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(Illustrasjon: Truls Aastebøl)

unngikk helt å nevne at mannen bak undersøkelsen, 
Truls Nedregård, mente det var en sammenheng 
mellom disse funnene. Han forklarte at det var 
grunn til å tro at de to forholdene hadde en sam-
menheng fordi alkoholkonsumet ga sosial gevinst. 
Studentenes svar i undersøkelsen indikerer at følel-
sen av høy livskvaliteten øker med alkoholkonsu-
met. Dette uttrykker seg for eksempel i at de som 
ikke drakk i det hele tatt oppga at de hadde lavere 
livskvalitet. 

Det drikkes og vil alltid drikkes i mange student-
miljøer. Fadderuken er intet unntak. Det er kanskje 
også i fadderukene at alkoholen gjør mest nytte for 
seg, der den hjelper med å lette på stemningen blant 
fadderbarn som ennå ikke kjenner hverandre. Na-
turligvis er det ikke slik at alle studenter trenger al-
kohol for å våge og slippe seg løs, men for mange er 
den til god hjelp.

Ved å ty til ekstreme tiltak som å forby alkohol 
i fadderukene slik som HiB gjør i år, fraskriver in-
stitusjonene seg et viktig ansvar. Et forbud kan føre 

til økt ekskludering av studenter som ikke ønsker å 
drikke, snarere enn det motsatte. Det kan virke dis-
tanserende fordi studenter som vil feste må arran-
gere egne private fester utenfor det offisielle oppleg-
get. I et slikt tilfelle ville studenter som ikke ønsker 
å drikke bli stengt helt ute. 

Likevel er det viktig å ikke legge for mye ansvar 
på institusjonene og fadderutvalgene. Det største an-
svaret har hver enkelt student. Studenter er voksne 
og myndige mennesker som skal tørre å si nei, og 
vite at ingen kan tvinge dem til å drikke. I dette 
nummeret av Under Dusken kan du lese hvordan 
dagens fadderutvalg jobber for å fjerne fokus fra 
alkohol og legge til rette for en edruelig fadderuke 
for de som ønsker det. I tillegg skoleres noen av fad-
derene i hvordan man skal være ekstra oppmerksom 
på de som kanskje lett gir etter for gruppepress. 

Dersom fadderutvalgene har gjort jobben sin og 
laget et variert program, ligger altså alt til rette fra 
deres side for at både studenter som drikker og ikke 
drikker skal kunne nyte fadderukene og starten på 
studentlivet. Med en slik støtte og tilrettelegging i 
ryggen, blir det for dumt å skylde på andre enn seg 
selv om man ikke tør å si nei. Hvis du ikke klarer det 
fra før, er dette en glimrende tid for å lære det.

Ta ansvar for deg selv, nyt fadderuken og velkom-
men til Trondheim. 

Denne uken begynner studenttilværelsen for flere 
tusen unge mennesker i Trondheim. Med den tradi-
sjonsrike immatrikuleringsfesten går startskuddet 
for fadderukene. Elsket av noen, beryktet av andre.

Fadderukene er til stadighet i sentrum for hef-
tig debatt på grunn av alkoholfokuset. Mens Høg-
skolen i Bergen (HiB) i år forbyr alkoholrelaterte 
aktiviteter i fadderukene, legger fadderutvalgene i 
Trondheim opp til en fadderuke hvor fokuset er tatt 
vekk fra drikkingen.

Fadderukene har nærmest blitt billedliggjørin-
gen av det høye alkoholkonsumet blant studenter. 
Da Studentenes helse- og trivselsundersøkelse ble 
offentliggjort i vår var ikke landets tabloidaviser 
sene med å slå stort opp om studentenes «ekstreme 
drikking» og deres «usunne forhold til alkohol». 
Trondheimsstudentene drikker mest av alle, slo 
rapporten fast. 

I tillegg til å drikker mest viser nemlig undersø-
kelsen at de oppgir å trives best. Tabloidavisene 

Kunsten å si «nei»
Hvem har ansvar for hvor mye du drikker?

Det største ansvaret 
har hver enkelt student.
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Under Dusken er et selvstendig organ for 
studenter, utgitt i Trondheim av AS Medi-
astud. Under Dusken blir delt ut gratis på 
læresteder i Trondheim med medlemsrett i 
Studentersamfundet. Under Dusken kommer 
ut åtte ganger i semesteret. Redaktøren velger 
selv sin redaksjon.

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.

Tenk nytt!
Nytt år, ny boligkrise. Like sikkert som at 
Åge kommer til Samfundet er den årlige 
boligkrisen hvor Trondheim i det kjed-
sommelige viser seg ute av stand til å ta 
imot den stadig voksende strømmen av 
studenter. 

I år er det likevel en hel rekke lyspunkter. SiT har 
gjort et formidabelt arbeid med å skaffe husrom 
til samtlige utenlandske studenter. Full dekning er 
mildt sagt imponerende, særlig fordi utenlandske 
studenter er en gruppe som ellers stiller spesielt 
svakt på det private markedet. I år som før legger 
også Bolighjelpa, Tak over hodet og StudiebyEn 
med flere ned en prisverdig innsats for å skaffe 
deg et sted å bo. 

Det overordnede bildet viser likevel en pil som 
fortsatt peker i feil retning. Tusen nye student-
boliger i året dekker ikke engang økningen i 
studenttallet, langt mindre de allerede eksiste-
rende underskuddet. Og blant de tusen er det 
forsvinnende få som finner veien til Trondheim. 
På toppen av det hele er Norge midt i en enorm 
vekst i antallet studenter ved høyere utdanninger. 

NSO gjør ikke feil i forlange ytterlige 500 
studentboliger i året. Like fult må man innse at 
staten ikke kommer til å bære studentboligbyg-
gingen alene. I denne utgaven velger vi å sette 
fokus på de kreative løsningene i et presset bolig-
marked. Nød lærer naken kvinne å spinne, og det 
er en imponerende snarrådighet og oppfinsomhet 
å oppvise blant Trondheims studenter. Viljen til 
å se utenfor det vante kan forhåpentligvis bli en 
redning også for de store boligaktørene. SiT er på 
riktig vei, men viljen til å la private aktører få bidra 
er fortsatt forsvinnende liten. Mye ubrukt poten-
tiale går til spille når private aktører må avvises. 
I vår ønsket rådmannen å kutte Trondheim 
kommunes subsidiering til studentboligbygging 
i Trondheim, og heller legge til rette for at private 
aktører skulle ta en større rolle. Forferdelig som 
forslaget var, er det fortsatt noe å hente i tanken 
om å bedre involvere private aktører som sitter 
med nytenkende og innovative ideer. Det burde 
være rom for å gjøre begge deler, hvis ikke blir 
det snart enda trangere om plassen. 

***

Under Dusken ønsker gamle og nye lesere 
velkommen tilbake etter sommerferien. Ta 
kontakt og fortell oss hva du vil lese om i halv-
året som kommer. 
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Stian Hansen brukte 
en tekstgenerator da han 
avla hjemmeeksamen i 
filmvitenskap, og sto med 
glans. 
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Vi dro med 
fremtidens 
stjerneskudd 
til Andøya for 
å skyte opp 
rakett.

Rockerne i bandet 
22 har kraften med 
seg hvor enn de 
drar, der magiske 
tall, stimulering av 
sanser og Matrix 
spiller en viktig 
rolle

 Linn Blumenthal
Nyhetsjournalist
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Arbeidet med idrettsanlegget i Dø-
dens Dal er så godt som ferdigstilt. 
I løpet av sommeren har dalen gått 
fra å være en sliten grusfotballbane 
til å bli en splitter ny kunstgressbane. 
I tillegg står fire nye volleyballbaner 
klare lengre inne i dalen. 

– Anlegget har blitt tatt i bruk al-
lerede denne helgen. Til immatrikule-
ringen er det meste av utstyr på plass, 
sier leder Sjur Øyen for anleggsutval-
get i NTNUI.

Ifølge Øyen har byggingen gått 
som planlagt, og holdt seg innenfor 

budsjett. Til åpningsseremonien 26. 
august kommer presidenten i Norges 
idrettsforbund.

 
hendt:

UD FOR

25 ÅR SIDEN
Trondheim 
i august/
september: 
mer eller 
mindre 
paniske 
studenter 
uten bolig er 
i gang med 

årets hardeste jaktsesong. Jakta 
som overgår både elgjakt og 
rypejakt, jakta hvor man trenger 
hverken jakthund eller hagle, 
jakta hvor det kun er jeger og 
offer: Boligjakta. Sesongen er 
lang, byttet garantert becqu-
erel-fritt, og best av alt: Du 
trenger ikke jaktkort.

75 ÅR SIDEN
I Jeg vil ikke 
forsvare 
mitt land. 
En og 
annen 
leirslag-
ning skal 
jeg gjerne 
behjelpelig 

med, men når det gjelder drap 
er ikke jeg den rette mann. Mu-
ligens er mitt tilfelle enkeltstå-
ende, de andre vil jo.

10 ÅR SIDEN
Kjente av 
ham sa 
at gutten 
skulle ha 
humoren i 
behold,
at han var 
en ekte 
spøkefugl. 

Fyren som sitter i stolen på
kontoret sitt minner mer om 
gamle Tobias i tårnet.
Han serverer en kurant 
unnskyldning om at dagen har
vært lang og at han dessverre 
er litt sliten.
– Kan du fortelle en vits?
– Nei, det er jeg for sliten til.
– Men noen sa du spøkte og lo 
hele tida?
– Ikke nå. Jeg har sluttet med 
det. Dessuten er ikke
humoren min sånn 
Rorbua-greier.
Javel. I august ber man ikke en 
UKEsjef å være morsom
på kommando.

«Hos oss var det tusenvis av sånne folk som var like gale i hodet som ham. »
En mann fra Rwanda ser på rosehavet i Oslo og snakker til Morgenbladet om Anders Behring Breivik,

Paintball-turnering utsatt
NTNUI Paintball hadde planlagt en turnering i fadder-
perioden ved semesterstart. Arrangementet blir nå utsatt 
på ubestemt tid av hensyn til Utøya-tragedien. 

NTNUI-leder Jens Sveen Frogner sier til Universitet-
savisa (UA) at det ikke er passende å arrangere denne 
typen turnering på nåværende tidspunkt.

Tidligere hadde leder Arne Bjune i NTNUI Paintball 
sagt til UA at de ønsket å gjennomføre arrangementet.

– Etter vår mening går det bra å ha en slik turnering, 
fordi det for oss er en idrett og ikke noe annet, sa han da.

Likevel gikk han med på å utsette turneringen etter en 
prat med Sveen Frogner. 

– Samtidig er vi enige om at dette bare er lek, moro og 
idrett. Vi ønsker derfor at turneringen skal avvikles, sier 
Sveen Frogner til UA

Årets søkertall 
I år er det 33721 søkere til utdanningsinstitusjonene 
i Sør-Trøndelag, ifølge tall fra Samordna Opptak. Av 
disse har 26512 søkt seg til NTNU, 12989 til Høgskolen i 
Sør-Trøndelag (HiST) og 1238 til Dronning Mauds Minne 
Høgskole. Henholdsvis 7404, 3180 og 398 har blitt tilbudt 
studieplass ved de respektive studiestedene. De mest 
populære studiene er årsstudium og profesjonsstudium i 
psykologi ved NTNU, og linjen Økonomi og administra-
sjon ved HiST.    

26.000...
...er antallet kroner som utgjør differansen 

mellom dagens studiestøtte og en 
studiestøtte som hadde fulgt lønnsveksten 
fra 2002 til 2010, ifølge Statens institutt for 
forbruksforskning. 

Norskkurs og Buddier for 
utvekslingsstudenter 
Forrige uke ble det holdt en presseorientering fra byens 
utdanningsinstitusjoner, Trondheim kommune og diverse 
organisasjoner for internasjonale studenter. De gjorde 
greie for hvilke tiltak de gjennomfører for å integrere og 
inkludere utenlandske studenter.
Prosjektet tok utgangspunkt i en helse- og trivselsun-
dersøkelse gjort blant de internasjonale studentene. Et 
gjennomgående tema blant institusjonene er økt satsing 
på norskkurs. 

– Vi har allerede venteliste på våre norskkurs, sa Gro 
Synnøve Johnsen fra internasjonal seksjon ved NTNU.

«Buddy», fadderordningen for utvekslingsstudenter, skal 
også utvides. Studentorganisasjonene ønsker å gjøre den mer 
tydelig for norske studenter. 

Dette har 

FoTo: Eirik Indergaard

Døden nær
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Utvekslingsstudentene i hus
I år har alle utenlandske studenter i Trondheim fått seg boplass. 
161 av dem skal bo et halvt år i et tidligere sykehjem på Persaunet.

til utvekslingsstudenter som kun 
skal være i Trondheim i et halvt 
år, sier Tove-Lill Karlsen fra Bolig-
hjelpa.

Usikker fremtid 
Trondheim kommune planlegger å 
bygge et nytt sykehjem på tomten, 
og StudiebyEn og SiT må derfor 
belage seg på å finne nye student-
boliger om få år. 

Hvor langsiktig er løsningen på Per-
saunet?

– Den er helt sikker i høst. I til-
legg har vi en intensjonsavtale med 
Trondheim kommune om å bruke 
sykehjemmet neste høst også. På 
grunn av kommunens byggeplaner 
er det imidlertid usikkert om vi 
kan holde til der etter neste høst, 
sier Martin Gustavson fra Studie-
byEN.

Han tilføyer at de ikke har en al-
ternativ løsning ennå, men mener 
de to årene gir dem tid til å plan-
legge langsiktig. UD

– Det er helt greit her. Det billig i 
forhold til studentbyen på Moholt, 
sier Yann Colliva (23) fra Frank-
rike.Det eneste han har å utsette på 
innkvarteringen er at de foreløpig 
ikke har internett eller mulighet 
for klesvask i huset. Colliva kom 
til Persaunet søndag 14. august. 
Han er én av studentene som skal 
studere i Trondheim i ett semester. 
Disse studentene faller utenfor på 
det private boligmarkedet.

– Utleiere ønsker ikke å leie ut 

KOMMENTAR

Karolina 
Gjelland Lid
Journalist

Ikkje deg, ikkje du, men han. Me har 
alle våre preferansar, men kva skjer 
når alle ynskjer den same? Ni av ti 
studentar i Trondheim leiger på den 
private marknaden. Studentar av ulikt 
kjønn, ulike nasjonalitetar, og med 
ulik tru. Studentbyen Trondheim er 
avhengig av at private leiger ut til 
«alle». 

I fylgje diskrimineringslova har 
ikkje seljar/utleigar av ein bustad lov 
til å nytte diskriminerande ordspråk 
i annonser, eller velje kjøpar ut i frå 
etnisk bakgrunn, nasjonalt opphav, 
avstamming, hudfarge, språk eller 
livssyn. Om eigaren bur i same bustad 
sjølv fell lova vekk med unntak av 
annonseteksta. 

Lova skal sikre leigetakarars rettar, 
i alle fall i teorien. Kva då når utlei-
garar likevel skil seg ut bestemte 
grupper som betre leigetakarar enn 
andre. Diskriminering er ikkje eit lett 
lovbrot å slå ned på. Når ti stykk er 
på visning til den same hybelen, og 
den norske jenta med blondt hår får 
den, vil det vere vanskeleg å komme 
med påstandar om diskriminering i 
ettertid. Det vil vere som eit isfjell, 
store delar av problemet ligg skjult 
under overflata. 

Utleigemarknaden er avhengig 
av at aktørane sjølve tek ansvar for 
å hindre diskriminering og utnyt-
ting. Behovet for hyblar veks stadig 
i Trondheim, men bygginga av 
studentbustadar går alt for treigt. 
Dette gjev mykje makt til private 
utleigarar, men óg moglegheit til 
å vise at ein verdset det studen-
tane tilføyer Trondheim som by. Ein 
treng både nordmenn og utlendingar, 
raude og blå, og realistar og huma-
nistar for at Trondheim skal verte den 
beste byen å studere i. Om offent-
lege reglar eller tilsyn kjem til kort, 
bør likevel norma vere allmenngyldig. 
Gje andre ein sjanse til å vise kva dei 
er gode for, i staden for å setje si lit til 
fordommar og myter. 

Som student på hybeljakt er det 
frustrerande å verte forhandsdømt, 
utan moglegheit til å få vist kven ein 
er. Det er eit vanskeleg problem å 
ta tak i, utan kortsiktige løysingar. 
Ein treng ei haldningsendring, der 
alle stiller på lik linje som potensielle 
leigetakarar.

Det er mange aktørar som lyt ta 
ansvar for å hindre diskriminering på 
bustadmarknaden. Studentpolitikarar 
bør vere blant dei første til å ta opp 
debatten, og få den fram i lyset. Ein 
vert ikkje kvitt diskriminering ved å 
late som om det ikkje er eit problem.
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Diskriminering på boligmarkedet
Forskjellsbehandling 
fra utleiere havner
i bakgrunnen av 
boligkrisa.

en opplevelse av at mange synes det 
er artig og spennende med en kultur-
utveksling, sier hun.

I skyggen 
av boligmangelen
Leder Ola Magnussen Rydje i Vel-
ferdstinget håper ikke tallene til Un-
der Dusken viser at utleiere ser vekk 
fra utenlandske studenter.

– Det er skandaløst dersom det 
er slik at internasjonale studenter 

blir nedprioritert i forhold til norske 
studenter. De er også studenter og 
burde ha akkurat det samme tillits-
nivået som de norske, sier Rydje.

Han vedgår at boligdiskrimine-
ring kan havne i skyggen av bolig-
mangelen i Trondheim.

– Når vi mangler 1489 hybelenhe-
ter for at én av fem studenter skal få 
boplass hos Studentsamskipnaden i 
Trondheim, er det naturlig at det blir 
en snakkis. Det er bra at det da blir 
satt fokus på dette også, sier velferds-
tingslederen.

Rydje berømmer Studentsamskip-
naden for å være flinke på dette om-
rådet, og påpeker at Velferdstinget 
ikke kan gjøre annet enn å oppforde 
private aktører til å følge reglene. UD

For å undersøke omfanget av diskri-
minering på boligmarkedet i Trond-
heim sendte Under Dusken ut to inn-
holdsmessig identiske eposter til 41 
utleiere i Trondheim. Den eneste for-
skjellen på epostene var at den ene 
var signert av en norsk jente, mens 
den andre var på engelsk og bar 
navnet til en asiatisk utvekslingsstu-
dent. Den norske jenta mottok over 
dobbelt så mange responser som den 
utenlandske gutten.

Det finnes et regelverk for dis-
kriminering på boligmarkedet. I 
husrom hvor leietaker bor alene kan 
ikke utleier ta beslutninger basert 
på kjønn, etnisitet, hudfarge, språk, 
religion, livssyn eller nedsatt funk-
sjonsevne.

Et unntak i loven åpner imidlertid 
for at utleier kan ta en avgjørelse ba-
sert på kjønn dersom leietaker skal 
dele hus med utleier. 

– Ta i et tak med 
en snøskuffe
Under Dusken har vært i kontakt 
med to utleiere som leier ut eksklu-
sivt til enten gutter eller jenter. Ord-
lyden i annonsene tilsier at disse 
er ulovlige. Ingen av utleierne har 
kjennskap til hva lovverket sier om 
diskriminering på boligmarkedet.

– Nei, det har jeg ikke satt meg 
inn i, sier Arne Sjøhaugen, som leier 
ut en enmannsleilighet på Stubban.

Han leier ut utelukkende til gutter 
fordi han mener de er roligere enn 
jenter. Det begrunner han med en 
dårlig opplevelse med en kvinnelig 
beboer for tjue år siden. I tillegg har 
han mer praktiske årsaker til hvorfor 
han ønsker en mannlig leietaker.

– Jeg vil ha noen som kan ta i et 
tak med en snøskuffe, sier Sjøhau-
gen.

For han er det ikke aktuelt å endre 
annonsen i fremtiden til å inkludere 
jenter.

– Det må da være fritt for utleiere 
å velge hvem de skal leie ut til. Jeg 
kunne uansett valgt en mann, selv 
om jeg lot kvinner søke. Den loven 
faller på sin egen urimelighet, og jeg 
støtter den ikke, sier Sjøhaugen.

Politisk faneparagraf
Gaute Auset jobber i Jushjelpa i 
Midt-Norge. Han mener diskrimine-
ringsloven tydeligst kommer til sin 
rett når noen har blitt kastet ut av 
sin leiebolig på grunn av kjønn eller 
rase. Det blir mer problematisk når 
utleier spesifiserer sine preferanser i 
en annonse, slik Arne Sjøhaugen har 
gjort.

– I slike tilfeller bærer bestem-
melsen mer preg av å være en politisk 
motivert faneparagraf, sier Auset.

Han har jobbet i Jushjelpa i ett år, 
men har ikke kjennskap til at organi-

sasjonen har vært involvert i diskri-
mineringssaker i leieforhold i denne 
perioden.

– Ikke på grunn av rase
Tove-Lill Karlsen er prosjektleder 
for bolighjelptjenesten «Tak over ho-
det» på Persaunet. 

Allerede to timer etter at dørene 
har åpnet har rundt tyve studenter 
funnet seg til rette på sovesalene. 
Fire av disse er jenter. Resten er gut-
ter.

– Generelt er det nok lettere å 
finne boplass for jenter enn for gut-
ter. Det ser vi fordi det er langt flere 
gutter som benytter seg av «Tak over 
hodet»-tjenesten. 

Om jeg må spekulere, så er det 
nok fordi utleiere gjerne opplever 
jenter som tryggere, roligere og flin-
kere til å vaske. Dette er imidlertid 
så klart bare myter, sier Karlsen. 

Da Karlsen blir gjort kjent med 
tallene Under Dusken har skaffet, 
velger hun å tro det skyldes kjønn, 
og ikke rase. Hun tror ikke private 
utleiere nedprioriterer utenlandske 
søkere.

– Tvert i mot har jeg lyst til å be-
rømme utleierne i Trondheim som er 
flinke til å åpne hjemmene sine for 
de utenlandske studentene. Jeg har 

HUSLØSE: Philipp Poll fra Kristiansand og Jonas Andersen fra Ås har tatt inn på «Tak over hodet» mens de leter etter hybler. Blant boligannonsene har de sett utleiere som kun søker etter jenter eller Gløshaugen-studenter. 

Jeg vil ha noen 
som kan ta i et tak 
med en snøskuffe

Utleier

TEKST:  Anders Havdal Tangenes
 atang@underdusken.no
FOTO:  Eirik Indergaard
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I slike tilfeller bærer 
bestemmelsen mer preg 

av å være en politisk 
motivert faneparagraf

Gaute Auset,
Jushjelpa

Generelt er det nok 
lettere å finne boplass 

for jenter enn for gutter. 

Tove-Lill Karlsen,
Bolighjelpa
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GRATIS I TRE 
UKER!

Et rikere studieliv

Sms abo UDU til 1960. 
Tilbudet er uforplik-
tende og avisa stopper 
automatisk etter tre 
uker. 
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12:34 PM
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VERDILØST VITEmåL: Stian Hansen tar et oppgjør med det han mener er useriøse fag.

Stian Hansen brukte 
en tekstgenerator på 
internett og refererte 
til filmer han ikke hadde 
sett da han avla hjemme-
eksamen i filmvitenskap, 
og sto med glans. 

– Sensor må ha trillet terning 
da han bedømte meg

Institutt for kunst- og medievitenskap.
Hun peker på at det her dreier seg 

om påstander fra en enkelt student og 
at karakterstatistikk fra instituttet pe-
ker i retning av at mange strever med 
film- og mediefagene og endog mislyk-
kes.

– Studentevalueringene gir et klart 
inntrykk at mange finner fagstoffet 
krevende, samtidig som tilfredsheten 
med undervisningen som tilbys, er 
stor. 

Overfor våre studieveiledere gir 
mange film- og mediestudenter ut-
trykk for det at kreves mer enn de had-
de forutsett for å oppnå gode karakte-
rer i disse fagene, sier instituttlederen.

Samtidig opplyser Myrstad at insti-
tuttet for tiden blir utsatt for ekstern 
tilsyn innen medievitenskap.

– Tilsynet viste i vår at vår bedøm-
ming på alle måter tåler et kritisk 
lys. Dette betyr ikke at vi ikke har et 
faglig forbedringspotensial innenfor 
våre studieprogram. Vi vil ta med oss 
dette innspillet for å skjerpe kravene 
til våre studenter gjennom hele under-
visningsforløpet i en pågående, kritisk 
drøfting av våre vurderingsformer, 
sier hun. UD

Den tidligere NTNU-studenten vil nå 
ta et oppgjør med det han kaller useri-
øse studiepoeng fra Institutt for film- 
og medievitenskap ved universitetet. 
Hansen tok faget FILM 1003 våren 
2011 som en del i sin bachelorgrad, og 
endte opp med karakteren C.

– I dette faget åpnet jeg knapt en 
pensumbok og deltok ikke på noen 
forelesninger. Jeg leste et par sider i 
forbindelse med et muntlig fremlegg, 
men ellers ingenting. Sensor må ha 

og medievitenskap ikke gir tilstrekke-
lig kompetanseutvikling. Selv har vi 
begge bachelor i filmvitenskap hvor 
de fleste fag har hjemmeeksamen som 
eksamensform. Det stiller høye krav 
til bruk av pensum og referanseføring, 
sier Kristiansen. Representantene 
opplyser at dette er noe de vil ta med 
videre i forbindelse med kvalitetssik-
ringen av utdanning ved instituttet.

– Vi kan ikke kjenne oss igjen i stu-
dentens opplevelse av å seile seg igjen-
nom en hel bachelorgrad. Vi kjenner 
oss heller ikke igjen i at sensorene set-
ter tilfeldige karakterer. Vi sitter med 
en følelse av at den karakteren vi har 
fått har vært bra eller dårlig avhengig 
av hvor dedikert vi har vært til å utfø-
re den bestemte eksamensoppgaven, 
sier Rafaelsen.

– Alvorlig situasjon
– Hvis det å surfe gjennom faget og 
samtidig oppnå gode karakterer angår 
mange av våre studenter, snakker vi 
om en alvorlig situasjon som vil måtte 
få store konsekvenser. Vi kan ikke leve 
med å tilby «enkle» grader og utsette 
studenter for tilfeldig sensur, sier in-
stituttleder Anne Marit Myrstad ved 

trillet terning da han bedømte meg. 
Jeg forstår ikke hvordan NTNU kan 
forsvare å sette opp forelesninger og 
pensumbøker når ingen av delene er 
nødvendige for at studentene får gode 
karakterer, sier Hansen til Under 
Dusken.

Han mener et vitnemål fra NTNU 
pleide å være et papir som forteller at 
personen er villig til å stå på og satse.

– Det er ikke tilfelle lenger. Det 
kan hende at det var slik en gang, men 
etter at NTNU begynte med film- og 
medievitenskapsfag er vitnemålet 
ikke lenger et kvalitetesstempel. Disse 
useriøse fagene er en fornærmelse og 
et slag i ansiktet til alle studenter som 
jobber hele semesteret og ikke klarer 
å få ståkarakter, sier han.

– Kjenner seg ikke igjen
Tillitsvalgte ved Institutt for film- og 
medievitenskap, masterstudent Stig 
Andre Kristiansen i filmvitenskap 
og masterstudent Tom Rafaelsen i 
visuell kultur kjenner seg ikke igjen i 
Hansens karakteristikk av fagene ved 
instituttet.

– Vi synes det er synd å høre at en 
student på vårt institutt mener film- 

TEKST:  marthe Rosenvinge Ervik
 mrervik@underdusken.no
FOTO:  Øyvind Aak

EKSAMENSJUKS
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EDRUELIg: Quak!-sjef Lars Kristian Morka vil forhindre frafall grunnet fyll i fadderuken. 

Fadderordningene 
ved NTNU og HiST 
ønsker å kvitte seg 
med fylleryktene.

Fadderuke med lavere promille
dersøkelser viser at alkoholinntaket er 
på et akseptabelt nivå.

– Undersøkelsene viser at det ikke 
drikkes mer i faddertiden nå enn det 
gjorde før, sier han.

Viktig faddertid
Morka trekker frem viktigheten av fad-
derordningen.

– Fadderordningen former nye stu-
denters førsteinntrykk av studiebyen, 
forteller Morka.

Leder Ola Magnussen Rydje i Vel-
ferdstinget oppfordrer alle til å delta 
på fadderordningen.

– Ettersom SHoT-undersøkelsen 
viser at trivselen er mye høyere blant 
de som deltar på fadderordningen enn 
de som ikke gjør det, tror jeg man skal 
være forsiktig med å skremme folk 
bort fra den, sier Rydje.

Selv om han tror fadderorganisjo-
nene har tatt tak i alkoholproblematik-
ken, vedgår han at det fortsatt er en 
utfordring.

 – Det er sikkert noen som holdes 
utenfor, og mange som er med på fad-
derordningen selv om de kunne vært 
foruten de fire siste halvliterne sent på 
kvelden, sier Rydje. UD

Studentenes helse- og trivselundersø-
kelse (SHoT) fra 2010 viste at syv av 
ti studenter fra Trondheim synes det 
drikkes for mye blant studenter. Un-
dersøkelsen trekker frem fadderord-
ningen for de nye studentene som en 
bidragsyter til usunn festing i studie-
tiden. 

Leder Knut Anders Gjersøe for 
Fadderuka på Dragvoll forteller at de 
har fått kritikk for alkoholforbruket 
tidligere. 

– Tilbudet vårt har blitt bedre de 
siste årene. I fjor begynte vi å sette 
opp arrangementer uten alkoholfo-
kus. Folk har anledning til å drikke på 
kveldene, men det blir ikke organisert 
på samme måte som tidligere. Mens 

beltkommunikasjon fra deres side da 
de vektla at man ikke skulle drikke, 
samtidig som de oppfordret fadder-
barn til å kjøpe armbånd som ga køfri 
inngang på utesteder og billigere øl, 
sier Sture.

Hun forteller at selv om fadder-
ordningen har forandret seg, så ender 
selv alkoholfrie opplegg som quiz ofte 
i vorspiel og bytur.

- Det er ikke til å komme bort fra 
at alkoholkonsumet er høyt under fad-
derukene. De fleste som deltar drikker 
hver dag. Personlig synes jeg det er 
hyggelig å dra på vors for å bli kjent 
med nye mennesker, men kontinuerlig 
drikking i 14 dager kan være litt mye 
for enkelte, sier hun.

Sture forteller at flere studenter 
kun møter opp den første kvelden. 
Deretter ser man ikke noe mer til dem.

Quak!-sjef Lars Kristian Morka er 
enig i at folk faller utenfor på grunn 
av fyll.

– Ledelsen i Quak! har gått inn for 
å unngå å kommunisere alkohol som 
budskap. Jeg tror at dette har vært 
med på å holde oss på et lavt alkohol-
nivå i forhold til andre arrangører, 
sier Morka. Han forteller at HiSTs un-

vi før hadde bar-til-bar-runder har 
vi nå rebusløp, sier Gjersøe. I tillegg 
nevner han at noen av deres faddere 
har fått skolering av holdningsorgani-
sasjonen MOT.

SHoT-undersøkelsen viste at nes-
ten en av fem studenter på NTNU har 
latt være å delta på arrangementer 
fordi det drikkes alkohol der. Gjersøe 
ser ikke bort fra at enkelte blir holdt 
utenfor.

– Det er til en viss grad uunngå-
elig. De som føler seg utenfor den 
norske alkoholkulturen vil nok falle 
av utover kvelden, men vi har totalt 
sett godt oppmøte på arrangementene 
våre, forteller Gjersøe.

Liten forandring
Hanna Sture har vært både fadder-
barn og fadder i Fadderuka på Drag-
voll. Hun mener eventuelle endringer 
stammer fra fadderne, og ikke fra le-
delsen.

– De to årene jeg var med i fadder-
ukene så jeg eksempler på personer i 
fadderstyret som ikke kunne drikke 
med måte. Da var det rart at de opp-
fordret andre til å være forsiktige med 
drikkingen. Det var en voldsom dob-

TEKST:  Erland  årstøl
 arstol@underdusken.no
FOTO:  Lars Erlend Leganger 
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SKyLDER på STATEN: Leder Nils Magne Killingberg i Studentparlamentet mener statens nedprioritering av HiST hindrer løsninger.

Om to år står 1500
studenter og ansatte 
ved Høgskolen i Sør-
Trøndelag uten lokaler. 
Rektor skylder på staten.

- Ikke et rødt 
øre til campus

på at en ny og god løsning er på vei, 
sier leder Nils Magne Killingberg i 
Studentparlamentet ved HiST. 

Han er sikker på at HiST vil gjøre 
det de kan for å gjøre det beste ut av 
situasjonen, men mener staten legger 
hindre i veien i flytteprosessen.

– Jeg føler HiST blir nedprioritert i 
Statsbudsjettet. Kapasiteten er sprengt 
allerede. 

I verste fall må AHS være flere år i 
et midlertidig lokale, sier han. 

Killingberg tror både studentene 
og ledelsen klarer å gjøre det beste ut 
av situasjonen, og vil finne en løsning 
som begge parter er fornøyde med. 

– Tidligere erfaring tilsier at stu-
dentene blir hørt, og det er viktig for 
oss, sier Killingberg. 

Statlig tilbakeholdenhet
Statssekretær Kyrre Lekve i Kunn-
skapsdepartementet (KD) hevder Re-
gjeringen og KD er klar over situasjo-
nen HiST befinner seg i, men han vil 
ikke si når en permanent løsning for 
HiST er klar. 

– Kunnskapsdepartementet og 
Statsbygg arbeider med å utvikle 
langsiktige løsninger for HiST. Når 
og hvordan dette skal bli bedre er av-
hengig av budsjettene som skal legges 
fram i årene som kommer, sier Lekve. 
UD

eie bygget, men vi har et stort problem 
dersom det å eie et bygg blir viktigere 
enn fagmiljøenes mulighet til å bedri-
ve fremtidsrettet forskning og utdan-
ning, sier han.

Som studenter på hybeljakt
Andersen mener situasjonen er pre-
kær. Han sammenligner AHS med 
studenter på hybeljakt. 

– Vi ser på forskjellige løsninger 
og har tett dialog med AHS. Det er 
mange hensyn å ta og vi må bestemme 
fortløpende om vi skal holde avdelin-
gen samlet eller splitte den, sier han.

 Dyre og kortsiktige leiekontrakter 
er også med på å vanskeliggjøre pro-
sessen. Andersen mener en annen hus-
eier kunne ferdigstilt et permanent lo-
kale mye raskere enn Statsbygg. 

– En privat aktør kunne satt i gang 
byggingen nesten med en gang, mens 
Statsbygg må vente på tildelinger i 
statsbudsjettet. Så langt har det ikke 
kommet et rødt øre til campus, sier 
han.Andersen er opptatt av å høre stu-
dentenes meninger når de nye alterna-
tivene til campus for AHS foreligger. 

– Jeg tar det som en forutsetning at 
studentene blir inkludert i planleggin-
gen. Det skulle bare mangle, sier han. 

Føler seg nedprioritert
– Det er viktig at studentene er sikre 

Avdeling for Helse og Sosial (AHS) 
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 
(HiST) må ut fra dagens lokaler i Ran-
heimsveien innen 2014. Grunnet man-
glende tildelinger i statsbudsjettet har 
ikke byggingen av de permanente 
lokalene HiST ønsker i Elgesetergate 
begynt. Fra offentlig hold har HiST 
fått beskjed om at de risikerer å måtte 
vente til 2020 før de kan flytte inn i 
sitt faste bygg. Ledelsen ved HiST 
ønsker å flytte til Elgesetergate for et 
tettere samarbeid med medisin- og 
sykepleierutdanningen på Øya. Det 
er imidlertid staten som eier bygget.

Rektor Trond Michael Andersen 
ved HiST frykter eierforholdet er vik-
tigere for staten enn å bygge gode un-
dervisningslokaler. 

- Det er en god ting at staten skal 

TEKST:  marte Voll
 mvoll@underdusken.no
FOTO:  Severin Sadjina

CAMPUS

Hvorfor valgte du akkurat det 
studiet?
Som fersk student studerte 
jeg jus fordi jeg ville bli 
advokat, men hoppet av 
studiene. Deretter gikk jeg 
over til å studere teologi. 
Det var nok flere grunner 
til skiftet av studier, men 
situasjonen i Sør Afrika og 
kirkenes kamp mot apartheid 
var nok en viktig årsak til at 
jeg valgte teologien. 

Hvordan var du som student?
Jeg tror jeg var forholdsvis 
flink faglig sett. Jeg 
trivdes godt med å skrive 
hovedoppgaver. Vi var en 
liten gjeng som studerte 
teologi på Blindern på 
80-tallet, så vi hadde det 
kjempegøy sammen sosialt 
sett. 

Hva er ditt beste studeminne?
Vennskapet og 
studentmiljøet. Jeg har 
beholdt vennskapet med 
flere av medstudentene, og vi 
er fortsatt gode venner i dag 
– 25 år senere!

Hva er ditt verste studieminne?
Livet som student var godt, 
og jeg har få virkelig negative 
studieminner, men jeg angrer 
på at jeg ikke fullførte 2. 
avdeling jus.

Har du noen råd til dagens 
studenter?
Vær kritiske og kreative! 
Tenk selv og delta i 
samfunnsdebatten.

Universitetet i Oslo, Jus  
i 2 1/2 år og teologi i 6 år.

Einar Gelius

MIN STUDIETID

Jeg angrer på at 
jeg kke fullførte 2. 

avdeling jus.
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Har studert studentene
Interesse og nysgjerrighet er viktigere motivasjonsfaktorer enn 

yrkesmuligheter, viser en masteroppgave fra NTNU. 
TEKST: Ida Nord Holmer  Illustrasjon: Anastasia Bakhilkina

essert i høy inntekt og lederansvar, 
viser Hauge. Lektoren poengterer at 
studenter med en såkalt «lavtlønnet» 
framtidsplan ser ut til å la seg moti-
vere av interesse for fagene, mens de 
som vil arbeide i næringslivet heller 
motiveres av arbeidsmulighetene etter 
endt utdanning. 

Hauge mener det er mulig å få lig-
nende resultater om man gjorde den 
samme undersøkelsen på andre real-
fag- og teknologistudenter. UD

kommer til karrierevalg. For fysikk-
studentene er det forskning og privat 
næringsliv som er de mest aktuelle 
arbeidsomådene. De ulike retningene 
ser ut til å signalisere et skille mellom 
personlig utvikling og høy inntekt. 

– Framtidige forskere vektlegger 
i hovedsak et meningsfylt yrke med 
mulighet for utvikling og tid til fami-
lien. 

Studentene som søker en karri-
ere i privat næringsliv er mer inter-

Helene Hauge fullførte sin master-
grad ved Institutt for fysikk i mai. I 
avhandlingen tok hun for seg en grup-
pe på 44 avgangsstudenter i fysikk, og 
undersøkte deres syn på studietiden 
og framtiden. 

Avhandlingen omhandler blant 
annet hva som har motivert studente-
ne gjennom studietiden, hvilke ambi-
sjoner de har for yrkeslivet og hvilke 
verdier som har påvirket valgene de 
har gjort.

– Interesser og nysgjerrighet er 
det som i aller størst grad har inspi-
rert studentene. I tillegg har gode 
resultater til en viss grad vært moti-
verende. Derimot er fokus på arbeids-
muligheter etter fullført studium lite 
avgjørende for motivasjonen, sier den 
ferdigutdannede lektoren.

Lederansvar ikke viktig
At karrieremuligheter ikke er en sterk 
motivasjonsfaktor, kan ha sammen-
heng med at nesten sytti prosent av de 
spurte ikke bestemte seg for yrkesret-
ning før i slutten av studiene. 

– Likevel viser det seg at studen-
tene har valgt emner som er relevante 
for videre planer. De har valgt et stu-
dium som gjør dem attraktive på ar-
beidsmarkedet og fører til godt betalt 
jobber, påpeker Hauge.

Når det gjelder fremtidsplanene, 
setter studentene et meningsfylt yrke 
høyest. Nest viktigst er muligheter for 
selvrealisering og utvikling av kunn-
skaper. En jobb med lederansvar er 

mindre avgjørende, svarte studentene 
i undersøkelsen.

Skille mellom 
trivsel og inntekt
Til tross for at fremtidige yrkesmulig-
heter generelt er lite avgjørende for 
motivasjonen gjennom studiene, har 
Hauge oppdaget at det likevel er for-
skjeller i studentenes verdier når det 

UNDER LUPE-N

en undersøkelse publisert i American 
Journal of Hypertension. Forskerne 
bak undersøkelsen så på syv tidligere 
studier på helseeffekter av saltinntak. 
Samlet sett viste de ingen sammen-
heng mellom salt og hjertefeil i friske 
mennesker. Å senke saltinntaket økte 
derimot dødeligheten for pasienter 
med forhåndseksisterende hjertepro-
blemer.

Dataspillhelter
En østerriksk forsker mener data-
spill kan ha positive sosiale effekter. 
Rapporten ser på hans egne og 
andres forsøk, og ble publisert i 
“Current Directions in Psycholo-
gical Science.” I sine forsøk lot han 
én gruppe spille det det følelses-
messig nøytrale spillet Tetris. En 
annen gruppe fikk spille det mer 
involverende spillet Lemmings, et 
spill hvor man skal redde små skap-

ninger fra farer. Det viste seg at de 
som spilte Lemmings oftere grep inn 
for å hjelpe ofre i simulerte truende 
situasjoner.

Slitsom rypejakt
Fugler som bruker mye energi på 
parringsdans eldes fortere enn sine 
mindre aktive artsfeller, kan man 
lese i en artikkel i journalen Ecology 
Letters. Undersøkelsen ble gjort på 
ørkenfuglen kravetrapper, en fugl 

som bruker seks måneder i året på 
å tiltrekke seg maker. Selv om de 
de flotteste og mest aktive krave-
trapperne har høyest sædkvalitet 
i begynnelsen, forsvinner denne 
fordelen etter hvert som fuglene blir 
eldre. Forskerne mener funnene kan 
gi innsikt i utviklingen av alderdom.

Godt saltet
Lavere saltinntak gir ikke lavere risiko 
for hjerte- og karsykdommer, viser 

N
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Stensaker forteller at de ansatte er 
den største utgiftsposten for universi-
tetene.

– Man vil se drastiske lønnskutt, 
samtidig som personell blir sagt opp. 
De som blir sittende igjen må da un-
dervise mye mer enn de gjør idag, sier 
Stensaker. 

Han ser ikke bort fra at skolepenger 
blir innført.

– Det er noe som er i ferd med å skje 
i flere europeiske land. Man har gan-
ske enkelt ikke så mange alternativer, 
forteller Stensaker. UD

Økonomisk krise 
og reformbehov setter 
greske universiteter 
i en vanskelig situasjon.

ne i tillegg til store økonomisge av den 
pågående økonomiske krisen i landet.

– Staten begynte med en spareplan. 
Statsstøtten til universitetene ble redu-
sert med tretti prosent i 2010 og tjue 
prosent i 2011, forteller Astrinaki.

Selv om disse kuttene ikke inklude-
rer lønningene til universitetsansatte, 
har også de ansatte fått kjenne innspa-
ringstiltakene på kroppen.

– Det ble kuttet tjue prosent i løn-
ninger i 2010. Statens strategi er å 
ansette bare én person for hver tiende 
som forlater stillingen sin. I realiteten 

har vi ikke ansatt noen den siste tiden, 
sier Astrinaki.

Kontroversielle skolepenger
Den greske grunnloven forbyr både 
private universiteter og skolepenger. 

– Den greske stat så mellom fin-
grene mens flere europeiske og ameri-

Et lovforslag med reformer for høyere 
utdanning i Hellas har satt sinnet i kok 
hos universitetsansatte og studenter. 
Blant dem er Aggeliki Kourouzidou, 
som studerer ved Universitetet i Aten. 
Hun mener reformene vil gå hardt ut-
over de fattigste studentene.

– De som ikke fullfører studiene 
på normert tid vil bli kastet ut av uni-
versitetet, uansett om grunnene til at 
de ikke fullfører er personlige eller fi-
nansielle. I tillegg gjør den økonomiske 
krisen at staten har mindre penger til å 
hjelpe de studentene som trenger mat 
og tak over hodet, sier Kourouzidou.

Ifølge Kourouzidou står også utdan-
ningskvaliteten i fare.

– Bachelorgrader vil kuttes ned til 
to eller tre år, mens de tidligere var på 
fire år. Fakulteter vil stenges, institusjo-
nene får færre professorer og andre an-
satte. I tillegg må studenter betale for 
mastergradene selv og alle må kjøpe 
sine egne bøker, forteller Kourouzidou.

Autoritære universiteter
Lovforslaget er et ledd i Bologna-pro-
sessen, et utstrakt sett med reformer 
som har som mål å standardisere ut-
danning i Europa. Forslaget skal opp 
til vurdering i det greske parlamentet 
22. august.

Et av punktene i lovforslaget vil for-
andre universitetenes styresett.

– Studenter vil ikke lenger kunne 
delta i adminstrasjonen av universi-
tetene. Før hadde man demokratiske 
valg av blant andre fakultetsledere, sier 
Kourouzidou.

 Professor Rania Astrinaki ved 
Panteion-universitetet i Aten er en av 
akademikerne som har protestert mot 
reformene.

– Lovforslaget ødelegger universi-
tetene slik vi kjenner dem i dag. Den 
demokratisk valgte universitetsledel-
sen skal byttes ut med et autoritært og 
hierarkisk system. 

Ledelsen kommer til å bestemme 
alt i det som er den verste mulige gjen-
nomføringen av Bologna-prosessen. De 
vil gjøre universitetsutdannelsen til en 
yrkesutdannelse og universitetet til et 
kommersielt selskap, mener Astrinaki.

Økonomisk uføre
For gresk akademia kommer reforme-

Tyskland på 
utvekslingstoppen
Bundesrepublikken sender 
flere studenter til utlandet enn 
noen andre vest-europeiske 
land. Samtidig øker antallet 
internasjonale studenter, viser 
en undersøkelse publisert av 
Academic Exchange Service 
i Tyskland. I 2008 dro mer 
enn 100.000 tyske studenter 
utenlands for å studere, 
og i 2010 ble det registrert 
180.000 nye internasjonale 
studenter i landet. Totalt 
er omlag én av ti studenter 
i Tyskland utenlandske 
statsborgere. Majoriteten går 
realfagsorienterte utdannelser.

AIDS ved 
universitetene
Afrikanske universiteter bidrar 
til HIV/AIDS-pandemien 
på grunn av det høye 
antallet seksuelt aktive 
unge mennesker, melder en 
rapport fra Association of 
African Universities. Mange 
studenter klarer ikke å fullføre 
utdanningen fordi de blir 
for syke eller dør. Forbundet 
krever nå at ansvaret for 
kampen mot HIV ikke bare kan 
ligge hos det offentlige, men 
at også universitetene må ta 
ansvar. Hvert år dør mer enn 
1,5 millioner afrikanere av 
sykdommen.

Fred i Togo
Etter mer enn åtte uker 
med protester og voldelige 
sammenstøt, lyktes 
studentene ved University 
of Lomé i Togo i å tvinge 
regjeringen til forhandlinger, 
melder University World 
News. Studentene 
protesterte blant annet mot 
et nytt semestersystem 
og utilstrekkelige 
fasiliteter. Som respons på 
regjeringens positive trekk 
har studentorganisasjoner 
bedt deres medlemmer om 
å avslutte alle boikotter og 
fullføre sine eksamener. 
Organisasjonene understreker 
at de ikke vil nøle med å 
ty til nye protester dersom 
regjeringen ikke holder sine 
løfter.

VerdeN  
ruNdTEn gresk tragedie

TEKST:  Erland  årstøl
 arstol@underdusken.no

HELLAS

I RUINER: De greske universitetene går tøffe tider i møte.(Foto: flickr)

kanske universiteter etablerte private 
institusjoner i Hellas. Disse skolene 
tilbyr utdannelse mot skolepenger, sier 
Astrinaki.

Ifølge Astrinaki nødvendiggjør Bo-
logna-prosessen en endring i grunnlo-
ven, både for å anerkjenne disse priva-
te universitetene, og for å kunne kreve 
skolepenger ved universitetene. Hun 
forteller at staten har prøvd å få igjen-
nom grunnlovsendringene siden 2006, 
til tross for motstand fra universitete-
ne. Hittil har det endt i kompromisser, 
men hun synes det ser mørkere ut nå.

– Universitetene vil sannsynligvis 
få valget mellom å innføre skolepenger 
eller å legge ned, forteller Astrinaki.

Astrinaki synes reformen prøver å 
gjøre for mye. 

– Å tvinge gjennom så store forand-
ringer i krisetid vil ødelegge høyere 
utdanning i Hellas, mener Astrinaki.

Går utover kvaliteten
Professor Bjørn Stensaker ved Pedago-
gisk forskningsinstitutt på UiO mener 
det er på tide med forandringer ved 
universitetene i Hellas. 

– Situasjonen var ille også i forkant 
av den økonomiske krisen. Hele syste-
met skriker etter reform, forteller han. 

Professoren påpeker at studentene 
får lite oppfølging.

– Hellas har masseuniversiteter 
der man har en «synk eller svøm»-
holdning. I tillegg har den økonomiske 
krisen gjort at mange som før hadde 
gått ut i arbeid nå søker seg til univer-
sitetene. 

Da får man lavere budsjett per hode 
og det går utover utdanningskvalite-
ten.

Innbyggertall: 10,8 millioner 
(2010)

Styrt av statsminister Georgios 
Andreas Papandreou. Partiet 
hans, PASOK, har flertall i det 
greske parlamentet.

Arbeidsledigheten lå 
på tolv prosent i 2010. 
Innsparingstiltak har ført til 
protester og generalstreiker. 
Statsgjelden ligger nå på 
nesten 150 prosent av brutto 
innlandsprodukt.

Har vært deltakere i den 
felleseuropeiske Bologna-
prosessen siden oppstarten 
i 1999. Prosessen innebærer 
blant annet standardisering  
av akademiske grader og 
kvalitetskontroll av utdanning.

Kilde: CIA World Factbook, 
Store norske leksikon

FAKTA OM HELLAS

Hellas

Makedonia

Albania

Bulgaria

Tyrkia

Hele systemet 
skriker etter reform

Professor Bjørn Stensaker ved 
Pedagogisk forskningsinstitutt
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vi fattigdom, sykdom, elendighet og 
nød.
Ønsker staten å rehabilitere ABB?

Jeg mener vi bør bruke vanlige kri-
minalpolitiske prinsipper, også over-
for Anders Behring Breivik. Han vil 
uansett ha rett til helsehjelp og andre 
tjenester slik som enhver norsk borger 
har. Jeg kan tenke meg at dersom han 
opprettholder sitt politiske syn og tan-
ken om at det er nødvendig å drepe, 
vil han fortsatt anses som farlig. Da 
vil han aldri slippe ut igjen. Men om 
han viser at han har endret syn vil nok 
fengselsmyndighetene gi ham mulig-
het for rehabilitering. 

Hvor bør grensen mellom ideologi og følelser 
gå i et lovverk?

Dette er en stor diskusjon innenfor 
rettssosiologien Påvirker samfunnet 
lovene eller er det lovene som påvirker 
samfunnet? Svaret er nok at det går 
begge veier. Lovene må være i sam-
svar med samfunnets grunnleggende 
etiske verdier. Men på noen punkter 

hersker det uenighet, som i debatten 
om bruk narkotika. Jeg synes ikke det 
er et problem at slike spørsmål vekker 
sterke følelser. Man kan ikke ha et lov-
verk uten følelser.

Norge har fått mye internasjonal oppmerk-
somhet på grunn av de norske fengslene. 
Spesielt den åpne soningen på fengselsøyen 
Bastøy, og den supermoderne fengselet på 
Halden blir ofte fremstilt som de reneste 
hoteller. I Halden fengsel har fangene pri-
vatceller med flatskjerm, dusj og toalett. 
Hvorfor har vi slike fengsler?

For det første er Norge er et rikt 

 «Det norske folk» har 
vist seg å ha mange me-
ninger om denne saken. 
Vi er alle enige i at det 
som har skjedd er for-
ferdelig, men det viktig-
ste vi kan gjøre nå er å 
spørre oss selv hvem vi 
vil være. Det har vært 
fantastisk å se politiske 
ledere, da spesielt stats-
ministeren, si at vi ikke 
skal møte terror med 
hat og tanker om hevn. 

Dersom vi gjorde det, ville Anders 
Behring Breivik ha vunnet. Vi må be-
holde det vennlige og sivile samfunnet 
vi har. I tiden fremover blir det viktig 
å ta vare på verdiene. Denne tiden gir 
oss mulighet til å tenke over hvordan 
vi ønsker at samfunnet skal være. Øn-
sker vi et samfunn med flere straffelo-
ver og mer straff?

Norge har gjennomgående mildere straffer 
for alvorlige forbrytelser enn for eksempel det 
man finner i USA. Hvilke filosofiske grunn-
tanker er det som skiller det norske rettssys-
temet fra det amerikanske?

 I Norge er det en grunnleggende 
verdi at rettsmyndighetene ikke skal 
ta liv. 

Det samme gjelder for bruken av 
livstidsstraffer. Kriminalpolitikken i 
Norge legger opp til at fangene skal ut 
i samfunnet igjen. 

Man prøver bedre mulighetene for 
at de som har sittet inne ikke skal begå 
nye lovbrudd. Det gjøres for eksempel 
med tilbud om undervisning, arbeid 
og andre sosiale tiltak. Straffen er fri-
hetsberøvelsen.

Kriminalpolitikk er også sosialpoli-
tikk. Man ser helt tydelig i alle land at 
majoriteten av de som sitter i fengsel 
kommer fra samfunnslagene med fær-
rest ressurser. Sosiologisk sett straffer 

La oss begynne med spørsmålet 
alle har stilt seg de siste ukene. 
Kommer Anders Behring Brei-
vik noensinne til å bli løslatt?

Det avhenger av hvilken 
paragraf han dømmes etter. 
Han kan siktes for forbry-
telser mot menneskeheten 
og det har en strafferamme 
på 30 år. Denne paragra-
fen åpner derimot ikke for 
forvaring. Forvaring er en 
straff som begynner med 
innesperring i ti år, og kan 
deretter forlenges av en domstol. Det 
skjer dersom man anser den dømte 
som fortsatt farlig for samfunnet. 

Illustrerer usikkerheten rundt avstraffelsen 
av Behring Breivik at det norske straffelov-
verket ikke er i stand til å behandle en sak 
av denne dimensjonen?

Jeg vil ikke si det. Det ble vedtatt en 
lov i 2005 om terrorvirksomhet, men 
denne bestemmelsen har ikke trådt i 
kraft ennå. Fra før har man den såkal-
te terrorparagrafen. Den åpner for en 
maksimumsstraff på 21 år. Jeg vet ikke 
om det er noe poeng i at straffene skal 

være så mye lengre.

Hva gjør en slik debatt med retts-
følelsen til nordmenn? 

Nettopp i slike situasjoner 
er det viktig at vi bruker de retts-

sikkerhetsprinsippene vi har i Nor-
ge. Det har blitt sagt at vi må skjerpe 

straffene. Myndighetene har allerede 
vedtatt lover for slike handlinger. 
Dessuten er Behring Breivik et helt 
spesielt og unikt tilfelle. Det ville være 
merkelig om vi skulle legge denne hen-
delsen til grunn for hvordan vi reage-
rer på den vanlige kriminaliteten.

Tror du det norske folk noensinne vil føle seg 
tilfreds med straffen Behring Breivik får?

Forbrytelse og straff
Etter de grufulle hendelsene på Utøya og i Oslo 22. juli har det norske 
straffelovverket fått mye oppmerksomhet. Fungerer det som det skal? 

Kriminalpolitikk er 
også sosialpolitikk.

Tekst:  Anders Havdal Tangenes
   Illustrasjon: Åshild Mikalsen Egelid

land. Vi bygger gode bygg og gode 
fengsler. Dessuten er fengselsceller 
med egne toaletter og dusj, slik man 
finner i de mest moderne fengslene i 
Norge, med på å effektivisere driften. 
Før måtte man ha fengselsbetjenter til 
å følge de innsatte til toalett og felles-
dusjer. Ideen om åpne fengsel, slik som 
på Bastøy, er at fangene i minst mulig 
grad skal løslates direkte fra lukket 
soning. Den åpne soningen skal gi tre-
ning i å fungere i samfunnet. 

Virker de som vi ønsker?
Hvordan straffen virker må sees i 

forhold til livssituasjonen den løslatte 
er i. Om straffen skal virke avskrek-
kende har det betydning om han eller 
hun har noe å avskrekkes til. Det er 
lettere å klare seg om man løslates til 
en bolig, jobb og familie, enn om man 
ikke har dette. 

En annen faktor er at de som løs-
lates ha mulighet til å klare seg uten å 
begå nye lovbrudd. Sånn sett er straff 
i form av økonomisk erstatning en pa-
radoksal ordning. De som må betale 
høye erstatningskrav vil i noen tilfeller 
straffes hele livet med gjeld. Det er en 
lite rehabiliterende ordning.

Du var uenig med Karita Bekkemellems 
utspill i VG om at fangene i norske fengsler 
har det for godt. På et tidspunkt må man 
vel sette ned foten. Hvor godt er for godt for 
straffedømte?

Det er frihetsberøvelsen som er 
straffen. Vi straffer ikke lenger folk fy-
sisk, som med vann og brød. Å fratas 
kontakten med mennesker og steder 
som forteller oss hvem vi er og som vi 
er glade i, er straffen. Jeg tror derfor 
det er av begrenset viktighet hvor fint 
det er på innsiden av fengselet. Mange 
snakker om at norske fengsler er som 
hoteller, men det er ikke det det hand-
ler om. Det er isolasjonen. UD

professor ved Institutt 
for kriminologi og 
rettssosiologi ved UiO.

Hedda Gjertsen

INTERVJU MED
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Hvis du ikke kan overbevise dem, 
gjør dem forvirret. 

Harry S. Truman 
(1884 - 1972)

Twitter
Mens Under Dusken har hatt 
sommerferie har studenter og 
studentpolitikere tvitret seg 
gjennom sommeren. Følg oss 
på twitter.com/underdusken.

Miljørevolusjonært korstog

Studenter, bruk stemmeretten deres!

Med en gang solen titter frem, 
forsvinner lesedisiplinen! #ntnu
- Sutharsan

Har hatt møte med interna-
sjonal seksjon på #NTNU om 
studiestart. Virker som de har 
stålkontroll på innkommende 
studenter!
- Larskristian

Flott, der var den ene pensum-
lista ute. Vet hva neste lønning 
går til. #NTNU
- BenedicteHamnes

2500 studenter står i boligkø 
hos @MittSiT. Behovet for flere 
studentboliger blir ikke mindre. 
#student #trondheim
- SiTstudentene

Du vet at sommeren er over når 
det myldrer av folk i Trondheim. 
#NTNU
- Qvalle

Gleder meg så latterlig til å starte 
på skolen igjen #NTNU Kall meg 
gjerne teit, men sånn er det nå 
bare. #Studielivet
- Oleronning

Gløshaugen idrettspark! 
Resultatet av et flott samarb.
prosj. mellom @MittSiT & @
NTNUI, med god hjelp av @
velferdstinget 
- SiTstudentene

Er glad over å kunne melde at 
alle internasjonale studenter ved 
@NTNU får bolig i år! #student @
Studentsnakk 
- Kvernevik

94 % av studentene jobber 
ved siden av studiene. En 
skremmende utvikling. 
#kvalitetsreform
- Studenttinget

betydning som en fugleskitt i Mjøsa. 
At rekebestandene går ned har helt 
andre årsaker, overfiske er en av dem.

At laksen i merdene har det så ille 
er også en usannhet. Den har det mye 
bedre enn høns på eggfabrikkene og 
griser på baconfabrikkene. Å kalle 
lakseoppdrett for dyreplageri er for 
drøyt. Oddekalv skriver: «Hele kystfis-
ket er i alvorlig fare på grunn av den 
store mengden fiskeoppdrett i åpne 
merder». Dette er kystfiskernes utta-
lelser, og må forståes som det det er. 
Det er hverken avlusningen eller foru-
rensing de har grunnlag for å uttale 
seg negativt om, men godt hjulpet av 
Oddekalvs hetsing finner mange det 
opportunt å «ta igjen» og «hevne seg» 
for tapte sjøarealer. Noe de alltid har 
mislikt sterkt. De taler med andre ord 
for sin syke mor, og Oddekalv griper 
grådig halmstrået.

fått en såkalt markedsføringstillatelse, 
en nøye vurdering og dokumentasjon 
av preparatets effekt.

Mattilsynet er ikke kjent for å være 
unnfallende overfor hverken industri 
eller bønder, så hvorfor mener da Od-
dekalv at denne tilsynsetaten har en 
annen agenda overfor oppdrettsnæ-
ringen? Er de korrupte? Ser de mellom 
fingrene på alvorlige miljøtrusler? Er 
de kjøpt og betalt, eller på noen måte 
truet til å ta uredelige avgjørelser?

At rekebestanden skulle være truet 
av avlusningsmidler er mildt sagt en 
uredelig påstand. Både jeg og Odde-
kalv vet at rekers biotop er på dypt 
vann, 100 favner eller mer. De lever på 
bunnen. Den konsentrasjonen av kje-
mikalier som eventuellt skulle nå ned 
til rekers leveområde, vil i verste/beste 
fall være en brøkdel av homeopatisk 
fortynnelse og således med like liten 

Tilsvar til Kurt Oddekalv i
 «Under Dusken» nr. 08

Den miljørevolusjonære Kurt Odde-
kalv har tydeligvis funnet sin lykke i 
sitt korstog mot oppdrettsnæringen. 
Om usannheter og overdrivelser 
bare blir gjentatt ofte nok blir de ikke 
sanne. Mattilsynet skriver om dette 
temaet på sine hjemmesider, hvor de 
forklarer at midlene har liten betyd-
ning for mattryggheten. Grunnen er 
at fisk tar lite av stoffene opp i krop-
pen, dessuten er alle midler som i dag 
brukes mot lakselus i oppdrettsanlegg 
er godkjent av Statens legemiddelverk. 
For å kunne brukes må middelet ha 

rer, og blir derfor en nedprioritert 
målgruppe på lokalvalgene. Dette er 
det bare vi studenter som kan endre 
på. 

Ved å engasjere oss og bruke stem-
meretten vår blir vi med å påvirke. 
Selv lot jeg være å stemme i noen år 
fordi jeg ikke visste hvilket parti jeg 
skulle velge. Jeg likte Høyres økono-
miske politikk, SVs miljøpolitikk og 
Arbeiderpartiets velferdspolitikk. 
Jeg ville at det skulle brukes mer til 
forskning og utdanning, at stipendet 
burde økes og at det måtte bli enklere 
for dem som vil starte opp sin egen 
bedrift. Etter å ha satt meg inn i po-
litikken til alle partiene landet jeg på 
Venstre, og har vært glødende enga-
sjert siden. Nå er jeg andrekandidat 
for Venstre i Trondheim og jeg har 
kun en oppfordring: Bruk stemmeret-
ten din!

sin ved kommende valg. Den norske 
valgdeltakelsen de siste årene har 
nemlig ikke vært særlig imponeren-
de. Sammenlignet med de andre nor-
diske landene har både Danmark, Is-
land og Sverige hatt høyere deltakelse 
ved de siste tre nasjonale valgene enn 
tilfellet er i Norge. Ved kommunesty-
revalgene har valgdeltakelsen lenge 
vært synkende: I 2007 stemte bare vel 
seks av ti velgere, sammenliknet med 
vel åtte av ti i 1963, en nedgang på 25 
prosent. Andelen ungdommer som er 
engasjert i politiske partier ble halv-
ert fra 1983 til 2007, fra 16 til bare 8 
prosent. 

Selv har jeg engasjert meg i politik-
ken og håper at flere studenter følger 
etter. Vi vet at studenter er en gruppe 
som ofte nedprioriteres i valgkam-
pen, særlig lokalt. Mange studenter 
stemmer andre steder enn de stude-

22. juli ble det utført et grusomt an-
grep på AUF og hele det norske demo-
kratiet. Uskyldige mennesker ble bru-
talt drept av en terrorist som gjorde 
sitt ytterste for å kvele de idealene 
vårt folkestyre er tuftet på. 

Svaret det norske folket har gitt 
har vært økt tilstrømming til ung-
domspartiene og en felles kamp for 
våre viktigste verdier. Over 71 000 
mennesker har i skrivende stund 
meldt seg på arrangementet «Rekord-
stor valgdeltagelse er mitt svar» på 
Facebook. 

Jeg håper flere ser verdien av å på-
virke gjennom å bruke stemmeretten 

Ina Roll Spinnangr
Andrekandidat Trondheim Venstre og master-
student ved NTNU.

POLitiKK

A. Mediå
Eks-fiskeoppdretter

MiLjø
Grip sjansen

Nils Kristen Sandtrøen
AUFs studentlag i Trondheim

POLitiKK vil aldri overgå gleden av en aktiv og 
engasjert hverdag. Ved inngangen 
til et nytt studieår ser i hvertfall jeg 
fram til mange spennende oppgaver 
og masse læring. Oppgavene og læ-
ringen kommer fra kombinasjonen 
av studiet og engasjementet ved si-
den av. 

 Aller først kan vi glede oss over 
de flotte begivenhetene som er her 
nå. Studiestart er en av disse, høs-
tens valg en annen. Ved valg er det 
fremfor alt en ting som fører til mer 
demokrati: høyere valgdeltakelse. 
Det kommer du til å bidra til i år. 
Minst like viktig er det at du fortset-
ter med dette annenhvert år fra nå. 
Da kommer vårt lille land, til å min-
ne om nettopp det som får flertallet 
av det norske folk til å lyse opp. 

engasjerte og aktive lag og forenin-
ger for de fleste ønsker. Det er en av 
de viktigste grunnene til at byen er 
kjent som den beste studentbyen i 
Norge. Og her vil ditt engasjement 
åpne døra for felleskap. Vårt felle-
skap i AUF har vært av ubeskrivelig 
stor betydning denne sommeren, og 
er det fortsatt. 

Om ditt naturlig felleskap er på 
Rød Lunsj med Rød Ungdom, dra 
på den. Om du egentlig føler deg 
hjemme i Høyres Studenterfore-
ning, meld deg inn. Slik vil du lyse 
opp og glede deg med folk som lyser 
opp sammen med deg. I de årlige rå-
dene til nye studenter i landets avi-
ser nevnes karrieremuligheter som 
en viktig grunn for å engasjere seg. 
Påfyll på CV-en er nyttig, men det 

Utøya er en plass som alle nordmenn 
nå har et forhold til, og 22.juli 2011 
er en helt spesiell dag i norsk his-
torie. Som andre viktige historiske 
hendelser, bidrar denne til å skape 
felles oppfatninger om oss selv. En 
av disse er at vi møter de grufulle 
handlingene med mer felleskap og 
demokrati. Jeg var selv på Utøya, og 
i etterkant har jeg tenkt på hvordan 
vi kan møte handlingene med mer 
demokrati. 

Hendelsene i sommer har brakt 
problemstillinger fra mange av ver-
dens hjører til lille Norge. Demokra-

tiet slik vi har kjent det i Norge helt 
siden andre verdenskrig, er slettes 
ikke en selvfølge. Vi skal kjempe for 
det sammen. Det er ingen selvfølge 
at likestillingen, homofiles plass i 
samfunnet og like muligheter uav-
hengig av hudfarge stadig blir be-
dre. Det finnes krefter som ikke de-
ler tanken om at dette er viktige mål 
for samfunnet. Gjerningsmannen på 
Utøya som handlet så udemokratisk 
og ekstremt som tenkes kan, er blant 
disse.

Jeg er heldig som har anledning 
til å starte på nok et semester i 
Trondheim. Jeg er heldig som fort-
satt har anledning til å lyse opp i 
diskusjoner om de tingene jeg bren-
ner for. Du kan også gripe denne 
muligheten. I Trondheim er det 

SNART VALG: Etter 22. Juli mener Sandtrøen det er spesielt viktig å engasjere seg og stemme ved valgene.  (FOTO: Christina Undrum Andersen)
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De meningløse mediefagene
Foreleserne burde be studentene bli økonomer eller ingeniører i stedet for å massere deres utopiske 
karrieredrømmer, mener kronikkforfatteren.

Stian Hansen
Tidligere Dragvoller 
og reporter i Student TV

aKaDeMia

IluStRASjoN: Håvard Karlsen

vekslet med kunnskap, og en elendig 
oppgave belønnet med C. Det er liten 
sammenheng mellom innsats, kunn-
skap og karakterer. Dette gjelder også 
medieproduksjon – den ene Dragvoll-
linjen som i det minste har et halvseri-
øst rykte. Ved medieproduksjon er det 
min tro at karakterene på eksamensfil-
mene fordeles ved å kaste terning. Vil 
man lære om medieproduksjon gir Stu-
dent-TV bedre og bredere kompetanse, 
disponerer nyere utstyr og har et større 
kontaktnett.

Film- og medievitenskap formilder 
ikke kunnskap arbeidsmarkedet etter-
spør, kun synsing ingen utenfor Drag-
voll bryr seg om. Foreleserne burde be 
studentene bli økonomer eller ingeniø-
rer i stedet for å massere deres utopiske 
karrieredrømmer.

Ved å tilby film- og medievitenskap 
ødelegger NTNU merkenavnet sitt og 
skader framtiden til hundrevis av stu-
denter hvert år. Når uforståelig svada 
og ubegrunnet synsing havner i den 
øverste delen av karakterskalaen, er 
noe forferdelig galt. 

Da jeg leverte min hjemmeeksamen 
i FILM1003, hadde jeg ikke deltatt på 
noen forelesninger og kun skummet 
igjennom få sider av pensum. Oppga-
ven var en analyse av Fight Club, og 
ved bruk av fri fantasi, sitater fra It’s 
learning og The Postmodernism Gene-
rator, en nettside som genererer essay 
bestående av tilfeldige fagord. Store 
deler av oppgaven er derfor svada som 
er like intetsigende som fagets kompen-
dium. De eneste avsnittene som gir me-
ning, er de der jeg synser rundt filmen. 
Sensor ga oppgaven C.

Dette er typisk for film- og medielin-

jene ved Dragvoll. Foreleserne formid-
ler pseudovitenskap og påstander, ikke 
forskning som kan etterprøves eller 
brukes. Realfagstudenter lager medi-
siner, romskip og mobiltelefoner, hva 
har en medieviter noensinne utrettet?

Verdt studiegjelden? 
Nettsidene til NTNU lister opp kar-
rieremuligheter for filmstudenter, 
deriblant filmarkivar og kinomedar-
beider. Dette er yrker som forutsetter 
tekniske kunnskaper og en mening om 
hva andre vil se, ikke at du skal kun-
ne analysere kjønnsroller. Nettsiden 
foreslår også filmjournalistikk. Her er 
kjennskap til gammel film relevant, 
men det kan alle få hjemme i stua. Vil 
man bli journalist, er journalistutdan-
ning et bedre valg. Ifølge nettsiden er 
filmvitenskap også relevant for under-
visningssektoren. Kanskje hvis man vil 
bli foreleser på Dragvoll?

Noen vil kanskje si fagene i seg selv 
ikke er mye verdt, men kan supplere 
andre utdanninger. Påstanden er ikke 
falsifiserbar, og er den påståtte kompe-
tansen verdt studiegjelden?

Utopiske karrieredrømmer
Mediestudenter blir ikke invitert til be-
driftspresentasjoner. Jeg har aldri kom-
met over en stillingsutlysning som spør 
etter filmanalytikere. Å ha en grad fra 
NTNU betyr ikke lenger at man har 
kompetanse samfunnet etterspør.

Til tross for at Gløshaugen-studen-
tene ofte er flinke til å ytre sine menin-
ger om Dragvoll, har ikke nok studen-
ter tatt hintet. Hadde dét vært saken, 
hadde Student-TV, Under Dusken og 
Radio Revolt hatt langt høyere søker-
tall. Vil man bli journalist eller regis-
sør, og gidder ikke søke studentmedi-
ene, har man fremtidsutsikter som en 
snømann. I mediebransjen er erfaring 
alt. Jeg har hørt noen si de ikke har tid 
til både frivillig arbeid og medieviten-
skap, og disse menneskene frykter jeg 
ikke som konkurrenter på arbeidsmar-
kedet.

Kaster terning 
om karakterer
Medielinjene lærer ikke bort noe mål-
bart. Derfor ble en snedig kombina-
sjon av fremmedord og arroganse for-
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I et presset marked dukker det opp kreative alternativer.
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SORRy at jeg er sen, vi måtte bare ta 
en dukkert etter joggeturen!
Lærerstudent Stian Monsen står 

foran oss med dryppende vått hår og en smi-
lende jente ved sin side. Han bor på en hybel 
på tusen kvadratmeter, får fire hjemmelagde 
måltider servert hver dag, har en vaskedame 
som tar seg av all rengjøring og et kjøleskap 
med over 30 ulike ølmerker. Våren 2011 flyttet 
han inn på studenthytta til NTNUI midt i By-
marka. Han har ikke angret et sekund. 

– Jeg har jobbet noen hyttevakter og beta-
ler derfor bare 110 kroner dagen for full kost 
og losji. Det er 3410 kroner i måneden. Da jeg 
hadde hybel i byen betalte jeg det dobbelte av 
det jeg gjør nå, forteller en fornøyd Monsen. 

 Han flyttet fra en sliten hybel, der strøm-
regningen var høy og plassen trang, og mener 
dette er den beste beslutningen han har tatt 
siden han kom til Trondheim for ett år siden.

– Jeg oppdaget hytta etter jul, og etter det 
har jeg vært her jevnlig. Det tok ikke lang tid 
før jeg ble godt kjent med dem som driver hyt-
ta, og derfra var veien ganske kort til å si opp 
den heller «shitty» hybelen min nede i byen, 
sier lærerstudenten.

Sammen med to andre har Monsen bodd 
hele eksamensperioden på Studenterhytta, og 

stort felleskjøkken og 116 kjøleskap. Sjansen 
for at dette ikke vil fungere i praksis er abso-
lutt til stede, men det har SiT allerede tenkt 
på.

– Skulle det skjære seg helt, har vi andre pla-
ner for bygget. Som for eksempel å gjøre det 
om til et hotell, sier Flem.
Boligsjef Hammer tror imidlertid at student-
byen vil fungere godt, og mener det er et fint 
tiltak for nye studenter i byen.

– Det vi har sett de siste årene, er at en del 
studenter som flytter hjemmefra for første 
gang blir sittende alene og er ensomme på hy-
belen. Unge mennesker har godt av å bo med 
andre unge mennesker, og i Teknobyen blir 
man tvunget til å være sosial, forteller Ham-
mer.

116 studenter og et kjøkken.
Maiken Reitan er lederen for beboerut-
valget i den nye studentbyen Teknobyen 
Studentboliger. Hun er selv student og har 
tidligere vært husvert på Moholt studentby. 
Nå skal hun derimot ha ansvaret for at de 
115 medbeboerne vasker kjøkkenet og stuen 
hver dag.

– Det er litt mye å gjøre akkurat nå, men 
jeg gleder meg veldig til å bo her. Man har 

ser gjerne at flere hadde gjort det samme som 
han.

– Det er klart at ikke alle kan flytte hit, men 
det er absolutt rom for flere. Vi er som en liten 
familie her oppe. Spesielt vi som bor her over 
lengre tid har blitt fryktelig godt kjent, sier 
Monsen.

prisstigning. Fra 2009 til neste år vil Norge 
ha opplevd en økning på 33 000 studenter. I år tar 
Trondheim imot 7000 nye studenter, og de blir 
møtt av et tøft leiemarked. Statistisk Sentralbyrå 
melder om en månedlig gjennomsnittsleie på 6 
923 kroner i trønderhovedstaden. Samtidig viser 
markedspriser fra hybel.no at gjennomsnitts-
prisen for et rom i kollektiv har økt med 11,9 
prosent mot samme periode som i fjor. 

I Oslo og Bergen har leieprisene også steget, 
men i motsetning til Trondheim har de kun økt 
med sju prosent. At studenter som Monsen da 
søker mot billigere, alternative løsninger, er 
ikke overraskende. Mange forsøker studentbo-
ligene til Studentsamskipnaden i Trondheim 
(SiT), men også de blir stadig dyrere. Prisen 
for en hybel på omtrent 11 kvadratmeter ligger 
på rundt 4200 kroner. Men de har ikke plass til 
alle. Ikke engang ti prosent av de nye norske stu-
dentene får bolig hos SiT.

selvfølgelig ingen garanti for hvordan det ut-
arter, men jeg håper det vil gå fint, sier Reitan. 

Hun tar oss med opp i andre etasje, der det 
gedigne kjøkkenet befinner seg. I skrivende 
stund bor hun her alene, men snart vil huset 
være fylt med nye studenter.

– Jeg ser på dette som en unik mulighet og en 

spennende utfordring. Særlig når alle 116 skal 
ha hver sin innflyttingsfest, sier Reitan. 
Biologistudenten håper den nye studentbyen vil 
bli som en slags folkehøgskole, der samholdet 
studentene imellom vil bli sterkt.

– Jeg håper vi kan skape et godt miljø som 
gjør at folk ikke vil flytte etter kun ett år, fortel-
ler Reitan, som tydelig gleder seg. 

nakne Menn på vandrerhjeM.
Øverst på Rosenborg bor Kristine Mari Johan-

dobbeltroM. 2500 trondheimsstudenter 
står fremdeles i boligkø hos SiT. Boligsjef Synnøve 
Hammer i SiT mener det ikke nødvendigvis betyr 
at de er husløse.

– Flere av disse har nok fått bolig i det private 
markedet, men velger likevel å bli stående på 
vår venteliste i håp om å få en SiT-bolig i løpet 
av høsten, sier Hammer. 

Det er derimot ingen internasjonale studen-
ter på denne ventelisten. De har nemlig fått 
dobbeltrom på et gammelt sykehjem.

– Vi har tilbudt de som skal studere i Trond-
heim frem til jul dobbeltrom på tidligere Per-
saunet sykehjem. De virker tilfreds med det, 
sier Hammer. 

sosial under tvang. Samtidig har 
SiT valgt å løse det stadig økende boligpresset 
blant studenter med å bygge en ny studentby i 
Klæbuveien 52. Den er imidlertid ikke som andre 
studentbyer.

Prosjektleder og eiendomssjef Bård Kåre 
Flem i SiT kan fortelle at det kun finnes en 
lignende studentby som han kjenner til, i Aust-
ralia. Stående utenfor SiTs nye praktbygg viser 
han stolt frem prosjektplanen, og påpeker at 
Teknobyen Studentboliger er eksperimentell og 
nyskapende. Fem etasjer med studenthybler, et 

sen. Etter to måneder på Voll studentby ville 
førsteårsstudenten finne et nytt og billigere sted 
å bo. Svaret ble et 13 kvadratmeter stort fire-
mannsrom på Trondheim Vandrehjem. 

– Jeg tror ikke det går an å bo mer alternativt 
enn dette. Man opplever så mye rart, og treffer 
alt fra fjortiser som løper i gangene, kjekke sur-
fegutter fra Australia, til menn som blotter seg 
utenfor dusjene, sier Johansen.

Psykologistudenten forteller videre om felles-
dusjer og toalett på gangen, men etter mange 
backpackerturer er vandrerhjemmet mer enn 
godt nok for den sprudlende jenta. Hun liker at 
det skjer mye rundt seg, og spørsmålet om hvor-
vidt hun trives er nesten unødvendig. 

– For øyeblikket ville jeg ikke byttet bort det-
te for en vanlig hybel. Da jeg skulle finne meg et 
nytt sted å bo innså jeg at alle hybler var utrolig 
dyre. Her betaler jeg kun 600 kroner måneden, 
men egentlig går jeg i pluss, forteller Johansen.

Som student på vandrehjemmet jobber man 
i tillegg til å bo der, og de lønnede resepsjons-
vaktene sørger blant annet for at Johansen ikke 
trenger å ha sommerjobb.

alternativt. Selv om boligmangelen i 
Trondheim stadig blir større, er det intet nytt 
fenomen at studenter bor blant turister på 

Du må føle at du ikke har så 
mye å gi slipp på i byen.

- Stian Monsen, lærerstudent

HYttEBoER: – Da jeg hadde hybel i byen betalte jeg det dobbelte av det jeg gjør nå, sier lærerstudent Stian Monsen. Nå bor han på studenthytta til NTNUI. BoltREPlASS: Nina Borgersen (t.v.) og Kristine Mari Johansen bor alene på hvert sitt firemannsrom på Trondheim vandrerhjem. 
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SiT kunne valgt å møte den enorme veksten 
av studenter med å sette opp midlertidige boli-
ger. SiT, på sin side, mener de har valgt å bruke 
ressursene på andre mer presserende tiltak.

– Vi har fått en del henvendelser fra folk med 
midlertidige løsninger, men Persaunet sykehjem 
og de internasjonale studentene har blitt priori-
tert, sier boligsjef Synnøve Hammer i SiT. 

Hun forteller videre at de gjerne skulle ha 
hjulpet til, men at de mangler kapasitet. Imens 
står boligvogner, som husløse studenter i Trond-
heim kunne bodd i, tomme.

tre Mil Med pendling. Tilbake 
i Bymarka er atmosfæren stille og fredelig. 
Tilbakelent i sofaen, klimprende på en gitar, 
med vått hår etter nakenbading med ei ukjent 
venninne, ser larviksgutten mer enn tilfreds ut. 
Selv om man befinner seg langt unna trege busser, 
overfylte lesesaler og stressede studenter, finner 
likevel mange veien til hytta og den store peise-
stuen under eksamensperioden.

– Vi er absolutt ikke alene her. Folk kommer 
hit for å lese, slappe av, gå tur i skogen, treffe ven-
ner eller være med på den velkjente «badstuludo-
en» vår, forteller Monsen mens han tar en slurk 
av hvetepilsen fra Belgia. 

Han legger til at det så og si er obligatorisk at 
bastuludoen spilles naken.

Monsen har også tatt et bevisst valg om å 
bruke naturen så mye som mulig, og sykler all-
tid, uansett hvor han skal. Selv om det betyr 
over tre mil med pendling til og fra skolen.

– Det er egentlig perfekt å bo her, for da får 
jeg en hard treningsøkt hver dag. Her om da-
gen syklet jeg hjem på morgenen etter en fest i 
byen, da en fyr i rasende fart på rulleski gikk 
forbi meg. Jeg tenkte med en gang at en på rul-
leski skal ikke ta meg igjen, selv ikke når jeg er 
i dårlig forfatning. Da jeg syklet forbi oppda-
get jeg at det var Petter Northug. Det var gan-
ske morsomt, forteller Monsen, mens han ler. 
Jentene ved siden av ham i sofaen er tydelig 
imponerte.

deler roM Med 15 andre. Monsen sier 
selv at han ikke savner noe ved å bo på hytta. 

– Du merker den gode stemningen, ikke 
sant? Det er ikke noe du skal rekke, du spiller 
kort, du sitter og prater mye lengre, du må lik-
som ikke dra ut for å finne på noe. Jeg er på en 
måte konstant på hyttetur, sier Monsen.

Han er uansett ikke som den gjennomsnitt-
lige student, ifølge ham selv.

– Jeg er litt rastløs av meg, og ikke redd for 
å finne på nye ting. Du må føle litt på det at du 
ikke har så mye å gi slipp på nede i byen. Og 
du må være villig til å sove på sovesal. Jeg har 
jo ikke noe privatliv lenger. Jeg deler stort sett 
rom med fem til femten andre personer hver 
natt. Men det er ikke så fett når det ligger et 
par ved siden av meg og har samleie da, det 
kan jeg innrømme, sier Monsen. 

Men han er rask med å si at han synes hytta 
er fantastisk, og at han digger å være der. Bare 
tenk deg badstuludo, nakne kropper og Bayer 
flere ganger i uka. 

– Det blir ikke stort bedre enn det, konstate-
rer Monsen. UD

Rosenborg. Faktisk startet ordningen allerede 
på 1970-tallet, og hvert år bor åtte studenter fast 
på Trondheim vandrerhjem.

– Det har blitt ganske populært å søke seg hit, 
og det er mange som får avslag, sier Johansen.

Hun titter bort på venninnen Nina Borger-
sen. Hun er også blant de heldige som har fått 
jobb. Jentene bor for øyeblikket alene på hvert 
sitt firemannsrom på vandrerhjemmet, og er ty-
delig fornøyde med bosituasjonen.

– Vi har det koselig, selv om det er mange sno-
dige folk her. 

Johansen ler høyt. Venninnen nikker aner-
kjennende. 

– Det passer nok ikke for alle å bo her, man 
må like det alternativt. Og å treffe masse men-
nesker hele tiden, sier Johansen.

– Ville dere valgt å bo annerledes hvis leieprisene 
var lavere?

– Det ville jeg nok, men når prisene og kon-
kurransen er som den er i dag, er jeg ikke i tvil. 
Dette er bedre enn en dyr hybel, sier Johansen 
tilfreds.

sit takket nei til boligvogner.
Det finnes andre muligheter, men SiT vil ikke 
bruke dem. Aktiv Utleiepartner er et av flere 
firmaer som har tilbudt SiT å sette opp midler-
tidige boliger for studenter, for å lette på bolig-
trykket. 

– Det finnes tomtearealer i Trondheim hvor 
midlertidige bomuligheter absolutt kunne vært 
satt opp, forteller daglig leder Terje Arntsen i 
Aktiv Utleiepartner.

De har gitt SiT muligheten til å ta i bruk bo-
ligvogner og modulleiligheter til studenter som 
trenger tak over hodet.

– De sa at de ønsket å se på andre muligheter. 
Jeg synes det er rart at de takker nei til dette, når 
så mange studenter står uten bolig, sier Arntsen.

Det finnes tomtearealer 
i Trondheim hvor midlertidige 

bomuligheter kunne vært 
satt opp.

- Terje Arntsen, 

daglig leder i Aktiv Utleiepartner



Spiderman ser ut til å være 
god til å holde seg våken 

hele tiden. Det er noe jeg kan 
trenge.

Omgitt av to dusin backpackere drikker 
Erling Kjelstrup kaffe på Edgar, ved 
det mest smulete bordet i lokalet. Det er 

naturlig å treffe ham her. Senere, rett før han løper 
for å rekke et møte, avslører han at han har skulket 
et annet møte for å treffe oss. Det nærmer seg semes-
terstart for den nye Samfundet-lederen.

staFettpinnen overlevert. – Jeg brant 
meg på å tenke at dette var litt som andre deler av 
Samfundet, hvor du kan ta det litt som det kommer, 
sier Kjelstrup på spørsmål om hvordan han ser stil-
lingen sin i dag, i forhold til da han ble valgt i 
Storsalen 10. februar i år. 

Han er ingen nykommer på Samfundet, med 
fartstid i Regi fra 2007 til høsten 2010. Dessuten 
snakker han som en av disse som virkelig har for-
elsket seg i Samfundet – de som gjerne refererer 
til tiden som frivillig som «den beste i sitt liv». 
Kjelstrup sier imildertid ikke dette bokstavelig. 

Å tre inn i lederstillingen på huset han har vært 
tilknyttet de siste årene er ikke nødvendigvis en 
sømløs overgang. Kjelstrup har ikke gjort seg opp 
en mening om hvordan han vil være som leder 
ennå. I alle fall svarer han ikke direkte når han 

blir spurt om det. Han har jo aldri 
vært i en slik lederrolle tidligere. Å 
være prosjektleder på masteroppga-
ven eller russestyremedlem er ikke 
av samme dimensjon. Imidlertid har 
han fått noen tips av den forrige lede-
ren, Mari Norman. 

– Uansett hvor mange tips og hvor 
mye kunnskap man gir hverandre, 
tror jeg fortsatt at det vil være tom-

rom jeg må fylle ved å prøve og feile. Men jeg er 
i dialog med Mari, og kommer nok til å bruke 
henne mye framover. Hun er kjempeflink. 

– Ser hun litt sliten ut etter fjoråret? 
– Det var nok deilig å gi fra seg klubba. Men jeg 
tror også at man får litt abstinenser. Jeg kan ikke 
svare på vegne av henne, men det ikke bare å slå 
av en bryter. 

dYpper tÆrne i Mange tjern. Uten at 
han selv ønsker å bekrefte det («Mine foreldre har 
vært klare på at man skal være selvstendig og ta 
egne valg», som han sier), kan det virke som om 
det lå i kortene at lofotværingen skulle ende opp 

som trondheimsstudent. Moren studerte medisin her 
i byen, og på farssiden finnes flere med bakgrunn fra 
ingeniørstudier ved NTNU. 

Kjelstrup streifer innom alt mulig når han ramser 
opp fremtidsdrømmer og mulige alternative karri-
ereveier: han er fotointeressert, og har vært fotograf 
for Utropia, studentavisen i Tromsø; han er glad i å 
reise og har en våt, om noe urealistisk, fantasi om å 
leve kun på å skrive en reiseblogg; han innrømmer at 
han kunne ha tenkt seg å studere så vidt forskjellige 
felt som journalistikk og arkitektur; han har studert 
et semester i Boston via Gründerskolen og kunne 
tenke seg å starte en bedrift fra bunnen av, gjerne en 
pub eller en salgsforretning. 

Likevel har han endt opp med å gå i familiens 
fotspor. Etter et halvt år på medisin startet han på 
ingeniørlinjen Produktutvikling og produksjon, hvor 
han nå, i ved siden av med ledervervet, skal fullføre 
en mastergrad. 

– Man blir selvfølgelig påvirket av det som blir 
snakket om rundt middagsbordet, og at det gjerne 
diskuteres problemstillinger som klassisk er ingeni-
ør- eller medisinrelaterte. Da utvikler man automa-
tisk en interesse. Kanskje er jeg arvelig belastet, og 
det er derfor jeg havnet i Trondheim. 

baller seg på. Kjelstrup, ikledd en blå 
Gløshaugen-skjorte, bemerker riktignok at han trolig 
kunne trivdes i mange andre ingeniørstudier, og frem-
står etterhvert som et lite barn som lyser opp uansett 
hva han får øye på. Det blir som en overflødighet å 
regne når han konkluderer med at han har mange 
interesser, og når han spekulerer i at kompiser ville 
beskrevet ham som «vimsete» og en som «liker å ha 
mange baller i luften» er det på ingen måte overras-
kende. De nevnte ballene sjongleres ikke like fritt 
lenger. 

– Nå ligger alle baller i enten Samfundet eller mas-
teroppgaven, sier Kjelstrup. 

Hans sosiale liv er dessuten ganske preget av om-
stendighetene. 

– Omgangen med venner som ikke er tilknyttet en-
ten Samfundet eller masteroppgaven er halvveis lagt 
på is inntil videre, sier han, i en slags kombinasjon av 
et flir og et sukk. 

planen. Angående planen for sin lederperiode 
oppgir Kjelstrup tre hovedmål. 

Det første angår de frivillige på Samfundet, og 

Regissøren
Arvelig belastning sendte Erling Kjelstrup til Trondheim.

tEKSt: Atli Bjarnason  Foto: Severin Sadjina
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Dersom vi skal gjøre 
drastiske endringer, er vi 

nok nødt til å starte på null.

Født 20. juli 1985

Født og oppvokst i Lofoten

Studerer Produktutvikling og produksjon 
ved NTNU.

Valgt til Samfundet-leder 10. februar i år

Aktiv i Regi fra 2007 til 2010

Erling Kjelstrup

FAKTA OM:r

BLI MED I NORGES STØRSTE NETTVERK 
AV INGENIØRER OG TEKNOLOGER!
Les mer og meld deg inn på nito.no/student

Kjelstrup ønsker å videreføre arbeidet til 
tidligere styrer om å få en samhandlet stra-
tegi for Samfundet. For det andre vil han be-
holde visjonen om å være den beste studiebyen 
i landet.

– Arbeidet går ut på å finne ut hvordan Sam-
fundet skal nå sin visjon sammen med Trond-
heim som by om å forbli den beste studiebyen i 
landet, sier han.

Her i Edgar er Kjelstrup på hjemmebane. Til 
tross for at sommeren ennå ikke er over, og alle 
brikker forståelig nok ikke er på plass, er han 
påfallende diffus i uttalelsene.
Han avslører at det har kommet idéer, men at 
de ennå er så løse at han ikke vil avsløre dem. 

– Men vi har noen planer som kan bli artige. 
Vi vil male byen i studentfarger. Trondheim 
er kjent for å være den beste studiebyen, og en 
kunnskapsby: Vi er kjent for noen av de beste 
utdanningsinstitusjonene i landet. 
Det siste målet vedrører Samfundsmøtene.

– Vi ønsker å skape de møtene vi har lyst til, 
de møtene som skaper engasjement og setter 
dagsorden. Vi går mot kommunevalget der vi 
ønsker å debattere de spørsmål som studentene 
kan ha.

intet nYtt. De store omveltningene har 
Kjelstrup ikke sett for seg. 

– Dersom vi skal gjøre drastiske endringer, 
tror jeg at vi er nødt starte på null igjen. Da må 
vi bytte ut alt. Det er gjengene og de rundt ni tu-
sen medlemmene vi har som drifter Huset. Da 
er det veldig mange meninger som skal fram, 
sier han og antyder at å ta hensyn til alle disse 
ville ført infrastrukturen i sprikende retninger.

Vi etterlater brødsmuler og backpackere, og 
beveger oss utendørs, mot Høyskoleparken. På 
veien ut nevner Kjelstrup at han ønsker å inklu-
dere linjeforeningene i større grad på Samfun-
det. Hvordan det skal gjøres har ennå ikke blitt 
bestemt, men han åpner for dialog. Han har 
snakket om det tidligere, dette med å inkludere 
folk på Huset. 

– Jeg tror det er fort gjort å tenke at det er 
mange dører her som åpnes kun for enkelte in-
terne, frivillige mennesker. Så langt som mulig 

ønsker vi å få plass til alle, at folk skal føle seg 
hjemme uavhengig av hvor mye de tilhører Hu-
set eller hvor mye ansiennitet de har. 

Det kan vise seg å bli vanskelig. Han medgir 
at kapasiteten på Huset er sprengt. 

å gå Med strøMMen. Kjelstrups lynne 
endrer seg etter at mannen forlater arbeidsplas-
sen sin. «Skulle hatt et par damer med», fleiper 
han mens hans poserer for et bilde. Han løfter 
armene som for å illustrere at han har en dame 
på hver skulder. 

– En god opplevelse er å ta en gummibåt 
og flyte rolig nedover Nidelven. Det er noe jeg 
gjorde mye en sommer, skyter han inn. 

Videre legger han ut om den gangen han 
var med på å arrangere Badekarpadlingen (et 
arrangement for sivilingeniørlinjene på Gløs-
haugen, hvor hver linje bygger en flåte for 
et kappløp på Nidelven), og forklarer 
at datoen for arrangementet måtte 
bestemmes god tid i forveien, på 
grunn av flo- og fjæreforholdet. 
Slik mang en trondheimsstu-
dent vet, er det ikke uvanlig 
at store deler av elvebun-
nen er knusktørre. I sin 
studenttid svømte for-
øvrig pappa Kjelstrup 
motstrøms over elven 

med en fakkel i hånden. Hvilket vannivå det 
var den gangen forblir usagt. 

Fabling oM Følelser.  – Den går jo ut 
på at du har hatt et forhold med noen du er glad 
i i løpet av studietiden – det vil jeg si at jeg har 
oppnådd, sier Kjelstrup når vi tar opp studie-
byen Trondheims beryktede, og for mange stu-
denter kanskje betryggende, kjærestegaranti. 
Stemningen har en stund båret preg av mye 
gutteprat, men nå blir Kjelstrup plustelig over-
raskende sårbar. 

– Følelser er jo noe man må lære å leve med. 
Det er lettere uten i mange tilfeller, sier han. 
Sårbarheten forsvinner imidlertid like fort som 
den oppsto, og blir erstattet av jovial, folkelig 
livsvisdom. 
– Men hvis du aldri har opplevd å ha det kjipt, 
vil du heller ikke sette pris på å ha det bra. 

superkreFter.  Samfundet-lederen har 
blitt oppholdt lenge nok. Enda et, av antakelig 
mange møter i forkant av semesterstart, står for 
tur. 

Hvilken superheltevne tror du hadde hjulpet deg 
mest i ledervervet, Kjelstrup?

– Jeg har alltid hatt en fascinasjon for Peter 
Parker og Spiderman. Det virker dessuten 

som om han har en veldig 
god evne til å holde seg 

våken hele tiden. 
Det er noe jeg kan 

trenge.  UD
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og vannraketter byttes ut med en rakett som i 
løpet av 90 sekunder skal opp i nesten ti tusen 
meters høyde og fire tusen meter ut i nordsjøen. 
80 G, mach 3,3. De fem NTNU-studentene har 
gjennom Romteknologifaget og Nasjonalt senter 
for romrelatert opplæring i tre dager jobbet på 
Andøya med å bygge sensorer, samt klargjøre 
raketten for oppskytning og mottak av signaler. 

Kurset er ment nettopp som en motivasjons-
skapende introduksjon til romfartsutdanningen. 
Kommer det til å virke?

andøYa rakettskYteFelt fyrte av 
sin første rakett i 1962, bare 5 år etter Sputnik. 
Plasseringen av rakettskytefeltet var ikke tilfeldig. 
Basen er verdens nordligste permanente senter 
for oppskyting av forskningsraketter og slipp 
av vitenskapelige ballonger, men viktigst av 
alt: Nordlysovalen ligger rett over Andøya. 
Nordlysovalen er det beltet omkring den nord-
lige halvkule hvor man nesten alltid har nordlys, 
selv om det til tider kan være svakt og lite. Beltet 
er riktignok bare til stede på nattestid. Om dagen 

presses det nordover av solvinden og befinner 
seg over Svalbard. 

Om romfartsinteressen er dalende blant 
publikum går utviklingen i industrien motsatt 
vei. Det er den fjerde største industrien Norge 
målt i omsetning. Bak studentene som snekrer 
sammen raketter bygges det 30 nye kontorer på 
basen i tillegg til et flunkende nytt teknobygg.

Med på turen til andøYa er også 
Roger Birkeland, prosjektleder for studentsatel-
littprosjektet «Nuts» ved NTNU, som igjen er en 
del av det norske studentsatelittprosjektet hvor 
tre utdanningsinstitusjoner alle har planer om å 
få sendt opp sine satelitter innen 2014. Høgskolen 
i Narvik skal etter planene skyte opp sin satelitt 
i løpet av sommeren 2012 før Universitet i Oslo 
(UiO) følger etter i 2012/2013. NTNUs satelitt 
skal etter planen opp i 2014. Håpet er å kunne 
rekruttere noen av kursdeltageren på Andøya 
med videre i prosjektet. 

Det finnes fortsatt ikke muligheter for å sette 
satelitter i bane fra Norge. Dette og kostnadene 
gjør at den foreløpige løsningen derfor er å 
«haike» med en større kommersiell satelittopp-
skytning fra India. Studentsatelittene er såkalte 
kubesatelitter (Cubesat), små miniatyrsatelitter 
på rundt 10 kubikkcentimeter som tar plassen 
som blir til overs på de større kommersielle opp-
skytningene. 

roMFergenes tid er over. Fotografiene 
fra Hubble er omtrent like spektaku-
lære som skjermsparerene 15-åringer 

lager på gutterommet, bare i bedre oppløsning. 
En romferd til Mars ligger lenger frem i tid en 
månelandingen ligger tilbake. Selv astrofysiker 
Knut Jørgen Røed Ødegaard klarer ikke lenger 
å mane frem den samme entusiasmen for sol- og 
måneformørkelser vi ikke får se igjen før neste 
istid. Stjernene skinner ikke like klart som før. 
Kanskje er det bare lysforurensningen, men de 
var da vitterlig mer spennende før? Er den barns-
lige gleden og fascinasjonen for himmelen og alt 
bortenfor forsvunnet?

en vannrakett suser av gårde 
gjennom luften, med midnattsol og sylskarpe 
fjelltagger i bakgrunnen. Den neste tar retning 
mot en varebil parkert 20-30 meter fra utskyt-
ningsrampen og gruppen trekker et lettelsens 
sukk idet raketten bommer med mindre enn én 
meter. 

– Har du sjekket blandingsforholdet, spør 
Professor II Vendela Paxal.

– Njaa, joo, jeg har googlet det, svarer 
Førsteamanuensis Bjørn B. Larsen 

I bakgrunnen repareres en lekk rakett med 
gaffateip. Er dette tilstanden i norsk romfart? 

Heldigvis ikke. I dag er det lek, men i morgen 
er det alvor. Da skal papirraketter, modellraketter 

Der det er mulig legges det likevel vekt på at 
prosjektet skal være så norskt som det lar seg 
gjøre. 

– Vi forsøker å bruke norske aktører der vi 
kan, for eksempel sammarbeider vi med nor-
ske radioleverandører på satelitten og kompo-
nentene til satelitten bygger vi i stor grad selv, 
forteller Roger Birkeland.

UiOs satelitt skal blant annet gjøre målinger 
i elektronskyer som oppstår i ionosfæren under 
solstormer, med et håp om å gjøre GPS enda 
mer nøyaktig. Metoden som brukes for å gjøre 
målinger i elektronskyen har universitetet selv 
utviklet. Norsk Romsenter som finansierer pro-
sjektet har en visjon om at Norge i 2015 er det 
landet i verden som har størst nytte av rommet. 
I 2020 har man også satt seg mål om at Andøya 
rakettskytefelt skal være i stand til å gjennom-
føre oppskytninger av satelitter i polarbane.

det er sankthans og oppskytningen 
skal snart settes i gang. Gruppen er samlet for å 
gjennomgå oppskytningsplanen én siste gang. 
Og så er det en siste detalj: hva skal raketten 
hete? 

– «NOOBS»?
– «ANTHRAX»
– «Nadja Sokolova»?
 Alle andre forslag taper til slutt for Student 

High Altitude Management System eller «St. 
HAMS»

Under selve oppskytningen jobber to av stu-
dentene med telemetrien (overføring av data 
fra raketten til basen), en skal operere som 
«Launch Control», mens de to gjenværende får 
ansvaret for selve utskytningen som «Payload 
Manager» fra en «bunkers» like ved rampen. 
På displayet lyser det en T minus 60 minutter 
for tiden igjen til oppskytningstidspunktet.

Innledende går alt bra, rakketen plaseres 

i rampen, retning og helling stilles inn før ut-
skytningslaget trekker inn i betongbygningen. 
Vær og vindforhold rapporteres gjennom sam-
bandet.

– Pad supervisior, how do you read, spør de 
fra kontrollrommet. 

– Loud and clear, svarer student Muham-
mad Shafiq.

Så er det plutselig noe som ikke er som det 
skal.

– Payload manager, the battery is isolating, 
sier stemmen på sambandet.

– Ja, det er noe som skjer, det blinker og 
blafrer litt i panelet, konstateres det fra teleme-
trien.

– Vi må kanskje ta den inn igjen, kommer 
det fra en av teknikerene. 

– We have some problems and would to test 
the payload on internal power, sier student 
Theresa Rexer.

– Go ahead, svarer kontrollrommet. 
– Sier jeg «thank you», spør Rexer.
– Thank you.
Tiden stoppes på T minus 32 minutter og ra-

ketten må hentes inn igjen. Det spekuleres i at 
det er et batteri som har ladet seg ut. Forsiktig 
skrus raketten opp for å forsøke å bytte sender. 

Med tanke på alt som kan gå galt er det nok 
av forholdsregler. I 2006 knakk en av de større 
ICI-rakettene under oppskytning. Rakketene 
har heller ikke styremotorer da enten lander i 
sjøen eller i isødet. Før oppskytning må derfor 
veier inn og ut av basen stenges av. Flytrafikken 
må informeres. I tillegg sendes du ut varsel til 
over tretti land, hvorav de nærmeste naboene 
må kvittere for at de har motatt beskjeden om 
oppskytningen. 

i 1995 gikk det nesten galt da et 
team av amerikanske og norske forskere skjøt 

opp en forskningsrakett tidlig på morgenen 
25. januar. Raketten var en del av nordlysfors-
kningen på Andøya og det var som vanlig blitt 
sendt ut varsel. Varselet hadde derimot ikke 
nådd den russiske radarstasjonen Olenegorsk, 
som på grunn av dårlig oppløsning på panelet 
ikke kunne skille mellom forskningsraketten 
og det russerene fryktet mest: Et interkontinen-
talt ballistisk missil med mulighet for å frakte 
atomstridshoder. 

Det går motstridende historier om hvor 
nærme verden kom atomkrig, men president 
Boris Jeltsin uttalte dagen derpå at han had-
de aktivert sin beryktede «atomkoffert» for 
første gang. Siden den gang har varslingsru-
tinene blitt skjerpet og atomfaren holder ikke 
lenger folk våkne om natten.

på t Minus 12 Minutter må nedtel-
lingen igjen stoppes. Et uanmeldt fly befinner 
seg plutselig i luftrommet over Andøya. Begge 
studentene i «bunkersen» sitter urolige i setene. 
Nedtellingen settes i gang igjen. Vinkel og 
helling kontrolleres en siste gang. 

– Pad supervisor, can you confirm all per-
sonel inside, spør stemmen over radioen.

– All personel are inside, bekrefter Shafiq 
Alarmen kommer på T minus 3 minutter. 

En stemme teller ned for hvert tiende sekund.
– T minus 40.
– Nå er jeg stressa, sier Rexer.
– T minus 30, T minus 20.

Shafiq holder hånden en fingerlengde fra av-
trekkerknappen. Den må inn akkurat på null. 
Ikke for tidlig, ikke for sent. 

– 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
Og sammen med braket fra raketten kom-

mer det unisont. Ordet som best fanger barns-
lig glede, fascinasjon og nysgjerrighet i ett:

– Oi!  UD

Du tRENgER IKKE væRE RAKEttFoRSKER for å gjøre dette, men NTNU-student Muhammad Shafiq (t.h.) hjelper villig til. (Foto: Markus Tobiassen)

Njaa, joo, jeg har googlet det.
Førsteamunensis Bjørn B. Larsen

Romantikerne
tEKSt: Markus Tobiassen  Foto: Lars Erlend Leganger

Til Andøya med fremtidens stjerneskudd for å skyte opp rakett.

tIl HIMMElS: En måke slipper så vidt unna med skrekken idet raketten farer av gårde. Under til høyre: Tore Sivertsen Bergslid følger spent med. 
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Dataspillet: 
Om krig og kjærlighet

Et kritisk forsvarsskrift.

uprovosert, uforståelig vold til uttrykk nærmest 
på ukentlig basis. Et sted må det da komme fra?

Jeg tipper populærkulturen. Den evig 
gjentatte fortellingen om vold som frigjøring, 
vold som selvuttrykk, vold som kunst og vold 
som humor. Vold som noe ekte menn før eller 
siden må prøve, vold som eneste forsvar mot 
umenneskeliggjorte fiender. Virkemiddelet som 
suger deg inn i fortellingen.

I denne konteksten spiller dataspillene en 
viktig rolle: De er i front, og skaper nye uttrykk. 
Men de er langt fra alene. Slår man ned på 
spillene uten å forfølge tilsvarende filmer, er 
man ikke bare urettferdig mot en mengde 
uskyldige spillere – det underliggende problemet 
blir værende: den lettvinte volden som middel 
for å skape engasjement og innlevelse.

Hvis noen bestemmer seg for å ta et skikkelig 
oppgjør med de voldsforherligende sidene av vår 
kultur, skal jeg ikke stå i veien. Bare pass på å 
gjøre det skikkelig, ikke velg minste motstands 
vei: å skylde på spillene.

har ikke dempet reaksjonene fra spillere rundt 
omkring. De føler seg urettmessig assosiert med 
grusomhetene.

«Hvorfor må dataspill alltid få skylda?» 
spør de. Det er et betimelig spørsmål – tv og 
rockemusikk har vært der allerede.

Fristende svar: «Nei, hvorfor tror du? Fordi 
et vell av verker der simulert antisosial atferd 
belønnes, både med poeng, progresjon og 
«achievements», får folk til å stoppe opp og 
stusse litt?»

Men, som dataspillere stadig bemerker, 
veldig få spillere er voldelige i det virkelige liv. 
Og grensesnittet mot en datamaskin er veldig 
ulikt grensesnittet mot et våpen.

oM spillere å likevel skal betraktes som 
om de når som helst spontant kan gå til angrep 
på tilfeldige forbipasserende, bør de i det minste 
ikke få stå alene i den kategorien. For vi har 
definitivt et problem med vold i samfunnet vårt. 
I dette landet av overflod og luksus kommer 

Jeg spiller dataspill, med småjevne 
mellomrom. Jeg verserer i kanaler 
der spillere gir uttrykk for sine tanker  

         og meninger. Jeg har erfart at den beste 
måten å få en spiller til å tenne på alle plug-
gene, er å snakke om vold og voldelige spill.
Dette temaet er sårt. La oss drøfte det litt. Det 
trengs visst akkurat nå.

Før vi kan begynne å drøfte, må vi imid-
lertid ha fakta på bordet. I Social Psychology 
(fram med læreboka, psykologistudenter og 
mange andre) viser David Myers til konsis-
tente resultater fra eksperimentell forskning: 
Å spille voldelige spill øker på kort sikt aggres-
siv tenkning.

Dette er fakta. Men forskningen forteller 
oss ingenting på lang sikt – ei heller om noen 
forbindelse til vold.

at platekoMpanier og kooperativer 
oppgir hensynet til de berørte etter 22. juli som 
begrunnelse for å trekke visse spill fra hylla, 

tEKSt: Bjørn Grimsmo   Foto: Nina Eide Martinsen



Året 1947 ble Ila Brainnstasjon nedlagt. 
Over 60 år senere åpner kafeen med samme navn rett over gata. 

Kultur 43

– Vi ville ha et navn som hadde litt historisk sus 
over seg og som skilte seg ut på en humoristisk 
måte, sier arrangøransvarlig og deleier Øystein 
Digre.

Med en forkjærlighet for Ila bestemte han seg 
for å blåse liv i de gamle lokalene til forgjengeren 
Kafé Filter. I bydelen, som grenser mot Nidelva i 
sør og Bymarka i øst, mente Digre at et slikt tilbud 
var sårt tiltrengt. For å realisere ideen la han ned 
fire måneder med hardt arbeid og hyppige Face-
book-oppdateringer.

–Vi spurte vennene våre på Facebook om hvem 
som kunne spytte inn 15 000 kroner til kafédrift, 
og så var det gjort, sier Digre. 

Resultatet var at åtte bekjente i et aldersspenn 
fra 27 til 62 år åpnet kulturkafeen over gata fra 
Ilaparken. 

– Vi vil være et kulturelt samlingspunkt. En by-

delskafé som kan tilby konserter, foredrag, kunst 
og poesi, sier Digre. 

Den intime scenen har siden åpningshelgen 
blitt åpnet for både sigøynermusikk, New Orle-
ans-jazz og gatepoesi.

– Vi åpner for alle mulige artister, men arran-
gerer stort sett akustiske konserter, sier han. 

Ila Brainnstasjon skal også være et vindu for 
visuell kunst med alternerende utstillinger av stu-
denter fra Verket Kunstfagskole og Fotofagskolen. 

Grunnet manglende steder for plakatoppslag 
på Ila har de tilbudt disken som oppslagsvegg for 
kommende arrangementer rundt omkring i byen. 

I kaféjungelen tror Digre at manglende kultur-
tilbud i bydelen, får Ila Brainnstasjon til å skille 
seg ut.

– Sammen har vi et stort nettverk av venner 
som vil få hjulene til å gå rundt, sier han. UD

Ildsjeler slukker kulturtørsten

TEKST: Hilde Ørbo  FOTO: Eirik Indergaard
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(Illustrasjon: Anna-Klara Samuelsson)

Martin Revheim at fakta på bordet er nødvendig for 
at eksporten skal utvikles i riktig retning.

Revheim har helt klart et poeng. En forutsetning 
for at det offentlige fortsatt skal kunne dele ut mil-
lioner av kroner til eksport hvert år, må være at man 
får en oversikt over hva artistene faktisk har fått ut 
av pengene. For eksempel bør departementet kunne 
kreve at artistene gir utfyllende rapporter på hvor-
dan støttepengene har hjulpet dem til å bygge opp 
en solid fanskare i utlandet. I denne sammenhengen 
må man være veldig tydelige på hva man ønsker å få 
ut av tallene som dokumenteres.

Salgstall kan derimot fungere mot sin hensikt. 
Spesielt dersom målene til de involerte er like ba-
nale og stormannsgale som de målene Trond Giske 
presenterte i 2009. Eksempelvis lider mange norske 
filmskapere under støtteordningen som praktiseres 
i Norge i dag. På filmfronten har det seg nemlig slik 
at en film kun får etterhåndsstøtte etter å ha over-
gått 10 000 solgte billetter. Som filmskaper er man 

dermed bundet til en økonomisk grense. Det er ikke 
usannsynlig at Kulturdepartementet vil se til insti-
tuttet, og deretter vurdere en lignende grense for 
norsk musikkeksport. En slik grense vil være kritisk 
for bredden vi for øyeblikket fremmer utad. For uan-
sett om statistikkene fremhever alternative norske 
eller typisk kommersielle artister som suksessfulle 
i utlandet, vil det norske musikalske uttrykket tape 
på lang sikt. I likhet med at mange unge alterna-
tive filmskapere ikke har muligheten til å fortsette 
innenfor bransjen ved en debuttflause, vil mange 
lovende musikere falle utenfor grunnet mangel på 
økonomisk oppfølging.

Lyset i tunnelen vil falme ytterligere dersom 
private lobbyister tolker høye salgstall som en fel-
lesnevner for suksess i utlandet og staten deretter 
biter på.

Det er ingen tvil om at departementet har en 
stor jobb foran seg når de forhåpentligvis snart skal 
grave fram statistikk for eksportstøttens fire år lan-
ge levetid. Ikke minst må de tenke nytt. Kun da vil 
eksportstøtten utnyttes til det fulle, og innarbeides 
som en god tradisjon blant norske musikere som 
ønsker å prøve seg utad. Statistikk kan enten fun-
gere som illusjoner eller belyse store hull og feil i et 
system som ikke fungerer plettfritt. Utvalgte kloke 
hoder plikter å holde fokuset på sistenevnte.

I 2007 bestemte den norske stat seg for å øke Mu-
sikk-Norges muligheter for suksess i utlandet. Kul-
turdepartementet har siden den tid bevilget millio-
ner gjennom organisasjonene Music Export Norway 
og Kulturrådet til et hundretalls norske artister som 
ønsker å prøve seg utenfor vårt lille land. Det nye 
tiltaket la vekt på å fremme norsk musikk utad, uten 
krav om dokumentert effekt av støtten. I Rappor-
ten «Ekspander eller dø» til Music Export Norway 
fra 2009 kan man likevel lese at departementet har 
noen klare håp for hva pengene kan oppnå: «I 2012 
skal tre norske artister gå topp 10 på den europeiske 
singellisten og én norsk artist på den europeiske al-
bumlisten. I 2013 skal en norsk artist kåres til Årets 
internasjonale artist under Brit Awards.»

Fire år senere krever sentrale organisasjoner og 
aktører i musikkbransjen statistikker og resultater 
på hva eksporten egentlig har ført med seg. I et in-
tervju med NRK hevdet blant annet Mic-direktør 

Ekspander eller dø
... eller bruk fornuften kanskje?

En slik grense vil være 
kritisk for bredden vi for øyeblikket 

fremmer utad.

Martin T. Johannessen
journalist

KOMMENTAR

K

Kulturpuls – lest og hørt

– Det har nok ikke kommet noen flere studenter som en direkte følge av videoen.
Pernille Langeland, kommunikasjonsrådgiver ved NTNU om youtubevideoen av forskere som danser..

Dårlig oppførsel fra Banksy
Grafittikunstneren Banksy følger opp sin Oscar-
nominerte film Exit Through the Gift Shop med fjern-
synsprogrammet The Antics Roadshow, melder Los 
Angeles Times. Programmet, som skal være en ti-
melang tv-spesial, er produsert for britiske Channel 
4. Ifølge kanalen er det et historisk blikk på «dårlig 
oppførsel i offentligheten, fra anarkister og aktivis-
ter, til oppmerksomhetssøkende eksentrikere». Pro-
grammet tar blant andre for seg Noel Godin, som 
har kastet paier på Bill Gates og Frankrikes presi-
dent Nicolas Sarkozy.

Kurt Cobain får ikke minnebro
Nirvanavokalistens hjemby, Aberdeen i staten Washing-
ton, godkjente ikke å omdøpe en bro etter Kurt Cobain, 
fordi de ikke ville glorifisere dopmisbruket og selvmordet 
hans. Han fikk istedet omdøpt et stykke land ved elven 
Wishkah, i nærheten av en park hvor Cobain minnes med 
en plakett og en skulptur av en gitar.

Ashton Kutcher håver inn
Kutcher skal trå inn i Charlie Sheens sko når serien «Two 
and a half men» kommer tilbake på tv. Han kommer til å 
tjene 16,8 millioner dollar på de 24 planlagte episodene, 
det vil si 700 000 dollar for hver episode. Det høres jo helt 

greit ut, men er 500 000 dollar mindre enn Sheen fikk 
per episode. Sheen er derimot igang med en nytt 

show, Anger Management.
– Jeg valgte Anger Management fordi, selv om 

det er veldig nytt for meg å spille en fyr med 
alvorlige temperamentproblemer, synes jeg 
det er et flott konsept, sier Charlie Sheen i en 
uttalelse til nettstedet The Clicker.

Ray Kays første langfilm
Reinert «Ray Kay» Olsen skal regissere sin før-

ste langfilm, basert på romanen Paranormalcy av 
Kiersten White. Historien handler om en tenåring som 

jobber for det fiktive byrået International Paranormal 
Containment Agency (IPCA), som finner ut at hun kan 
være havnet i sentrum av en mørk profeti om ødeleggel-
sen av alle paranormale skapninger. Det er ukjent om Ray 
Kays tidligere musikkvideostjerner Enrique Iglesias, Jus-
tin Bieber og Britney Spears er hentet inn som skuespillere.

8,882
...personer har i skrivende stund signert en 

underskriftskampanje for at Bert og Ernie fra 
Sesame Street skal gifte seg, i solidaritet med 
unge homofile.

Får ikke hylle kongen 
av pop. Enda.
Innehaverne av rettighetene til Michael Jacksons 
navn, sier at de ikke har godkjent at navnet blir 
brukt i forbindelse med en minnekonsert 8. oktober 
i Cardiff, Wales. Grunnen til dette er at konserten 
finner sted under en rettsak mot legen hans, Conrad 
Murray, for uaktsomt drap.

– Den viktigste hyllesten vi kan gi til vår bror nå 
er å søke rettferdighet i hans navn, har de uttalt i en 
pressemelding.

Hasselhoff i Eurovision
Stjernen fra Baywatch har for det meste fått oppmerk-
somhet av det negative slaget de siste årene. Eurovisions 
fanside eurovision.tv spekulerer nå i om han skal delta i 
konkurransen om å bli Nederlands bidrag i Aserbajd-
sjan. Som artist har han hatt størst suksess i Tyskland, 
med hele to listetopper i løpet av sytten albumutgivelser. 
Nederland har ikke kommet seg videre til finalen i Euro-
vision Song Contest siden 2004. Når kommentarfeltet på 
Eurovisions fanside er fylt med kommentarer som «please 
please please netherlands, you need to save yourselves», 
spørs det hvordan det om det ikke blir vanskelig denne 
gangen også.

MIN ANBEFALING

Kultursjef i UKA
eirik Frøyland rime

− Hva er ditt kulturelle bidrag til 
Trondheim?
Rent personlig har jeg ikke fått bi-
dratt så alt for mye. Jeg var vokalist 
i et band en gang for lenge siden, 
men her i Trondheim har jeg ikke 
fått utfolde meg ennå. I UKA er jeg 
derimot med på å skape noe jeg 
tror kommer til å bli både et bredt 
og godt treukers kulturtilbud. 
Noen arrangementer og artister 
har vi allerede røpet, og den 17. 
september kommer den virkelig 
store programpakka. 

− Hvordan kan Trondheim 
forbedres som kulturby?
Sånn jeg ser det har Trondheim 
allerede et ganske godt kultur-
tilbud: flere bra festivaler, og 
etter hvert også mange gode 
konsertscener rundt om i byen. 
Rockheim var et kult tilskudd til 
rekken. Jeg ser likevel at det man-
gler en innendørs konsertarena slik 
at større internasjonale artister kan 
gjeste byen litt oftere enn de gjør i 
dag. Lerkendal fungerer jo fint om 
sommeren, men når det er kaldt 
og vått vil en innendørs konser-
tarena med litt større kapasitet enn 
Olavshallen muliggjøre enda større 
bookinger. 

−Hvis du hadde en million kroner 
å gi til et kulturelt formål, hva ville 
du brukt det på?
Interaktive museer og utstill-
inger tror jeg kan bidra til å øke 
interessen for kunst blant unge i 
Norge i dag. Denne ene millionen 
hadde vel neppe holdt til mer enn 
et inngangsparti på et ordentlig 
MOMA-aktig museum, men det 
kunne i hvert fall vært et tilskudd 
til et eventuelt større prosjekt.

− Anbefal tre kulturopplevelser, 
sjanger velger du fritt.
Med unntak av UKA selvfølgelig, 
vil jeg si Roskildefestivalen, «The 
Catcher in the Rye» av J. D. Salinger 
og «The Woman in Black», som er 
et av Londons Horror-skuespill.

Av: Hilde Ørbo

(Illustrasjon: Atli Bjarnason )

Tande-P vurderer 
retur til tv-skjermen
Nittitallets tv-konge er misfornøyd med dagens pro-
grammer, og sier til Dagbladet at han ikke er frem-
med for tanken om å returnere til skjermen. Han er 
likevel skeptisk til dagens trender på tv-skjermen.

– Det er stort sett folk som har lyst til å vise seg 
fram, sier han. 

Programlederen mimrer seg tilbake til en svun-
nen tid da han selv dominerte tv-skjermen.

– Alle ville ha tak i meg. Jeg kunne bare si et tall 
og så fikk jeg de pengene jeg ville ha, , sier han til 
Dagbladet.
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Studentsamskipnaden i Trondheim 
fortjener ros for å ha bragt til veie 
et støttetilbud for frivillige verv 
på linje med det man blant annet 
finner i Oslo. De har vært lydhøre 
for de frivilliges ønsker og tatt frivil-
lighetsrapporten fra 2010 på alvor. 
Trondheim trenger frivilligheten for å 
bevare sin unike status som studieby. 
At studentsamskipnaden nå aner-
kjenner og møter utfordringene for 
frivillighet på et tidlig stadium er et 
trygghetstegn. Det bør også være 
et varsko til studieinstiusjonene om 
å komme seg ordentlig på banen, 
isteden for å la fag som Ledelse i 
praksis (som tilbys til frivillige ledere 
gjennom NTNU) bli soveputer og 
rømningsveier fra konfrontasjoner 
om ansvarsfraskrivelse. Når man 
investerer i en frivillighetskultur 
skapes det  nemlig større verdier  enn 
man investerer. 

På spørsmål om økonomiske 
og kompetansemessige støttespil-
lere burde kreve mer tilbake har 
Audun Bjørkøy fullstendig rett når 
han sier det ikke er store krav han 
mener bidragstyterene bør stille i 
retur. Like fullt er det til syvende og 
sist en dårlig idé. For det første tar 
kurs i tidsplanlegging tid. Argumentet 
kan høres billig ut, men alle parter 
påpeker indirekte hvorfor det er 
viktig. Frivillig og spesielt frivillige i 
lederverv er under et voldsomt press, 
ikke minst tidsmessig. Der noen kan 
ha god nytte av tilbudet, vil det for 
andre kun fortone seg som merar-
beid. De vitnesbyrdene jeg har fått 
om kursoppleggene til SiT spriker fra 
begeistring til pinlig stillhet. 

Om denne kursingen er nødvendig 
for å møte utfordringene i frivillig-
heten, hvorfor ser man ikke resultater 
i Oslo i nærheten av de man ser i 
Trondheim? 

Oslo har i flere år har hatt et langt 
bedre tilbud fra samskipnaden for 
frivillige. Frivilligheten har mange 
strukturelle problemer, spesielt med 
tanke på vilje til å tenke langsiktig 
idet frivillige innehar relativt korte 
verv. Den er også unik nettopp i det 
å være en arena som er så åpen og 
fri for prøving og feiling. Ved å skulle 
trekke opp lange følgelinjer og kanter 
rundt frivillige verv risikerer man å ta 
motet fra studentener som i utgangs-
punktet hadde noe å bidra med. 

KOMMENTAR

Prosjektkordinator Ann Marit 
Longva forteller hvorfor dette 
tilbudet har kommet først nå.

– I flere år har vi fått fore-
spørsler fra foreningene om 
kursing, og nå har det blitt så-
pass stor pågang og stort behov 
at vi bestemte oss for å komme 
med et fast kurstilbud.  

Kursene innebærer blant 
annet økonomi, ledelse og orga-
nisasjon, markedsføring, stress-
mestring og tidsplanlegging. I 
tillegg planlegges det et større 
seminar for ledere og styremed-
lemmer i september. 

Longva kan fortelle oss at så 
mange som 52 prosent av NT-
NUs studenter har et frivillig 
studentengasjement – fulgt av 
Bergens 42 prosent og Oslos 35 
prosent.

– Frivilligheten i Trondheim 
er utrolig viktig for byen som 
studentby, så det er viktig at vi 
er med på å støtte dette engasje-
mentet. UD

Bedre 
sent enn 
aldri Merverdi i frivillighet

K

– Nå må det stilles krav til de frivillige 

TilrETTElEggEr: Anne Marit Longva i SiT Råd har utviklet et 
kurstilbud for frivillige i Trondheim.  –Ledere får flere muligheter til kursing etter at de har tiltrått

ere kunnskapsnivå innen lederskap vil 
gagne frivillighetsmiljøet.

Skepsis til forslaget
Bjørkøy forteller at studentfrivillighe-
ten er Trondheims viktigste fortrinn og 
mener derfor at NTNU og SiT bør ta 
mer ansvar.

– Ved å stille krav kan man redusere 
risikoen for at noe går galt. Hvis noe 
skulle gå galt med frivillighetsmiljøet, 
vil dette i stor grad påvirke NTNU og 
de andre utdanningsinstitusjonene i 
Trondheim, sier Bjørkøy.  

Leder av Studentersamfundet, Er-
ling Kjelstrup, er skeptisk til at økono-
miske bidragsytere skal stille krav.

– Så lenge dette er frivillig basert, er 
det feil at økonomiske bidragsytere skal 
stille krav. Dette ville være et steg mot 
profesjonalisering, sier han.

Kjelstrup ønsker imidlertid debat-

sakke akterut i forhold til andre studie-
byer. I kjølvannet av rapporten ble SiT 
Råd i samarbeid med Velferdstinget 
enige om et kurs- og workshoptilbud for 
frivillige. Student Audun Bjørkøy var 
med på å lage rapporten, og er fornøyd 
med tiltakene som har blitt gjort siden 
de ga ut rapporten i fjor høst. Han på-
peker at likevel at det kan gjøres mer. 
Bjørkøy mener økonomiske bidragsy-
tere bør stille krav om smartere drift.

– Her er det ikke snakk om store 
krav, men for eksempel et krav om 
at ledere skal kurses. Jeg tror et høy-

I fjor skrev Under Dusken om rapporten 
som beskrev hvordan frivillighetskultu-
ren i Trondheim trues.  av manglende 
tilrettelegging. Rapporten ble laget av 
fire studenter fra Eksperter i Team, og 
skisserte flere tiltak for at det frivillige 
studentmiljøet i Trondheim ikke skal 

ten velkommen og forteller man innen 
frivillighet må være tilpasningsdyktig. 

– Tidene forandre seg, og vi bør 
selvfølgelig passe på å gjøre grep for å 
sikre at vi opprettholder kulturen vår, 
men jeg tror det finnes andre og bedre 
løsninger enn å stille slike krav.

 Ann Marit Longva er prosjektkor-
dinator for det nye kurstilbudet hos 
SiT Råd. Hun er også skeptisk til at det 
skal stilles formelle krav fra bidrags-
yterne. 

– De frivillige organisasjonene har 
gode tradisjoner for valg av ledere og 
det er stor konkurranse om de tyngste 
vervene. Dessuten er studentorgansa-
sjonene drevet av et brennende engasje-
ment og står uavhengig fra både utdan-
ningsinstitusjonene og kommersielle 
aktører. Det synes jeg er en styrke, sier 
Longva. Hun mener også at noe av det 
Bjørkøy etterlyser allerede har kommet 
på plass med det nye kurstilbudet.

– Ledere får flere muligheter til kur-
sing etter at de har tiltrått, nå blant an-
net gjennom SiT Råds nye kurstilbud 
for frivilligheten, sier Longva.

Lettere å være frivillig?
– Mange studenter har problemer med 
å kombinere det frivillige arbeidet med 
utdanningen. Denne tidsklemma ska-
per utilfredshet og gjør at læringsutbyt-
tet blir mindre, forklarer Bjørkøy.

Bjørkøy får støtte fra Kjelstrup, 
som kan fortelle at det er en kjent sak 
at mange med tyngre verv sliter med 

å følge normal studieprogresjon. Han 
har troen på at kurstilbudet vil hjelpe 
på dette.

– Det er vanskelig å si nå i oppstarts-
fasen hvor mye det vil hjelpe, men jeg er 
sikker på at det vil bedre seg. 

På spørsmål om ikke SiT overtar en 
viktig rolle for frivilligheten i form av 
opplæringen, svarer prosjektkordinator 
Longva:

– Det er viktig å presisere at det ikke 
er snakk om å ta over ansvar eller for-
flytte forankringen bort fra studentor-
ganisasjonene, men bidra med hjelp og 
støtte der det trengs. UD

Etter kritisk rapport om frivillighetskulturen 
i Trondheim, tilrettelegger SiT kurstilbudet. 
Forfatter av rapporten, Audun Bjørkøy, mener kursene 
må bli obligatoriske for de frivillige.

TEKST:  lars Fredrik lund godbolt
 lgodbolt@underdusken.no
FOTO:  Eirik indergaard

FRIVILLIGHET

I august 2010 fremla en Eksperter i Team-gruppe en rapport som 
analyserte frivillighetsmiljøet i Trondheim.

Rapporten kom frem til at miljøet i Trondheim er truet fordi det er 
for lite tilrettelagt.

I kjølvannet av rapporten foreslo Velferdstinget at SiT skulle 
opprette en frivillighetskordinator og tilby et bredere kurs-tilbud.

Frivillighet

FAKTA OM:K

SiT etterkommer frivillighetskrav
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Huset med det rare i
Arkitektstudentene 
bak prosjektet Trestykker 
2011 håper resultatet kan 
bli mer enn et rart hus 
i Elgeseter gate.

som er avstivet med gamle dørblad 
fra blokka i Holtermannsveien 1 og 
Heggstadmoen gjenvinningsstasjon, 
sier Fasting. 

Studentene gikk for forslaget som 
var mest gjennomførbart, men som 
samtidig skilte seg ut i betonglands-
skapet i Elgeseter gate. 

Skaper kontakter
– Prosjektet har vist oss at det er mu-
lig å realisere ideene våre med til-
strekkelig interesse og innsatsvilje, 
sier Fasting. 
Et av målene med prosjektet har vært 
å komme i kontakt med aktører som 

arkitektstudentene kan dra nytte av 
senere.

– Vi har erfart hvor viktig det er å 
knytte riktige kontakter i næringsli-
vet, sier Fasting.

 Han mener prosjektet har gitt en 
forståelse av hvordan bransjen funge-
rer, en forståelse som man ikke kan få 
på skolebenken. Prosjektet har vært 
initiert av arkitektstudentene selv, 
men de har fått hjelp fra Fakultet for 
arkitektur og billedkunst og andre ak-
tører i bransjen. 

Den første utstillingen åpner 9. 
september, med verker av Anne-Ka-
rin Furunes og Fredrik Lund. UD

Etter tolv dagers utforming kunne 
arkitektstudenter fra Trondheim, 
Bergen og Oslo presentere et ferdig-
stilt visningsom for arkitektur og bil-
ledkunst som resultatet av prosjektet 
Trestykker 2011.

– Vi har store forventninger til 
hvordan galleriet vil fungere. At det 
ikke bare vil bli et rart hus langs ho-
vedveien, sier arkitekstudent Eivind 
Fasting.

Han har vært en av initiativtaker-
ne bak prosjektet som har resultert i 
det lille galleriet på tomta i Elgeseter 
gate 28. 

Hensikten med prosjektet var å se 
hvordan skisser fra tegnebordet fun-
gerte i virkeligheten, med formål om å 
synliggjøre arkitektur og billedkunst i 
Trondheim.

– Det er mangel på gode visnings-
rom for kunst i Trondheim, så vi hå-
per at Rake kan bli nettopp det, sier 
han.

Allerede før åpningen fant sted lør-
dag 13. august, hadde flere av byens 
kunstnere vist sin interesse for galle-
riet som et potensielt utstillingslokale. 

 Lettest å gjennomføre
Med «gjenbruk» som tema begynte ut-

formingen av visningsrommet under 
en ukelang workshop i april. I løpet av 
de to første ukene i august satte de 30  
arkitektstudentene ideen ut i livet. 

– Det er helt sykt at vi har fått opp 
selve bygget på bare tolv dager, sier 
Fasting.

Tomta som studentene disponerer 
vil de leie kostnadsfritt av Trondheim 
kommune i to år.

Hensikten med å bruke gjenbruks-
materialer var å skape bevissthet 
rundt mulighetene som ligger i brukte 
byggematerialer. 

– Eksempelvis har veggene to 
lag med vinduer og ett bærende lag 

ViSEr rESulTaTEr: Initiativtakerne Tomas Aassved Hjort, Eivind Fasting, Trygve Ohren og Ragnhild Pedersen Foss.

TEKST:  Hilde Ørbo
 hildeorbo@underdusken.no
FOTO:  Eivind Sponga 

ARKITEKTUR

Høsten i boks
Høstprogrammet er klart til studentene skal 
storme Samfundet.

– Vi har satset på å ha et variert 
program som gir noe for enhver 
smak, sier leder Erling Kjelstrup 
ved Studentersamfundet.

Han poengterer at UKA, som 
overtar huset i midten av septem-
ber, har trukket mye ressurser fra 
Huset i år. 

– UKA-festivalen er en storsat-
sning i høst, sier Samfundetlede-
ren.  På plakaten til Samfundet 
står artister som Kvelertak, Rum-
ble in Rhodos & Ungdomskulen, 
forfattere som Jostein Gaarder 
og søndagsfilmer som Von Tri-
ers Antichrist. Noen av de større 
musikalske begivenhetene som 
Samfundet har å by på i høst var 
annonsert for en god tid tilbake, 
hvor blant annet billettene til Ve-
ronica Maggio nå er utsolgt. på plaKaTEn: Kvelertak, Bare Egil og Datarock skal opptre på Samfundet . (Illustrasjon: Arkivfoto)

TEKST:  Torunn  Otnes
 totnes@underdusken.no

SAMFUNDET

K

Tar temperaturen på UKA

I år kommer det mer enn nye artister 
til UKA. Etter planen skal en ny app 
også lanseres for å få UKA ut til folket.

– Vi snakker jo om å gjøre UKA 

mer tilgjengelig for folk flest. De fleste 
har jo en smart-telefon og kan derfor 
lettere delta og følge med på UKA, 
sier pressesjef Marthe Pernille Her-
næs for UKA.

Orienterer om øl
For å finne den perfekte appen har 
UKA utlyst en konkurranse med ga-
vekort på 5000 kroner. 

– Vi er på jakt etter noe nytt. Noe 
man ikke visste man trengte før man 
brukte det. Det er også viktig at bru-
kergrensesnittet er enkelt og greit å 
bruke. 

Hernæs sitter i juryen som skal vel-
ge den beste appen. Hun forteller hun 
har et par favoritter, men markedsfø-
ringssjef i UKA, Morten Amsteensen 
røper hva han liker best.

– Én idé gikk ut på å filme loka-
let du befinner deg i for å la mobilen 
kjenne igjen om du for eksempel står 
i Edgar, og du får da opp hvilke ølsor-
ter som Edgar serverer.

Bare for nerder?
I samarbeid med Accenture og Find/
App har UKA utviklet en plattform 
for å gjøre app-utviklingen enkel. 

Denne plattformen består av bygge-
klosser som da kan settes sammen til 
apps. Markedsføringssjefen forteller 
om prosjektet.

– I samarbeid med Accenture har 
årets studenter utviklet ulike bygge-
klosser. Disse byggeklossene viser for 
eksempel temperatur, støynivå eller 
annen info. Man kan da bygge disse 
om til en app, sier han. 

Amsteensen forteller at alle kan 
delta, men spesifiserer at man nok må 
ha en teknisk interesse, men  at dette 
prosjektet har gjort app-byggingen 
langt enklere. UD

UKA utlyser konkur-
ranse om å lage den beste         
festival-appen

TEKST:  lars Fredrik lund godbolt
 lgodbolt@underdusken.no

UKA

– Heldigvis er det fortsatt bil-
letter igjen til andre store kon-
serter, for eksempel Datarock og 
Millencolin, sier Kjelstrup.

Andre som blir å treffe er Bare 
Egil Band og Like Rats from a 
Sinking Ship, som begge har hatt 
konserter på Samfundet tidligere. 

– Jeg vil anbefale å få med seg 
Eye EmmaJedi på Knaus, sier le-
der Mads G. Sømme for Lørdags-
komiteen på Samfundet. 

Personlig er det temafest lør-
dagsarrangøren gleder seg mest 
til.

– 90-tallsfesten med Dr. Bom-
bay blir utrolig bra, sier Sømme.

 Høstens samfundsmøter har 
som formål å belyse interessante 
og aktuelle temaer. Samfundsle-
deren ser frem til strid om evolu-
sjonsteorier.

– Jeg er veldig spent på sam-
fundsmøtet «Provoserende viten-
skap?», som jeg tror kan skape 
debatt, sier Kjelstrup. UD
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Medlemmene i 22 lar seg verken stoppe av beinbrudd eller bilhavari.

vokalprestasjoner som gjorde at Per 
Kristian «Fox» Trollvik fikk jobben.

– På audition presterte han ikke i 
det hele tatt. Men samme dag så jeg 
en rev på veien hjem, så jeg tenkte at 
det måtte være noe der ettersom han 
kaller seg «Fox». I tillegg til at jeg 
så mange Matrix-filmer, der Neo er 
«The Chosen One», men ikke klarer 
prøvelsene sine på første forsøk, sier 
Børmark. 

At vokalisten holder til i nordlige 
strøk, nærmere bestemt i Tromsø, er 
heller ikke et problem. 

– Han kommer ned til viktige 
øvinger og konserter, sier bassist 
Mads Paulsen.

Fra rullestol til mintkanon
Bandet har ikke fått navn på seg for 
å være et liveband som lar seg stoppe 
av småting.

– Sist vi spilte konsert i Oslo falt 
jeg ned dra en fire meter høy lysmast, 
brakk tre bein i leggen og måtte 
krabbe av scenen, sier bassist Mats 
Paulsen. 

De resterende medlemmene over-
talte like godt Paulsen til å krype til-
bake for å spille de to resterende lå-

tene mens han ventet på ambulansen.
– Bedre å sitte der enn å vente bak 

scenen, sier han. 
Påfølgende konsert i Trondheim 

ble gjennomført i rullestol, der Paul-
sen ble utstyrt med et selvlysende 
drypp. 

Dessverre fungerte ikke den vanli-
ge mintkanonen deres slik den skulle.

– Den var litt for kraftig, så flere 
folk begynte å grine, sier Børmark og 
ler. 

Bandet har med seg en mintka-
non for å vekke positive assosiasjoner 
gjennom lukt under konsertene sine. 

 – Man må stimulere så mange 
sanser som mulig under en konsert, 
sier Børmark. 

Spilte på sprang
I senere tid har bandet fått interna-
sjonal anerkjennelse, blant annet 
som «Band of the Week» i det britiske 
musikkmagasinet Rock Sound. De har 
likevel måttet spille flere konserter for 
«døra» som de selv kaller det. 

– Da vi var på Askøy spilte vi bok-
stavelig talt for døra. Det endte med 
at to stykker kom inn under konser-
ten og krevde country-musikk, med 

truende mine, sier Børmark.
Børmark demonsterer ved å slå 

knyttneven inn i håndflaten. 
 – Vi pakket bokstavelig talt ut-

styret mens vi spilte, for å komme 
oss raskt nok tilbake i bilen og slippe 
bank, sier Børmark. 

På veien fra konserten våknet 
trommis Andreas Kjøl Berg av at det 
ene hjulet på bilen falt av midt i Lær-
dalstunnelen. 

– Det hvinte og stod gnister over-
alt. Vi begynte å tenke ut konspi-
rasjonsteorier som at noen hadde 
mekket på bilen under konserten på 
Askøy, sier Kjøl Berg og ler. 

– Og tunnelen var i tillegg 22 kilo-
meter lang, sier Børmark og sperrer 
opp øynene. UD

Den trønderske kjernen i progrock-
bandet 22 har slått seg ned i sofaen 
i studioet Øra Musikk. De skal teste 
mikrofoner i forkant av Pstereo-kon-
serten, til tross for at vokalisten Fox 
ikke er til stede. 

– Som en spøk fra Pstereo-gjengen 
ble konserten vår satt opp kl. 21.55. 
Det blir nok en fem minutter lang in-
tro før vi begynner, sier gitarist Mag-
nus Børmark.

Bandnavnet er på ingen måte 
tuftet på tilfeldigheter. Pådriver 
Børmark har nemlig et noe prekært 
forhold til tallet. 

– Det har hatt stor betydning for 
meg siden barndommen av. Tallet 22 
er litt magisk. En følelse jeg vil kon-
vertere til musikk. I tillegg er det vel-
dig tatoveringsvennlig, sier han.

Til nå har nemlig hele fem perso-
ner merket seg bandet på livstid, for-
teller en begeistret Børmark.

Rever og Matrix
Det er generelt mye snakk om kraft, 
følelser og underliggende årsaker for 
ting når det gjelder Børmark. 

Da trioen skulle finne en vokalist, 
var det i utgangspunktet ikke gode 

De utvalgte

MiSTEr alDri MOTET: Medlemmene i 22, Mads Paulsen, Magnus Børmark og Andreas Kjøl Berg tester lyden på pir II, kai 9, selv uten vokalist Per Kristian «Fox» Trollvik.

aktuell med:  
Konsert på Pstereo 

anbefaler i høst: Lage en 
klemmemoshpit av positiv 
energi

22

TEKST: Hilde Ørbo  FOTO: Severin Sadjina
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Mens vi venter på bølgen
Det ligger et uforløst potensial i norsk film. Når slippes det løs?

TEKST:       asgeir Hovdelien Midthaug 
       amidthaug@underdusken.no
ILLUSTRASJON:  Håvard Karlsen

KULTURTEGN
rat den han eller hun har laget. Dårlig 
kortfilm kjennes gjerne som en trailer 
til en langfilm. Plottet kjennes som et 
nedkortet, og dermed uforløst, lang-
filmmanus, mener Bahr.

Tilfreds med lite
Aksel Kiellands etter hvert så beryk-
tede Vagant-essay «Å investere i samti-
den» fra 2009 diagnostiserer norsk film 
etter 2000 på en glassklar og nådeløs 
måte. Foruten å kritisere norsk film for 
manglende ambisjoner, kritiserte han 
også anmelderkorpsets unisone hyllest 
av hva han oppfattet som middelmådig 
film. Kritikere og den offentlige debat-
ten rundt norsk film, mente han, måtte 
ta sin del av skylden for at man i film-
miljøer gikk rundt og trodde alt var 
såre vel med det man laget.

«Diskursen norsk film er en fåmælt, 
ufokusert og anti-intellektuell henge-
myr med kun ytterst få og spredte be-
røringspunkter med det vi i felleskap 
forstår som virkeligheten,» skriver han 
i Vagant-essayet. 

– På starten av 2000-tallet hadde vi 
en situasjon med en filmbransje som 
var tilfreds med lite, og i filmanmel-
delsene haglet sekserne. Vi har siden 
hatt et stemningsskifte, og kritikerne 
er mye mer avmålte enn før. Det er et 
sunnhetstegn, sier førsteamanuensis 
Eirik Frisvold Hanssen.

Han ser ikke på den tidligere uni-
sone hyllesten av norsk film som noe 
utelukkende negativt.

– Jeg tror begge deler har hatt en 
positiv innvirkning på norsk film. Den 
optimismen vi så i starten hjalp til med 
å bygge selvtillit rundt en ny filmindus-
tri. Det mer kritiske fokuset vi har nå 
vil utfordre det bestående og forhåpent-
ligvis føre til bedre filmer, sier Frisvold 
Hanssen. UD

Optimismen som en gang var, har for 
lengst lagt seg. Avisene har sluttet å 
trille seksere, og utsagnet «norsk film 
er bedre enn noen gang» føles bunnløst 
og endatil komisk. I år har over 40 nor-
ske filmer kinopremiere. Det er riktig-
nok mange, men mer interessant er det 
at en stor andel av disse har gått om-
veien om filmkonsulenten og dermed 
blitt finansiert på andre måter. Det er 
for tidlig å si om dette peker frem mot 
en kjærkommen bølge av uavhengig og 
innovativ norsk film, men det er verdt å 
ta tendensen nærmere i øyesyn.

Hjulpet frem av teknologi
Bølgebegrepet er unøyaktig, og det 
fungerer best for å systematisere film-
historien, skal vi tro Eirik Frisvold 
Hanssen. Han er førsteamanuensis ved 
Institutt for kunst- og medievitenskap 
ved NTNU, og foreleser i filmfag.

– Det er et begrep man kan ty til 
ganske fort og grunnløst. Likevel kan 
vi slå fast at forholdene i dag legger til 
rette for en slik bølge. Både ved at den 
teknologiske utviklingen har gjort det 
billigere å lage film, og ved muligheten 
man i Norge har for etterhåndsstøtte, 
sier han. Flere av filmhistoriens bølger 
har blitt båret frem av nyvinninger i 
teknologien. Lettere og billigere utstyr 
gjorde at filmskaperene i den fran-
ske og japanske nybølgen på 60-tallet 
kunne gå ut i gatene og eksperimentere 
på mindre budsjetter. Filmskaperne 
var ambisiøse og drivende dyktige folk 
som dro nytte av situasjonen de befant 
seg i. Frisvold Hanssen mener disse fin-
nes i Norge i dag.

– I større og større grad lages det 
film utenfor det store systemet, og det 
lages film av folk med ambisjoner. Ek-
sempler er filmene til Joachim Trier og 
Even Benestad, herunder den nye Pus-
hwagner-dokumentaren. Likevel ligger 
det store fokuset fremdeles på markeds-
andel og seertall, noe som i og for seg 
legitimerer de omfattende støtteordnin-
gene vi har, mener Frisvold Hanssen.

Kunstnerne må med
Lars Daniel Kruzkoff Danielsen, norsk 
filmskaper, uttalte i vår på Trygdekon-
torets «Norsk film spessial» at kunst-
nere må få slippe til om det skal være 
noen redning for norsk film. Om kun 
folk fra Lillehammer får lage film, vil 
denne bli homogen og kjedelig. Fris-
vold Hanssen er enig.

– Man skulle kunne ønske seg en 
djervere og modigere film enn den 
vi har, og jeg tror folk utenfra kan bi-
dra positivt til dette. Svenske Ruben 
Östlund er et eksempel. Han er ingen 
typisk skolert filmskaper. I tillegg til 
å være anerkjent spillefilmregissør, er 
han vel så opptatt av Youtube og den 
estetikken man finner på nettet.

Likevel er han usikker på hva som 
er problemet. Om det er folk med ambi-
sjoner og ideer som ikke slipper til, eller 
om det rett og slett er mangel på disse. 
Svartmaling av filmskolen på Lilleham-
mer vil han ikke befatte seg med. An-
dre har kommentert hvordan skolens 
fokus på formelmessig filmskaping og 
den gode historie underminerer filmen 
som kreativt visuelt medium.

– Selv om flere er kritiske til ulike 
aspekter ved filmskoleutdanningen på 
Lillehammer, så må det sies at den har 
ført med seg en profesjonalisering av 
filmindustrien som er uvurdelig for å 
kunne lage kvalitetsfilm. Vi er avhengi-

ge av filmarbeidere som er i stand til å 
gjennomføre de ambisiøse prosjektene 
vi ønsker, sier Frisvold Hanssen.

Kortfilm
På 60- og 70-tallet så vi tilløp til djerv 
og modig film. Filmskapere som Arild 
Kristo og Anja Breien gikk nye veier, 
og særlig kortfilmene til Kristo viser 
en rebelsk vilje til nyskapning. Kortfil-
men lever fremdeles i høyeste grad, og i 
sommer var det kortfilmfestival i Grim-
stad. En av de som var der og så det al-
ler meste er Oda Bahr, filmjournalist i 
Rushprint.

– Mest interessant for tida synes jeg 
er hybridfilmene, altså filmer som ut-
forsker gråsonen mellom dokumentar 
og fiksjon. Dette er en internasjonal 
trend som norske filmskapere åpenbart 
har slengt seg på, både i kort og lengre 
format, og som vi så flere eksempler på 
i Grimstad.

Kortfilmen har tradisjonelt vært et 
mer fleksibelt medium enn langfilmen 
med tanke på å slippe til kunstnere som 
er villige til å eksperimentere.

– Det viktigste kunstnere og friere 
aktører kan tilføre det øvrige filmmil-
jøet tror jeg er bevisstheten om at film 
skal være utforskning. Det viktigste er 
ikke å bevise at du kan lage en film, 
men at du har lyst til å finne ut noe ved 
å lage den. En film blir fort kjedelig der-
som du tenker på den som produksjon 
istedenfor eksperiment.

Bahr synes formodentlig at spørs-
målet om hva kortfilmen kan gjøre for 
den kommersielle langfilmen er regres-
sivt og lite matnyttig.

– Det er dette spørsmålet som gjør 
mest for å ødelegge kortfilmene. I de 
beste kortfilmene tas formatet alvorlig, 
der filmskaperen har lyst til å lage en 
kortfilm, og nærmere bestemt akku-
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Nedstrippet Cohen
en likhet med originalen som umulig 
kan innfris. Der coverartisten tar seg 
friheter høres det rett og slett galt ut, 
og det er umulig å kvitte seg med reso-
nansen av originalverket. Dette skal 
ikke coverartisten holdes ansvarlig 
for, personlig nytolkning er tross alt 
hele poenget med slike konserter, og 
utfordringen ligger derfor hos publi-
kum. Der Leonard Cohen har en dyp 
og kompleks, men også sår stemme, er 
Petter Winthers mye lysere. Han syn-
ger godt, men lettheten og naiviteten i 
stemmen bærer ikke de meningstette 
tekstene til Cohen på noen god måte. 
Piano er det eneste instrumentet som 
akkompagnerer sangene, og piano-
spillet er fint.

Winther snakker om sitt forhold til 
Leonard Cohen. «Cohen er the love 
of my life.» Han trekker frem og roser 
tekstene og spiller deretter «Joan of 
Arc». En noe utydelig diksjon gjør det 

vanskelig å oppfatte teksten, og det 
blir ikke bedre av at det plutselig ras-
les med småmynt i hele lokalet. Det 
tar noen sekunder før det blir klart at 
en stetsonhatt sendes rundt for inn-
samling av penger, jeg teller tre-fire 
hundre i hatten, men har selv ikke en 
krone på meg. Og rett skal være rett, 
dette er tross alt en gratiskonsert, men 
det var nok ikke mange som fikk med 
seg hvordan flammene gjorde aske av 
brudekjolen til stakkars Jeanne d’Arc. 
Publikum blir søvnigere og søvnigere 
men våkner synkront opp i det sam-
me Winther spiller «First We Take 
Manhattan», og forblir våkne resten 
av konserten, som består av Cohens 
mer oppjagede låter fra 80-tallet.

Petter Winthers kjærlighet 
til Leonard Cohen både synes 
og smitter, selv om de to er vel-
dig ulike.

Publikum blir geleidet fra uteområdet 
på Antikvariatet musikkafé & bokbar 
og inn på selve antikvariatet for å 
høre Petter Winther spille akustiske 
coverlåter av Leonard Cohen. Jeg vet 
absolutt ingenting om Winther, så 
jeg tyr til sidemannen. Jo, han er en 
lokal fyr som er «all over the place». 
Sidemannen peker på en munter og 
distré utseende fyr som står lettere 
henslengt borte ved pianoet. 

Plutselig kommer det en gjeng me-
tal-musikere iført noe som må være 
uniformer fra den amerikanske bor-
gerkrigen og annonserer at de akter å 
kapre showet. De kaller seg Apeiron 
Restraint og snakker om noe med 

28 konserter på 28 dager, og siden de 
klusset det til i Stavanger må de spille 
en ekstra konsert i dag, her. Etter gode 
ti minutter sier de takk for seg og gir 
scenen tilbake til Petter Winther. «Kle-
delig beskjeden som jeg er regner jeg 
med at alle har kommet for å se meg,» 
sier Winther mens borgerkrigunifor-
mene beveger seg videre mot 3B, og 
med dem størsteparten av publikum.

Lokalet fylles opp igjen. Winther 
begynner med begynnelsen. «Su-
zanne»: førstelåta fra førstealbumet 
Songs of Leonard Cohen. Umiddelbart 
blir det klart at dette ikke er Cohen. 
Det tilbakevendende problemet med 
coverkonserter er det at man forventer 

pETTEr WinTHEr - anTiKVariaTET - lØrDag 13. auguST
TEKST: aSgEir HOVDEliEn MiDTHaug  amidthaug@underdusken.no FOTO: EiriK inDErgaarD

KOnSErT

Det er stor variasjon når det 
kommer til musikalsk kvalitet og 
substans i de ulike låtene. Noe som 
kanskje ikke er rart når man tenker 
på at besetningen består av en 
progrocker, en hardcoretrommis og et 
elektronikahode. Låtskriver og vokalist 
Per Kristian Trollvik drar plata i land 
med sin stemmeprakt, som mange 
sikkert kjenner igjen fra bandet 22.

Rent musikalsk er lydbildet av en 
enkel oppbygning med synth, vokal, 
og beats ut til evigheten. Langt mer 
trenger man ikke for å skape en lett 
og luftig sound. Det hele er veldig 
svevende, og man lar seg bare flyte 
med fra låt til låt. Dette er en plate 
som underbygger og forsterker en 
bekymringsløs tilværelse. Et realt 
sommeralbum, med andre ord.

En plate uten tyngde, men som 
fremmer velbehag i en kretsende 
omverden.

Triplets er et album som kan tilfreds-
stille alle musikalske appetitter. En 
lettfordøyelig blanding av elektronika, 
pop og dance. Det krever minimalt 
av lytteren, både musikalsk og tekst-
messig. Sounden er svevende og 
enkel, der låtene gjør seg godt som 
bakgrunnsmusikk.

Kreasjonen «Run For Cover» åpner 
plata. En lite krevende låt som ikke 
gir lytteren noe særlig mer enn melo-
dien å tygge på. En låt som fungerer 
særdeles godt for denne musikalske 
symbiosen. Tittelsporet, som er et 
samarbeid med musikeren Frost, eller 
Aggie Peterson som hun heter, er en 
musikalsk godbit. Stemmen til Frost 
er som alltid like vakker, klar og ren, 
der hun utbroderer det minimalis-
tiske lydbildet. Plata egner seg derimot 
ikke som noe man virkelig skal sette 
seg ned for å høre på. Det hele flyter 
sammen, som en slags musikalsk tåke 
trigget av solfylte dager og alkohol-
fylte netter.

Ikke fullt så tøff i trynet

TriplETS - F.a.C.E - BEaTSErViCE / VOiCES MuSiC 
& EnTErTainMEnT (VME)/ TEKST:  TOrunn  OTnES
totnes@underdusken.no  

plaTE

skapelsesprosessen mindre «hellig» og hemmelig-
hetsfull. Man kan si at kunstneren avmystifiseres 
samtidig som hun tilgjengeliggjøres for nysgjerrige 
betraktere. TSSK kan i utstillingsperioden beskrives 
som et møtested eller et rom for dialog mellom 
parter som vanligvis ikke treffes.
I slutten av juli inviterte The Artists Are Present til 
et møte på fortauet utenfor TSSK for å diskutere 
ateliersituasjonen i Trondheim. Denne type møter 
viser utstillingens politiske aspekter, og hvordan 
utstillingen peker utover seg selv. Samtidig er det 
et aktuelt spørsmål stilt av unge kunstnere som 
forsøker å etablere seg i et miljø hvor det allerede 
er trangt om plassen. Etter fem års utdannelse ved 
Kunstakademiet må de finne sin egen stemme og 

sitt eget rom. «Hva nå?», som det står skrevet på 
vinduet til TSSK, er et spørsmål kunstnerne selv må 
finne svar på. 

Utstillingens sosiale, politiske og relasjonelle 
aspekter er avhengige av kunstnernes tilste-
deværelse. Det er verken inkluderende eller 
publikumsvennlig å ha varierende åpningstider 
på kunstnernes premisser. Utstillingen bør være 
organisert slik at det alltid er en kunstner til stede 
innenfor galleriets vanlige åpningstider. Uten kunst-
nerne faller konseptet sammen, og TSSK blir ikke 
annet enn et lagerrom for «work in progress». 

Ingen kunstnere til stede i The Artists Are Present.

Lokalet var tomt for mennesker, og døren var låst, 
da jeg kom til Trøndelag senter for samtidskunst 
(TSSK) for å se utstillingen The Artists Are Present. 
På vinduet stod det skrevet at åpningstidene ville 
variere. Samtidig står det i utstillingsteksten at «I 
denne utstillingen (...) er kunstnerne til stede hver 
dag. I hele to måneder». Heller ikke dagen etter 
var det noen til stede da jeg kom. Jeg måtte derfor 
observere spor og rester etter kunstnerne gjennom 
vinduet. 

Utstillingens fraværende kunstnere er fem 
nylig uteksaminerte master-studenter ved 
Kunstakademiet i Trondheim, Tian Miller, Tore Reisch, 
Charlotte Rostad, Cathrine Ruud og Kristin Tårnes. 
Gjennom to måneder bruker kunstnerne TSSK som 
sitt atelier. Kaffetraktere, slitte møbler, malespann, 
søl på gulvet og malerier stablet mot veggen vitner 
om den hverdagslige arbeidsprosessen som foregår 
i gallerirommet. Ideer blir skapt, og kunstverk blir til. 
Denne prosessen, som normalt foregår bak lukkede 
dører, blottlegges for publikum gjennom store 
vinduer mot Fjordgata. Tanken er at kunstnerne som 
arbeider på innsiden av vinduet skal pirre nysgjer-
righeten til forbipasserende, men denne effekten 
forsvinner når kunstnerne ikke er til stede. 
The Artists Are Present har både sosiale og poli-
tiske aspekter ved seg. Utstillingen utfordrer 
avstanden mellom kunstner og betrakter, og gjør 

Ironisk tilstedeværelse

THE arTiSTS arE prESEnT - TSSK / 7. Juli - 28. 
auguST/ TEKST: KariannE OMMunDSEn 
karianom@underdusken.no  
FOTO:  CHriSTina unDruM anDErSEn

uTSTilling

Ganske raskt oppdager du at du er 
en klisjé, og at du ikke kommer til 
å finne ut noe utenom det vanlige. 
Du oppdager, etter å ha hatt lange 
samtaler med mennesker fra alle spin-
delvevdekkede hjørner av kula vi står 
på, at de kun er variasjoner av den 
samme historien.
Gruppe 11 er boka av og for unge, 
deprimerte kunstnersjeler, eller i alle 
fall de som liker å tenke på seg selv 
som nettopp unge, deprimerte kunst-
nersjeler. Korte, triste tekster, med 
innslag av svart og makaber humor. 
Historier om ensomhet og oppbrukte 
liv, selvforakt og dødslyst, iblandet 
noen litt mer forhåpningsfulle dikt. 
Det er vanskelig å si noe generelt om 
tekstene utover at de for det meste 
er både velskrevet og vekkende, og at 
Kolon tydeligvis fått hentet inn mange 
svært dyktige skribenter. Forlaget sier 
selv at «Samlet sett er Gruppe 11 et 
gruppeportrett av en gjeng som ikke 
vil være en gjeng.» Til en viss grad 

er dette sant. Gruppe 11 tar for seg 
fascinerende mange ulike sjangre, 
og er sånn sett forfriskende lesning. 
Dessverre er motivene for like. Det er 
som om forfatterne av antologien på 
forhånd har blitt enige seg imellom 
om at med mindre det gjør vondt er 
det ikke en følelse, eller i det minste 
ikke en følelse det er verdt å ta vare 
på. Det er denne konstruerte kontek-
sten som ødelegger, for i mangelen av 
kontraster blir selv det som er ment 
å være dypt å hardtslående, platt og 
klisjéaktig. Når du nylig har lest fire 
tekster, som i essens handler om at 
vi alle skal dø, og at livet i grunnen er 
perverst meningsløst, blir den femte 
ganske enkelt smør på flesk. 

Tekstene i Gruppe 11 klarer seg 
fint som enkeltverk, men samlet blir 
de et eksempel på at flere ikke alltid 
er bedre.

Dikt om døden

gruppE 11 -SKJØnnliTTErær anTOlOgi – KOlOn 
FOrlag / TEKST:  ingriD anna TEigEn
ingrite@underdusken.no  

BOK
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kjempet seg opp fra garasjefasen.
Dokkhuset: Bjørn Berge spiller solo 
med referanser som Ry Cooder og 
Dimmu Borgir.
Kristiansten festning: Navnet sier 
sitt når det er klart for Trøndertoner - 
Allsang på festningen.
Trondheim Sjøbad: Hemingways 
roman Den gamle mannen og 
havet settes opp av Panter Tanter 
Produksjoner som forestilling med 
dans, fortelling og små tablauer. 

SØNDAG 28. AUGUST
Samfundet: For nye, så vel som 
gamle studenter inviteres det til 
omvisning på Huset. 
Søndagsfilmen Watchmen om 
superhelter og overnaturlige evner 
vises i Storsalen.

MANDAG 29. AUGUST
Dokkhuset: Med turnerende solo-
prosjekt gjester pianist og komponist 
Espen Berg.
Trøndelag Teater: Stykket Helg 
spilles forsatt på Teaterkafeen. 

TIRSDAG 30. AUGUST
En fersk utgave av Under Dusken vil 
være å finne i stativene.

med «Da rocken kom til Norge». 
Dansekurs og platesnurring står på 
programmet. 
Credo: Bluegrassbandet Onkel Tuka 
fra Halden gjester denne kvelden.

FREDAG 26. AUGUST
Samfundet: Test kunnskapene 
dine i populærmusikk på Edgar med 
Musikkquiz.
Blæst: Dunderbeist går på scenen 
klokka 22.00 for å gi Trondheims 
metalmiljø et smil om munnen. 
Familien: Med en blanding av 
country, reggae og hip-hop spiller 
Rolffa.
Bakklandet: Med folkeliv, 
konserter og markedsboder åpnes 
Bakklandsdagene.
Pias Café: Det avholdes en åpen 
jamsession denne fredagskelden.

LØRDAG 27. AUGUST
Samfundet: I Storsalen er det klart 
for Samfundsmøtet med temaet 
«Til ungdommen; En hyllest til 
ytringsfriheten, toleransen og 
demokratiet» i forbindelse med 
Utøya-tragedien.
Bare Egil Band gjester Storsalen i 
forbindelse med NRK-serie.
På Knaus er det klart for bandet 
Wango fra Arendal, som har 

TIRSDAG 16. AUGUST
Samfundet: Samfundet åpner 
for høstsemesteret med konsert 
av poplemuren Retro Stefanson i 
Storsalen. 
Familien: Gratis funk og soul med 
Edru Gunnar.

ONSDAG 17. AUGUST
Samfundet: Immatrikuleringsfest 
for Gløshaugen på Huset denne 
kvelden. 
Familien: Seksmannsorkesteret 
Sitrussyre og Christoffer Øien 
spiller leken poprock.
Nordre: For andre gang er det 
duket for Gatefæst med 
Postgirobygget og Admiral P 
påscenen.

TORSDAG 18. AUGUST
Samfundet: Immatrikuleringsfest 
for Gløshaugen på Huset denne 
kvelden. 
Familien: Seksmannsorkesteret 
Sitrussyre og Christoffer Øien spiller 
leken poprock.
Nordre: For andre gang er det duket 
for Gatefæst med Postgirobygget og 
Admiral P på scenen. 

FREDAG 19. AUGUST
Marinen: Trondheims hippeste 
musikkfestival sparkes i gang. Øverst 
på Pstero-plakaten fredag står det 
hardtslående bandet Death From 
Above 1979. Om marinen ikke 
frister inntar Pstereo også resten 
av byens utesteder for konseptet 
Klubb-Pstereo.
Samfundet: I forbindelse med 
Pstereo er det klart for dubstep-
kveld i Strossa.
KlubbPstereo presenterer hiphop fra 
Vestfold med gruppa Pinlig Stillhet 
på Knaus.
Fru Lundgreen: 
Trondheimsbandene The Avalanche 
og Dråpe spiller støyrock i regi av 
KlubbPstereo.
Byscenen: Bandet Nextmen står for 
kveldsunderholdningen på Pstereo.
Blæst: Det er klart for despera-
doene i Desperado i forbindelse med 
festivalen. 

LØRDAG 20. AUGUST
Marinen: «The Roots» og Håkan 
Hellström er lørdagens headlinere på 

Pstereo. Også denne dagen er det 
Klubb-Pstereo på byens scener. 
Samfundet: Rockerne i Rumble 
in Rhodos står klare i Storsalen 
sammen med Ungdomskolen på 
KlubbPstereo.
Byscenen: Kidsa i Casikids er klare 
for å la det rykke i rockefoten. 
Fru Lundgreen: A Perfect Hoax 
arrangerer labelkveld i regi av 
Pstereo med Like Rats From A 
Sinking Ship og Jabba The Butt
3B: Bandene Next Life, The Last 
Ninja, Zimpzon og Siesta Submarina 
gjester scenen i god Pstereo ånd.
Modern Art Gallery: Jarle Hammer 
og 25 andre kunstnere stilles ut fra 
lørdag fram til 03. september.

TIRSDAG 23. AUGUST
Dokkhuset: Jon Kristian Bye 
avholder masterkonsert denne 
kvelden.

ONSDAG 24. AUGUST
Samfundet: Norgespremiere på 
dokumentarfilmen Blowing in the 
wind of change som omhandler 
hvordan klimaet påvirker livet til en 
familie i Kenya.
Lillelødag Live er klare med Oles 
Stjerneband. Konserten etterfølges 
av en jamsession.
Trøndelag Teater: Urfremføring 
av Helg med Wenche Strømdal og 
Hellbjørn Rønning i Teaterkjelleren. 
Dokkhuset: Dokkjammen farges av 
musikkstudenter og andre.
3B: Nina og Stine inviterer til en svett 
kveld med Charter-Svein.

TORSDAG 25. AUGUST
Verkstedhallen: Verdensteateret 
besøker AvantGarden med forestil-
lingen «And All the Questionmarks 
Started to Sing». Med seg har de 
videokunstnere, data-animatører, 
lydinstallatører, musikere, skuespil-
lere og en maler.
Olavshallen: Med russisk musikk 
på programmet står dirigent 
Krzysztof Urbanski og Trondheim 
Symfoniorkester klare for 
sesongåpningen.
Familien: Bandet Swiks fra 
Nordmøre gjester scenen denne 
kvelden. 
Rockheim: Det er klart for et tilba-
keblikk på rockens inntog til Norge, 
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     ... at SP

Spit(frå lågtysk), 

Spitposten registrerer:

... at nå er jobbinga over, og ferien 
starter!
... at vitsene er like tørre som i fjor.
... at mordi er like tørr som en fjord.
... at mordi er en vits.
... at oh snap!
... at hvem som er faren din er deri-
mot en gåte.
... at studentenes helse- og 
trivselsundersøkelse heter SHoT.
... at det burde sette en stopper for den-
ne drekkinga.
... at nei.
... at kultursjefen i UKA skriver 
Lerchendal. 
... at utepilsen er dyr, fadderbarn; ta 
med lommelerche
... at nå er vi på viddene. 
... nærmere bestemt i en lerchskog. 
... at der høres lerchesang. 
... at kanskje Linerling Kjelstrup 
stemmer i. 
... at Erling Rødstrupe kvitrer med.
... at Ærfulging Tjeldstrup tweeter 
det hele.
... at han er jo forand på Samfundet.
... at Kjelstruts har klubba i sanden.
... at Kjelstrupmoen samtidig mek-
ker NTNU-bilen.
... at rognebæra har begynt å bli 
røde.
... at Zyzz er død.
... at u mirin bro?
... at UKA (æsj).
... at cool story bro.
... at NØRDS!
... at Hagen vil ha en egen 
innvandrer-etat.
... at vi foreslår en Frp-etat, som kan 
sile ut ekstremistene før de blir far-
lige.
... at hadde vi ikke hatt vann, ville det 
aldri blitt noen drukningsofre.
... at noen har tatt rommet vårt.
... at Fitteblekkas redaksjon nå må 
rave rundt på Gløs som de 
Dragvolltullingene de er.
... at alle de nye noobsa skal 
fadderfylle i to uker. 
... at Dragvollingene ikke vet hva 
fadderuka er.
... at det skjønner Gløsingene ingen 
ting av.
... at Spam over Internet Telephony.
... at hummer og kanari.
... at Samfundet-lederen vil være 
Spiderman.
... at så han kan gjøre whatever a 
spider can.
... at nettopp.
... at tallet 22 viser seg å være overalt, 
når vi tenker oss om. 
... at nå er det krokan på døra. 

Med musiker i magen
I et presset og stivpriset leiemarked er gode råd dyre.
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Kommer ikke 
BigBang?! 

Myserabelt...

– Jeg hørte at de fylte 22, og skjønte med en gang at det var et tegn, sier Magnus Børmark og gestikulerer med armene så 
munnvikene til tidligere ISFiT-president Jørgen Thorsen (24) flagrer. 

Herman Thorsen (24) er også til stede.
Børmark flyttet inn i Thorsen-tvillingene på deres felles bursdag, og har til dags dato bodd i to år. Det var et presset bolig-

marked som førte til denne alternative boløsningen.
– Her er det godt og varmt, ingen strøm- eller nettutgifter, og absolutt ingen eiendomsskatt. Jovisst er det trangt, men vi 

musikere er jo vant med trange kår, hæhæ, sier Børmark, tydelig fornøyd med situasjonen. 

Alternative boløsninger

– Man må spørre seg: Hva slags ambisjoner har 
egentlig det sittende styret? Har de egentlig kontakt 
med oss her nede på grasrota?

FDPoFpK-formann Didrik Sunahola stryker hånda 
over de dagsgamle skjeggstubbene.

– Vel og bra at de har Åge, det er jo et selvsagt 
samlingspunkt. Men det er direkte hensynsløst å hente 
inn Datarock enda en gang – de spiller altfor høyt. 
Det er tydelig at Styret nok en gang har oversett våre 
henvendelser.

Distriktssekretær Ågot Hjoldmogd ønsker å nyansere 
dette perspektivet:

– Det er bra trening, da, ler hun. 
– Riktignok blir du fullstendig ødelagt i halsen av å 

prøve å overdøve musikken, men fy filler’n som opple-
velsen er verdt det!

Men én ting er medlemmene enige om:
– At Bigbang ikke står på programmet viser bare det 

vi alltid har visst: Vi er en mobbet gruppe.

– Bedre før Refuserte grafiske maler for Samfundet-programmet Høsten 2011

a)

b)
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på kvarandre lenger. Ho vende augo mot bakken, og etter ei 
stund spreidde eit smil seg i andletet hans. Så byrja han å le 
igjen. Han heiv seg ned på magen, vridde seg over på sida. Han 
heldt rundt knea sine, heile kroppen hans rista, han brukte 
lufta for det ho var verd, pressa ho ut gjennom stemmebanda 
sine og fekk ho til å svinge i voldsomme latterkuler. Ho lo òg. 
Ein undrande, lukkeleg latter. Ho lo, slik at han ikkje skulle 
slutte å le, slik at ho kunne kjenne på at dei to verkeleg hadde 
gjort noko heltemodig, at dei hadde vunne over døden, at dei 
hadde halde pusten under vatn i nesten eitt minutt.

Melkus

«Min tur!», ropte ho før ho kasta seg ut, trekte 
pusten og tviheldt seg for nasen. I neste sekund 
forsvann lydane frå summande mygg, frå elva 
lenger inne i skogen og frå fuglane som var oppe 
i den lyse kvelden. Vatn vart slengt opp i lufta. 
Ei jente sokk, tusen luftbobler steig. Verda skifta 
karakter. Eit kaldt press mot augneloka. Ein jamn 
dur var alt ho høyrte, ein dur av vatn på alle 
kantar. Ho byrja å telje. Sju. Tjue. Trettiåtte. 
Førtifem. Det brann i lungene. Ho var ein bikube, 
det kribla og vrimla av kveps overalt. Beina byrja 
å sparke av seg sjølv, og til slutt braut ho vassflata. 

Ho slengte hovudet bakover, munnen opna seg. Vatnet vart 
kasta ut i frå hovudet hennar, spalta til dropar som hang stille 
i eit nanosekund medan ho slukte oksygenet og kom tilbake 
til verda. «Femtiseks!» 

Han lo, og tenkte at det måtte vere rart for henne og sjå 
han slik. Det kjendest merkeleg å leve opp igjen det gamle 
mønsteret, å hugse med kroppen, med lungene, med stem-
mebanda. Dei kava seg opp på bredda, glei i den ettergivande 
gjørmebotnen, kommenterte den skjelvande gåsehuda med 
våte perler på. Ho sette seg ned og betrakta han. Tvillingbror. 
Lyset kom skrått ned over dei, filtrert gjennom tett lauv. 
Etterkvart vart blikket hans stramt og fjernt. Dei likna ikkje 
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