltid ligge et hakk bak.UD
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«What is globalization? What is it – really? We say: a 
lot!»Dette kan vi lese i programmet til ISFiTs bestil-
lingsverk Three blocks away. En musikal skrevet av de 
utflyttede trønderne Mads Bones og Olve G. Løseth. Det 
vi ble vitne til var også mye. Til tider litt for mye.

På ekte musikalvis åpner forestillingen med et stor-
slått sang- og dansenummer. Alle ti skuespillerne er 
plassert på scenen, og det synges om det som binder de 
svært forskjellige karakterene sammen: Blokka de bor i. 
Allerede i løpet av åpningslåten har scenens skuespillere 
vært innom samtlige koreografiske musikalposisjoner. 
De har slått til med polyfonisk sang, irriterende entu-
siastiske smil og viftende hender. Det skriker musikal 
fra scenen og jeg lurer på om de har brukt opp alt 

three blocks away
Storsalen 21. februar (premiere)
instruktør: Mads bones og olve g. løseth

tekst:  mErEtE SKoGrAnD
meretsk@underdusken.no
Foto:  StÅLE LInD StorVIK

teater

Storslått klisjé
kruttet før de har begynt.

De ulike karakterene har problemer på hver sin 
kant. Julia Roberts må stenge reisebyrået sitt, Kevin er  
på leting etter et nytt passord, den burkakledde Jenny 
(from the block) sliter med identiteten, og rødtoppen 
Annie gjør et skittent comeback. Den mystiske Abigail 
bruker sin kvinnelist til å lure alle beboerne til å skrive 
under en kontrakt. Allerede her begynner historien å 
slå sprekker. Abigails prosjekt er å rive blokken for å 
lage en regnskog, et idealistisk og utopisk prosjekt. Det 
er forvirrende at karakteren Abigail presenteres som 
den onde heksen med rødt bakgrunnslys. 

I forestillingens første del har manusforfatterne 
tydelig prioritert å presentere karakterenes relasjoner 
med trivelige låter og morsomme scener. Dette går 
utover forestillingens progresjon som stagnerer, og jeg 
noterer «nå må det skje noe» på blokka. Da kommer 
Kevin. Han er for øvrig den beste skuespilleren på 
scenen både når det gjelder tilstedeværelse og sang-
prestasjoner. Kevin trekker metanivået inn i musikalen 
og poengterer at noe må skje. Kanskje en telefon kan 
ringe, foreslår han. Metamusikal er artig nok det, men 
på ingen måte nytt. Og akkurat her bidrar det bare til 

et litt dårlig forsøk på å lure seg unna at musikalen 
mangler handling. Three blocks away er gjennomsyret 
av billige poeng, og på mange måter er det det musi-
kalen er bygget opp av. 

Skuespillerne utstråler stor spilleglede, og det gode 
humøret smitter over til publikum. De er dyktige skue-
spillere, men spillet blir nå og da kaotisk. De vil mye, 
og det er kanskje nettopp det som hemmer dem. Som 
når Abigail, under den ellers fantastiske kjærlighetsbal-
laden «I’m just a coconut in love», plutselig begynner 
å synge om klitoris og masturbering, og ber Kevin 
pent: «Feel me up». Trådene er mange, og de knyttes 
ikke godt nok sammen. Likevel er underholdnings-
verdien stor, og latteren sitter løst hele forestillingen 
gjennom. Referansene er mange, og svært morsomme.
Tidligere barnehjemsbarn Annie blir igjen hjemløs, 
og etter flere tiår på musikalscenen ender musikalen 
med at Annie, etter replikken «Annie, get your gun» 
blir skutt og dør.

Three Blocks Away er en underholdende musikal som byr 
på godt spill og flotte sangprestasjoner. dessverre er 
historien kokt på en rusten spiker.
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som en hjemme-alene-fest, og alle er invitert. Det passer 
godt at de spiller under ISFiT, for I’m From Barcelona er 
så hyggelige at man får troen på at alt er mulig. Verden 
er et godt sted hvor alle er snille. 

Med 17 personer på scenen blir det raskt rotete, men 
I’m From Barcelona er et sjarmerende kaos. Man kjeder 
seg aldri med dette orkesteret, som ligner en blanding av 

nevnte R.E.M.-singel og The Polyphonic Spree. I’m from 
Barcalona disker opp med klarinett, tuba, fløyte, melodika, 
banjo, og ikke minst kazoo. Når alt er over, nærmest slåss 
publikum om å skryte svenskene opp i skyene. 

i'm From Barcelona skapte uforglemmelig stemning på 
Blæst. Altfor få møtte opp.

Ofte kan det være ubehagelig å oppleve en konsert med 
et band som kun har ett album å vise til. Man kjenner 
ikke musikken, bandet har lite materiale å velge i, og mye 
blir feil. Det kan høres ut som om det er umulig å ha en 
god opplevelse på en slik konsert. De som så I’m From 
Barcelona på Blæst under ISFiT fikk det motsatte bevist. 
Fra første stund hadde svenskene grep om publikum. Et 
ballonginferno, uante mengder hjemmelaget konfetti og 
vokalisten på publikums skuldre under første låt, gjorde 
at det raskt ble klart at dette ville bli en aften utenom 
det vanlige.

I’m From Barcelona er et stort musikkollektiv fra 
Jönköping sentrert i frontfigur og låtskriver Emanuel 
Lundgren. Egentlig består bandet av 29 mennesker, men 
denne kvelden hadde bare 17 av disse tatt turen til Blæst. 
Musikken er ren og skjær gladpop, med ukompliserte 
refrenger som for eksempel «nanananana». Høy allsang-
faktor og svært så publikumsvennlig. 

Når man hører I’m From Barcelona på plate er det 
umulig ikke å komme i godt humør. En konsert med dem 
er om mulig enda mer triveligere. Det hele fortoner seg 

Lite og intimt
Idet man åpner døra til Pias café blir man ønsket 
velkommen av en øldrikkende mann utkledd som 
ire. Over anlegget klinger det irsk folkemusikk, og 
følelsen av å komme inn i en pub på den grønne øya 
er stor. Stemningen er avslappet og folkelig, og man 
blir oppfordret til å kjøpe en øl idet man venter på at 
forestillingen skal starte. Den begynner nemlig ikke 
før alle i publikum har ankommet og funnet en plass. 
Ikke noe stress, altså. 

De to skuespillerne stiller seg opp foran publikum, og 
begynner å snakke. Den øldrikkende iren fra inngangs-
døra, i Andreas Medbøe Thoresens skikkelse, begynner 
å fortelle hva som har skjedd tidligere. Den andre, spilt 
av Eldar Skar, bryter inn, og mener publikum forstår. 
Det gjør vi, og spillet er i gang. 

Marie Jones’ originalstykke handler om to unge, 
irske menn som søker lykken i skuespilleryrket. De 
er i hjemtraktene sine og arbeider som statister for et 
amerikansk filmteam. 

I det ene hjørnet av kafeen er noen stoler og bord 
fjernet, og dermed er scenen et faktum. De to skuespil-
lerne er innom tilsammen femten forskjellige roller. 
De viser fabelaktig skuespill i utførelsen av disse, og 
de går fra karakter til karakter ved enkle grep som å 

lomman full av stein. instruktør: erik Schøyen
pias cafe, 18. februar (premiere)

tekSt:  MERETE SKOGRAND
meretsk@underdusken.no
Foto: ErLEnD DALHAuG PAXAL

teater

forandre kroppsspråk og detaljer i kostymene. Histo-
rien kommer godt fram, og det er aldri tvil om hvilken 
av de femten karakterene som blir utspilt på den nakne 
scenen. Medbøe Thoresen og Skar utviser stor kontroll, 
og Schøyens elegante regi sitter som støpt. 

Forestillingen varer i to ganger femti minutter, og 
oppleves tidvis litt lang. Likevel er det imponerende 
hvordan skuespillerne klarer å holde fokuset hele fore-
stillingen gjennom. Noe tekst glipper, men på grunn 

av at suffløren ble introdusert i begynnelsen av fore-
stillingen ble disse situasjonene bare morsomme og 
sjarmerende.

dette er en forestilling som er satt opp på enkle premisser 
med avansert skuespill. spillestedet passer godt, og den 
uhøytidlige og koslige atmosfæren som settes, gjør 
det behagelig å være publikum. jeg gleder meg til å se 
Medbøe thoresen og skar i aksjon igjen! 

Shiny happy people

konSert
i’m From barcelona – blæst - 23. februar

tekst: mortEn FISKVIK
mortenfi@underdusken.no
Foto:  StÅLE LInD StorVIK
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anMeldelSer

the rooph - the rats of the 
october philharmonics
dead letter records

tekst:  mortEn SKIPEnES SmEDSruD
mortes@underdusken.no

plate

lett å glemme

elektronika-gangstere
De etnisk hetrogene forstadene utenfor Paris har de 
siste årene fostret Europas kanskje mest spennende 
hiphop-miljø. Sist ut i rekken av lovende, sint fransk 
ungdom, er trioen ttC. Fransk hiphop er ikke dagligdags 
kost for oss nordboere. men ttC har kommet lengre enn 
de fleste, og regnes blant de ledende grupperingene 
innen europeisk hiphop. 3615 er deres tredje langspiller 
på den London-baserte labelen Big Dada.

Europeiske hiphopere henter gjerne inspirasjon 
fra de mer etablerte amerikanske, men også fra andre 
musikksjangere. 3615 er ikke noe unntak. ttC tar 
utgangspunkt i den franske elektronika- og house-
musikken, og kombinerer den med til dels lekne, til 
dels aggressive rim. På fransk. resultatet blir særegen, 
strømlinjeformet hiphop.

og det er når hiphoperne lar hiphopen komme i 
bakgrunnen skiva har størst potensial. Denne historie-
løse hybriden kan fort bli en slager på verdens trendy, 
elektronika-dominerte dansegulv. Enkelte av låtene, for 
eksempel vokalfrie «J’Ai Le Son» og sistesporet «une 
Bande De mecs Sympa», har svært lite med klassisk 
hiphop å gjøre. Lydbildet domineres av åttitallsinspi-
rerte synthlyder, og vokalen kommer i andre rekke. 

men ttC er i hovedsak rappere, og som hiphop er 
skiva relativt svak. Gutta er på det beste ålreite, på det 
dårligste direkte svake. uten noe forståelig budskap, 
blir vokalen i lengden monoton og uengasjerende. tenk 
Bizarre fra D12 på fransk. og de tre mc-ene varierer  
verken intonasjon eller rim- og rytmemønstre nok til 
at dette fungerer som musikk i seg selv. 

noen lyspunkt er det likevel for hiphop-hordene. ttC 
er best når de senker tempoet, og låtene «Strip pour 
moi» og Justin-aktige «Antenne 2», sistnevnte med en 
merkelig stygg-pen vokal, fungerer utmerket. men alt i 
alt drukner teksten i det tunge lydbildet, og gutta kunne 
egentlig spyttet den samme punchlinen hele veien. men 
igjen: Hvem hører på house for tekstens skyld?

Hiphop er død. erlend Øyes elektronika-prosjekter 
og infinity-kjells gamle slagere lever videre. er dette 
framtida?

trondheimsbandet Lumsk er klart med sitt tredje studio-
album, en plate som ifølge deres plateselskap er mer 
melodiøs og ambisiøs enn bandets tidligere utgivelser. 
Ambisjonene er utvilsomt til stede, men resultatet er 
blandet. mens Lumsk tidligere har gitt oss «blytunge og 
intrikate komp», for å sitere deres egen nettside, fram-
står bandet anno 2007 som meget spakere. metalen fra 

debuten Åsmund Frægdegjevar, og andrealbumet Troll, 
er nå forsvunnet. Dette kan nok forarge den hardbarka 
fansen, men også skaffe Lumsk nye lyttere.

tekstene er hentet fra Knut Hamsuns diktsamling Det 
Vilde Kor fra 1904, men musikken er for lite sammen-
hengende til å være et konseptalbum. Det åpner fint 
med «Diset kvæld», som sammen med «Paa hvælvet» 
og «Lad spille med vaar over jorden» presenterer den 
lett progressive folkemusikken på platen. Dette er 
musikk Lumsk behersker, men det låter slappere enn 
tidligere. Ikke bare fordi metalpreget er borte, men også 
fordi Espen W. Godøs komposisjoner er halvhjertede. 
Siste halvdel av platen virker rotete og er tidvis direkte 
kjedelig. Et unntak er  siste spor, «Skærgaardsø», som 

drømmer om å bli feit
Jon Fosse er den mest spilte og omtalte norske dramati-
keren etter Ibsen. to av hans nyeste skuespill, Rambuku 
og Skuggar, hadde urpremiere i 2006, og er nå ute 
mellom to permer.

I Rambuku presenteres  vi for et gammelt ektepar 
som befinner seg et sted mellom livet og døden. Kvinnen 
snakker om livet som har vært, og det som skal komme. 
til hennes fortvilelse er mannen stille. «Kan du ikkje seie 
noko?» er gjennomgangsreplikken i et stykke preget av 
angst, håp og ensomhet. Skuggar bærer en lignende 
stemning. Seks mennesker som kjenner hverandre godt 
møtes, men ingen vet hvor de er og hvorfor de er der: 
«Kvar er vi? Eg er så redd». I dette drømmelignende 
landskapet, hinsides tid og rom, går personene inn og 
ut av samtaler og relasjoner med hverandre. 

Det er umulig å lese Fosse uten bevissthet om det 
språklige. Språket framstår som noe av det viktigste 
også i denne boken; handlingen er bare så vidt til stede. 
Skuespillene er skrevet uten et eneste punktum, og hver 
linje inneholder ytterst få ord. Det er som en foss av 
ord ramler nedover boksidene. I Rambuku er mannen 
så passiv at kvinnens monolog kan leses som et langt 
dikt. Skuggar er mer dynamisk, med mer bevegelse på 
scenen og hyppig replikkveksling. Stykket er derfor 
mindre egnet til lesning enn Rambuku.

Fosse har sagt at det å skrive er som å mishandle 
språket. med fare for å mistolke forfatteren, kan dette 
spores i hans tendens til å partere setninger og sette 
dem sammen på nytt, mange ganger. Gjentakelsene i 
Fosses språk kan føles uendelige. Alle pausene, «korte» 
og «ganske korte», som sniker seg inn i omtrent hver 
fjerde linje, kan også irritere. Det er likevel disse 
virkemidlene som utgjør musikaliteten, rytmen og 
det poetiske hos Fosse. Slikt kan best oppleves fram-
ført på en scene, men kan også skapes i en interessert 
lesers hode.

Rambuku og Skuggar overrasker ikke dem som er 
kjent med jon Fosses dramatikk. For de som ikke er 
det: dette er drama på nynorsk, det er postmoderne, 
abstrakt og poetisk. 

uten et punktum

bok 
jon Fosse – rambuku og Skuggar 
det norske Samlaget, 2007 

tekst:  CECILIA noVAS
novas@underdusken.no

lumsk – det vilde kor
tabu recordings

tekst:  mortEn FISKVIK
mortenfi@underdusken.no

plate

StudentradioalbuMet
ttC – 3615 
big dada

tekst:  AnDErS PArK FrAmStAD
framstad@underdusken.no

faktisk er en liten perle med strykekvartett og korister.
Den eneste gangen Lumsk virkelig får det til på Det 

Vilde Kor, er med førstesingel «om hundrede aar er alting 
glemt». En seig og suggererende melodi bygges langsomt 
opp i løpet av drøye seks minutter som til slutt føles altfor 
kort. Låtens gjestevokalist ola Bremnes tilfører ekstra sjel 
til Hamsuns linjer. Kontrastene i denne duetten med Stine 
mari Langstrand gir en egen nerve og driv. rett og slett 
en meget god låt som føles noe malplassert på en plate de 
fleste vil ha glemt lenge før det har gått hundre år.

Det Vilde Kor har én ordentlig god singel, samt noen fine 
forsøk på å sette lett folkprog til knut Hamsuns dikt. 
Men den overbeviser ikke.

ratatosk - eit litteraturtidsskrift.
3-4 2006

tekst:  mortEn SKIPEnES SmEDSruD
mortes@underdusken.no

tidSSkriFt

Det første først. rent trykkteknisk er ratatosk en skan-
dale, og det er innbindingen det er mest å utsette på. 
tidsskrifter befinner seg midt mellom magasin og bok 
som medium, og man bør kunne forvente en kvalitet 
som muliggjør en god del turer mellom bokhylla og 
salongbordet. I de timene jeg forundret meg over rata-
tosk – rett nok på både buss, tog og fly – falt arkene 
sekvensielt ut av magasinet. 

I et tidsskrift som ratatosk er det grunn til å legge 
like mye vekt på skrift som innhold. tidsskriftet er 
språklig gjennomført, men litterært kjedelig. Hvorvidt 
det er Øyvind Prytz sin tilnærming til Carl Frode tillers 
forfatterskap som er for akademisk, eller om forfatter-
skapet rett og slett ikke innbyr til inspirerende analyser, 
er ikke opplagt. Sikkert er det at Prytz’ eksegese ikke 
er original skriving, og derfor ikke spennende lesning. 
Analysen virker mer som en unnskyldning for å bruke 
Gilles Deleuzes teori om språklig stamming på et forfat-
terskap. Prytz makter ikke å overbevise oss om at tillers 
tekster er egnet som empiri for Deluezes teori.

Jeg blir minnet på en artikkel som var å finne i litte-
raturtidsskriftet Kraftsentrum før jul. Espen Stueland 
hadde forfattet et reportasje-essay om August Strind-
bergs Blå bok – en rekke «vitenskapelige» artikler 
skrevet på slutten av 1800-tallet. mer inspirerende 
og fornøyelig litteratur-om-litteratur enn Stuelands 
18-siders essay har jeg sjelden lest. Jeg anmoder rata-
tosks redaksjon om å lese den samme teksten.

Det eneste stedet hvor ratatosk er i nærheten av å 
tangere Stuelands flytende prosa, fornøyelige observa-
sjoner og skriveglede, er i Arild Vanges reportasje om det 
litterære miljøet i münchen på 1800-tallet, «Drømmen 
om å bli feit». Vange har revet seg løs fra den teoretiske 
tvangstøya som begrenser hans kolleger, og legitimerer 
egenhendig ratatosks eksistens. teksten gir oss innsyn 
i svundne forfatteres nasjons-, litteratur-, og kunstsyn 
i klassisk reportasjeform.

ratatosk er mis- og vellykket samtidig. redaksjonen 
bør forkaste sitt teoretiske – og fysiske – bindings-
verk.
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Kulturkalenderen
onsdag 28. februar
konsert: I kveld spiller HonkyTonk 
Troubles på Blæsts gratiskonsert-konsept 
Klubb19.
Aktivist: ntnu/HiSt Attac holder 
årsmøte på olavs Pub klokka 1900. 
møtet er åpent for alle, og førstelektor i 
samfunnsøkonomi Peder martin Lysestøl  
innleder. nina og stine kommer også. De 
forvillet seg vekk fra Café 3b på enhjuls-
sykkeltur. Etter å ha kjørt over en orrhane 
og grått i en liten time, setter de seg på 
olavs Pub for å varme seg på et melke-
glass absint. utover de små nattetimer 
blir de observert kaukende «Stoltenberg 
er ei kapitalhore» med sine nyervervede 
venner. 
Film: Klokka 1830 kan man se Ben 
Kingsley i Sexy Beast på rosendal Kino.

torsdag 1. mars
Café nordsør spør om vår overveldende 
materielle rikdom virkelig gjør oss rikere, 
i Klubben klokka 1900.
konsert: Det blir trippelkonsert på 
Storås utested i kveld, det sørger Snöras, 
Dominic og Scarlet Monroe for. 
scene: tre belgiske scenekunstnere setter 
opp sitt selvkomponerte Nine Finger på 
teaterhuset Avant Garden klokka 2000. 
Forestillingen handler om afrikanske 
barnesoldater og går til lørdag.
Film: Samfundets filmklubb viser the 
Rocky Horror Picture Show i Storsalen 
klokka 2000. Ikke nok med det, kult-
filmen akkompagneres av «et fresende 
sceneshow og lettkledde amatørskue-
spillere».

Fredag 2. mars
konsert: På Dokkhuset møtes Hunts-
ville og nederlandske The Ex til musikalsk 
samkved klokka 2200. En time senere og 
hundre meter unna, på Blæst, spiller 
deLillos ‘85 – verdens tøffeste band i 
pysj. På Knaus entrer Major Parkinson 
scenen ved midnatt.
installasjon: I dag åpner I like Wanna 
bee Pippi på galleri Blunk. Intallasjonen 
står til søndag.

lørdag 3. mars
konsert: I Storsalen spiller selveste Åge 
Aleksandersen med Sambandet klokka 
2200. En time senere tar metalbandet 
Manifest seg fri fra studio for å besudle 
oss på Fru Lundgreens, og ved midnatt 

er det Snöras på Knaus.
samfundsmøte: tema for kveldens møte 
er «Den islamske fare». Er det slik at islam 
er en fare for våre «vestlige» verdier? møt 
opp og diskuter.
scene: I dag er det premiere på Tahirih 
– Iranske Kvinnestemmer på Stillverk 1. 
Forestillingen tar for seg kvinnekamp i 
Iran gjennom historien, og går fram til og 
med 8. mars. 

søndag 4. mars
konsert: Jazzkvartetten Cloudberry spiller 
på Bakklandet Skydsstation klokka 2000. 
Det blir (multe)krem.
utstilling: Den nordiske vandreutstil-
lingen Fem tekstilkunstnere og en komponist 
kommer til trondheim Kunstmuseum i 
dag. Samtidig åpner Prikken over i’en på 
nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. 
utstillingen tar for seg hattedesign, og 
varer til 9. april.
Film: Jim Jarmuschs Night on Earth snurres 
i gang i Storsalen klokka 2000. På rosendal 
Kino vises Anh Hung trans Duften av grønn 
papaya om morgenen klokka 2100.

Mandag 5. mars
utstilling: Feminism NOW åpner på galleri 
Blunk, og har åpent til søndag.
Foredrag: På Suhmhuset gir professor Kjell 
Ivar Flatberg oss noen «glimt fra en botani-
seringstur i Kina» fra klokka 1900. 

tirsdag 6. mars
konsert: På Storås utested skal The Box 

of Mothers svette av seg litt valpefett, og 
vise seg verdige beskrivelsen som Amulets 
etterfølgere klokka 2200. På Dokkhuset er 
det Brahmsaften fra klokka 1930.
scene: Den norsk/libanesiske oppsetningen 
Don't Panic settes opp på Avant Garden i 
dag og i morgen klokka 2000. Dansefore-
stillingen tar for seg det menneskelige 
aspektet ved Libanon-konflikten.
Bokstavelig talt: Karsten Alnæs forteller 
om sin Sabina i klubben klokka 1900.
Foredrag: På Suhmhuset begynner en usan-
synlig lang rekke synsinger rundt minkens 
rolle som negativ faktor for sjøfugl klokka 
1900.

onsdag 7. mars
konsert: På Blæst spiller supertrioen 
Bushman’s Revenge jazz hele kvelden, 
og det er helt gratis å høre på. Jazz blir 
det også på Bakklandet Skydsstation når 
Marianne Halmrast Kvintet entrer scenen 
klokka 2000.
samfundsmøte: Jonas Gahr Støre kommer 
til Storsalen i dag, om han får tid.
Café nordsør: Gjengen i nordsør utfordrer 
trondheims politikere og befolkning til å 
gjøre byen til en fairtrade-by. Vil du sette 
press bak forslaget, må du møte opp på 
Dokkhuset klokka 1900.

torsdag 8. mars
I dag er det den internasjonale kvinne-
dagen. toget går fra Ytre Kongsgård klokka 
1730.
konsert: For å feire kvinnedagen skal 
testosteronfylte Nullskattesnylterne holde 

audiens på Storås utested klokka 2200. to 
timer tidligere gjester Unni Wilhelmsen 
olavshallen.
Poesi: Bakklandet Skydsstation fyller ti år 
i dag og feirer med tekstopplesninger av 
marte Huke, Arild Vange og Ingrid Stor-
holmen fra klokka 1600.
excenteraften: Inga marte thorkildsen 
skal snakke om feminisme og kvinnekamp 
i Klubben klokka 1900.
Film: Cinemateket bringer tre surrea-
listiske filmer til Prinsen Kino i dag: En 
andalusisk hund, The Seashell and the Cler-
gyman og L’Âge d’or. Førstnevnte er et 
sammarbeidsprosjekt mellom regissør 
Luis Buñuel og Salvador Dalí. Alle tre 
filmene ble laget seint på 1920-tallet, 
og alle er relativt utilgjengelige.

Fredag 9. mars
konsert: Den kritikerroste tromsøtrioen 
Washington projekterer sin melankoli 
på Blæsts publikum fra klokka 2300. 
mindre melankolsk blir det nok når 
Mia Gundersen skal rase igjennom sitt 
musikal-repertoar i olavshallen klokka 
1930. Morten Abel kommer til Storsalen 
klokka 2100, før kvelden avsluttes med 
kitchrock-bandet All That and a Bag of 
Chips på Knaus.
scene: Anne Kat Hærland tas av vinen i 
olavshallen klokka 1900. I fin gåavstand 
fra torvet. 

lørdag 10. mars
konsert: På Storås utested spiller Mono-
lithic gratiskonsert klokka 2200. På 
Bakklandet Skydsstation holder Ferdafolk 
en minikonsert klokka 2100, etterfulgt 
av Rasmus og verdens beste band. På 
Samfundet spiller My Midnight Creeps 
på Klubben og This Sect på Knaus.

søndag 11. mars
konsert: tre skoleorkester har gått 
sammen og bestillt et verk av odd Johan 
overøye. Klokka 1500 har de urframfø-
ring av Il Pazzo i nidarosdomen.
scene: Are, odin, mina Hadjian, Adams-
eplene med flere har gått sammen i team 
trøndelag. De holder forestilling i olavs-
hallen klokka 2000.
Film: Samfundets filmklubb viser klas-
sikeren Lawrence of Arabia klokka 2000. 
På rosendal Kino går Murder, My Sweet 
klokka 2100; en skikkelig film-noir fra 
1944.

En rund ku er kallet.
28. februar  13. mars

WHAt do You sAY WHen You MAsturBAte?: Help me mommy, torsdag 1. mars er det igjen duket for 
filmteatret the Rocky Horror Picture Show i Storsalen.
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.... at edgar hadde svinekam som dagens på 
søndag

... at svinekam også kan bety svinefull 
Kamilla.

I Oslo er det vinterferie. 
Skulle ønske jeg hadde 
vinterferie. Da skulle jeg 
dratt til Mysen! Mmm, 
Mysen.DISiT-IZ 07

Den Interne Spitposten i Trondheim  - Introduserer Zou        Spit (frå lågtysk), erting, krenking; spott

SMELL: Bangalouie Zou gikk på en smell da han 
forsøkte å organisere avstemningen.

Spitposten registrerer...

Under et omfattende dialogprosjekt på 
Svalbard kom Spitpostens utkårede freds-
prisvinner ut for en tragisk ulykke. I et 
forsøk på å spre sitt ikke-voldelige budskap 
blant isbjørner og dvergseler i den arktiske 
snø-ørkenen skal dialogen ha gått i stå. 
Eskil Mo oppnådde rett og slett ikke å 
bryte isen. 

Vinneren har med sin utrettelige 
utholdenhet infiltrert konfliktområdet 
i Gandhi-inspirert mondur, kledd i sin 
selvsydde sari har han overlevd på et 
snøkorn om dagen. Han innså etter hvert 
det faktum at isbjørnene og selene levde 
sine liv uanfektet av hans glødende taler 
og forsøk på jobbebutikker. For å nå fram 
med sitt budskap prøvde fredsprisvin-
neren seg med et mer universelt språk. 
Ved å kaste en snøball  ville Mo illustrere 
hvordan dialog på tvers av dyrearter kan 

Kastet snøball - døde
Fredsprisvinner Eskil Mo 
rakk aldri sin egen pris
utdeling.

KONFLIKT: Det interne miljøet på Svalbard er preget 
av uroligheter. Avdøde Eskil Mo jobbet for ikke-
voldelig konfliktløsing i isødet.

starte grensesprengende vennskap. Mens 
han plystret på «jo flere vi er sammen, 
er sammen, er sammen» snublet han 
i sin egen sari, og på uheldig vis startet 
han å rulle som en snøball. Han rullet og 
rullet og rullet. Nå befinner han seg inne 

i en kjempestor snøball. Ingen rednings-
selskap har maktet å åpne den kompakte 
isklumpen.

Har Eskil Mo ennå ikke vist seg så ligger 
han i snøballen den dag i dag, innkapslet 
i sin egen visjon.SP

La ut kona på nett (Nettavisen)
Tatt etter klovnedrap (Nettavisen)
Vraket kongen for snømåking (VG)
Her kan du dumpe barnet ditt (Nettavisen)
MS kan slå de fleste (Nordstrands blad)
SiT i lesbeskvis (Under Dusken)
Fant 90 000 senger (Finnmark dagblad)
Hvor er fortauet? (Fjell-Ljom)
Slutt på tresmaken i kirken (Fjell-Ljom)
Klare for fjØsbakkEn 2007 (Fjell-Ljom)
Elden» blir Elden (Fjell-Ljom)
Felegnikk og soplimer (Fjell-Ljom)
Nederlenderne vil pakke seg til Røros (Fjell-Ljom)
Norsksvensk kløftekrangel (Indre Smaalenenes avis)
Håndjern og kutt i panna (Indre Smaalenenes avis)
Bommet på garasjen (Indre Smaalenenes avis)
Pensjonist saksøker etter sex-maraton (Ananonva)
Kvinne svelget gebisset til elsker (Ananova)

Presserunden

En svært så blek og skjeggete gammel 
mann dukket plutselig opp på Samfun-
dets kafé Edgar, rundt klokken 18, 
torsdag 22. mars. Bevæpnet.

– Han var i en slags uniform, viftet 
med et rustent gevær og krevde å få vite 
hvor presidenten befant seg. Alt på en 
slags merkelig tysk, forteller en rystet 
kafémedarbeider, Kisse Ra-Leone.

Hun hadde fulgt med i tysktimene 
på videregående skole, og maktet 
defor å få klarhet i hva den forvirrede 
mannen mente.

– Han hadde fått med seg at 
Samfundet huset et møte i verdenspar-
lamentet, så jeg pekte ham i retning 
Storsalen, sier Ra-Leone.

62 års bakrus
Der skulle etter hvert fakta komme på 
bordet. Mannen, som det skulle vise 
seg bærer navnet Fritz Pohm og er 
83 år gammel, var tysk soldat under 
annen verdenskrig. Da var Samfundet 
underlagt tyskernes kontroll. Pohm, 
ifølge ham selv Eva Brauns tremen-
ning, var en særdeles patriotisk soldat, 
dog nærende et sterkt kjærlighetsfor-

Nazi-soldat fram i lyset
hold til alkohol.

Kort sagt tilbragte han derfor hele 
okkupasjonstiden i alkoholrus. Da han 
våknet etter en spesielt hard økt med flaska, 
i maidagene 1945, var det derimot til litt 
av en bakrus. Som han selv fortalte i sin 
appell til Storsalen:

– Jeg våknet av så masse hurra-rop et 
sted. Hodet mitt gjorde voldsomt vondt. 
Jeg gikk opp i etasjene for å se ut av vinduet, 
bare for å se alle mine medsoldater gå i 
lenker foran en tropp med norske soldater! 
Jeg bestemte meg straks for å gjemme meg 
i et hemmelig rom jeg en gang fant på 
et av sideloftene, og legge en taktikk for 
motangrep.

Taktikken ble derimot utsatt til nok 
en runde med medbragt sprit i det lille 
hemmelige kottet. Da han våknet igjen 
på ny, helt utsultet, krydde hele huset av 
mennesker.

– Jeg hørte masse norske stemmer 
overalt. De lo og støyet noe masse. Og to 
dager i uken hørte jeg de mest frastøtende 
lyder, det må ha vært fra tortur.

Dagen etter
– Lydene! De fæle lydene! skriker han.

Verdensparlamentet var ISFiTs forsøk 
på å skape en mer demokratisk verdens-
orden. 

– Storsalen har som alltid all makt, så vi 
bestemte oss for å stemme om hvorvidt han 
skulle benådes. Dessverre var det så mange 
campingvogner der inne, og forslaget om 
at folk skulle stemme ved å slamre med 
dørene ble ikke akseptert av tellekorpset. 
Spørsmålet blir derfor utsatt til storsals-
møtet «Trafikklys: Hva er greia?», sier 
valgobservatør Bangalouie Zou.SP

        ... at en trøsteburger til nå, så er Petter Northug 
like feit som Per Elofsson

... at det må holde å være stor i kjeften

... at i Hallingdal blir prester påkjørt mens de 
preker

... at Rune Rudberg også ber mens han blir påkjørt

... at ISFiT-presidenten gikk ut i media og kalte 
seg selv litt av et sjokolademonster

... at han like etterpå fikk en telefon fra Kongo 

... at Samfundet har innført en 11 dagers agenda 
om etnisk rensning på sideloftene

... at sausen var god på Lyche på søndag 

... at kjendiser blir matforgiftet

... at en ikke kan ser bort fra at de hadde vært 
på Lyche

... at de også kunne ha vært på kantina på 
Dragvoll

... at Sesam tror at vegetar er lik fravær av kjøtt

... at Lyche tror at vegetar er lik tretti grønne 
blad og fire oliven

... at du må drikke en liter sprit hver dag i tjue 
år for å få skrumplever

... at Smashbaren ikke kan måle seg med origi-
nalen

... at en liten gral alltid er bedre enn en stor bauta

... at det heter å stå opp med en appelsin i 
hånden

... at en kan undres på hva du skal med den

... at lukedyret tror at Espen Askeladd er dansk

... at hva skal vi med han?

... at pressesjefen for en vISs FiTtefestival er 
en seriesviker

... at det er hans valg å gå hjem og sove i stedet 
for å komme til Under Dusken
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Denne gangen vil jeg bruke spalten min 
til å gjøre oppmerksom på hvor subjektiv 
kunstnerisk smak egentlig er. I forrige 
uke overleverte universitets- og høysko-
lerådet rapporten «Vekt på kunstnerisk 
utviklingsarbeid» til mine kolleger i Kunn-
skapsdepartementet. Rapporten drøfter 
mulighetene for å utvikle indikatorer for 
kunstnerisk utviklingsarbeid som kan inngå 
i et resultatbasert finansieringssystem for 
universiteter og høyskoler.

Å utvikle gode indikatorer for kvalitet 
i kunst, og samtidig ivareta respekt for 
kunstfagenes egenart er vanskelig. For å 
illustrere dette skal jeg bruke et utmerket 
selvopplevd eksempel fra trykkebransjen. 
Jeg produserte nettopp et programblad for 
en rockefestival i Nordre Vartdal i Ørsta 
kommune. Jeg tok et kunstnerisk valg, og 
trykket bladet på gråpapir i et mildt sagt 
uvanlig format. Det var veldig vanskelig 
å stille inn Heidelbergen til å prosessere 
papiret, og det ble derfor stedvis krøllete 
da det passerte gjennom valsene i trykke-
maskinen. Dessuten fløt blekket flere steder 
ut. Dette syntes jeg representerte festiva-
lens sjel på en god måte, selv om kolleger 
i bransjen trolig ville betegnet det som et 
bedrøvelig stykke håndverk. Det finnes altså 
ingen sammenheng mellom trykkteknisk 
kvalitet og kunstnerisk kvalitet. 

Akademikerne i universitets- og høysko-
lerådet konkluderte, igjen basert på det 
Fenstad har fortalt, på noenlunde samme 
måte som meg. De anbefalte å ikke innføre 
noen indikator for kunstnerisk utviklingsar-
beid i finansieringssystemet for universiteter 
og høyskoler på det nåværende tidspunkt. 
Vel og bra det altså, men som sjefen for 
kunnskap her i landet, med fagbrev i lito-
grafi, kunne jeg svart på dette spørsmålet 
på stående fot i stedet for å dra inn en hel 
gruppe bokidioter på timelønn.SP

Union eller utopi?

– Det er som å bestige et fjell. Et bratt 
fjell, slik at stiene stadig svinger. Og når 
de svinger, blir de også lengre.

Den røde kjempeklumpen trommer 
med fingrene på kaffekruset. Han sitter i 
et bortgjemt hjørne på en stor kafé i Trond-
heim og skal ta en solid slurk. Men det 
blir bare et lite nipp. Kaffen er for varm. 
Kanskje tar det situasjonen på kornet. Man 
forventer å ta et kjempebyks, men må nøye 
seg med et museskritt.

– Hva er dette for vas? innvender den 
svarte kjempeklumpen. Han snøfter idet 
han entrer lokalet.

– Hva er galt? spør jeg.
Jeg hadde ikke planlagt et møte av 

konfrontasjon, et møte av konflikt, et 
pyrodramatisk ragnarok som skal ende 
i en kraftfull katarsis, der begge innser 
at fortidens stier med vold og krangel er 
nytteløse, retningsløse – og erverver en 
nyvunnet innsikt der de innser at forso-
ning er den eneste rette vei.

Nei, det var ikke det jeg hadde sett for 
meg. Jeg hadde i stedet planlagt en fredelig 
samtale der vi filosoferte løst, vagt og ufor-
pliktende om ukontroversielle tema.

– En kjempeklump som drikker kaffe. 
Det er hva som er galt. Et paraboloidisk 
sukkertøy med en utstrekning på litt over 
en kvadratcentimeter som drikker kaffe, 

Kan røde og svarte kjempeklumper enes?
trommer med fingre og filosoferer – det 
bestrider jeg.

Den svarte kjempeklumpen puster 
tungt, og hjertet slår raskere. Han har 
markert seg med sin utblåsning. Han er 
alfa-kjempeklumpen, lederen i flokken. 
Men den røde aksepterer ikke neder-
laget så lett.

– Og hva har vi her? Et sukkertøy med 
store kunnskaper om avansert geometri? 
Er det så mye mer troverdig?

Den røde forsøker å parere. Han har 
forlatt allegorien sin om det bratte fjellet 
og de svingende stiene. Det bratte fjellet 
som symboliserer arbeidet som må gjøres, 
kampene som kjempes og kunnskapen 
som må absorberes for at det skal bli forso-
ning mellom rødt og svart. Og stiene som 
svinger, som gjør veien lengre fordi man 
ikke kan ta alle konflikter direkte, men av 
og til ta omveier. Kanskje svinger de for 
mye, kanskje kunne man anstrengt seg 
mer, gjort det litt mer ubehagelig for seg 
selv, men samtidig vunnet mer terreng.

Nei, det handler verken om fjellet eller 
stien nå. Det handler om journalisten. Han 
har forsøkt å gi liv til to sukkertøyene, 
men de protesterte, og nå saboterer de 
hele opplegget. De vil ikke uttale seg om 
konflikten. De sabler ned en journalist i 
en intellektuell maktdemonstrasjon bare 

emulert av Sokrates’ forsvarstale.
Men journalisten griper til et halmstrå. 

Kanskje, kanskje kan de enes om dette? At 
eventyret var upassende, for urealistisk, og 
ikke en historie om å redde verden. Men 
snarere, tvert imot, delirisk, absurd sprøyt 
kokt sammen uten tanke, uten mening 
og uten vidd.

Men kjempeklumpene har trukket 
seg tilbake til posene sine. Der ligger de 
livløse, passive, men kanskje også kraft-
løse og ufarlige.

Journalisten strekker ut hånden.SP

Av Kjempe og Klump.

FORSONING: Kjempeklumpene ble enig om at journalisten var en dust.

Looksalike

Gammel Klokog



Halebeinet mitt har blitt paranoid. Nøyaktig når paranoiaen 
begynte, er jeg usikker på. Det er godt mulig det ble sådd noen 
spirer i et stygt snowboard-fall en gang, eller da Converse 
danket ut Gore-Tex som de foretrukne vinterskoene. Det som 
i hvert fall er sikkert, er at desperasjonen slo ut i full blomst 
idet vinteren kom til Trondheim. Halebeinet mumler harm-
dirrende om de glatteste veiene det noensinne har sett, og 
jeg er tilbøyelig til å være enig.

 «Noen er ute etter meg!», skriker det desperat, før det 
sekundet etter skifter fokus, og nok en gang sender meg en 
saftig remse gloser om hva det mener om mitt valg av vintersko. 
Disse humørsvingningene, som selv den mest hormonbefengte 
tenåringsjente ville bøyd seg i støvet for, finner sted idet jeg 
er på vei fra Ila til sentrum. En enkel og overkommelig distanse 
i teorien, men med god hjelp av værgudenes og Trondheim 
kommunes henholdsvis intensive og slette arbeid, er dette i 
praksis blitt balansekunst av ypperste klasse. 

Halebeinets paranoia skinner enda klarere gjennom idet 

det begynner å ramse opp organisasjoner som er ute etter å 
ta knekken på det. Trondheim kommune er hovedmistenkt, 
men med på sammensvergelsen er også diverse produsenter 
av vintersko og avtagbare piggsåler. Motivet deres for den 
massive isleggingen av Trondheims gater er visstnok hevn 
for min nedprioritering av vintersko, og dermed rettes sinnet 
på ny mot meg. 

Halebeinet påpeker at det føler seg som et japansk jagerfly 
på selvmordsoppdrag, og at jeg som pilot har ansvar for å få 
slutt på galskapen. Jeg på min side føler meg mest som Frodo 
i Ringenes Herre. Det føles i hvert fall like fordømt vanskelig 
å komme seg framover, og akkurat nå er Trondheim Torg 
og Dommedagsfjellet to helt sammenlignbare mål. Jeg har 
riktignok ingen magisk ring som tynger meg, men så gikk da 
heller ikke Frodo med Gollum solid plantet over rumpa. 

Tredve minutter, og hundre speilblanke meter senere: 
Balanseorganene i kroppen er på randen av kollaps, og min 
paranoide partners psykotiske tankegang har blitt min. Bare 

den vage, men heroiske sammenligningen med Ringenes Herre 
driver meg videre. Trondheim kommune har blitt Sauron. Jeg 
børster av meg snøen, og gjør meg klar til å entre Dommedags-
fjellet når en triumferende tanke slår meg: Du kan kanskje ta 
meg Sauron, men halebeinet mitt får du aldri!

Bambi

Halebeinkamikaze

BaKtanKer

Båtprosjektet K.Y.S. (kjærlighet, ydmykhet, smerte) er et samarbeid mellom studentene erik Pirolt og trond nicholas Perry henholdsvis ved Kunstakademiet i Oslo 
og Trondheim.
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