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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.

Ting går ikkje alltid som me hadde tenkt. Det kan 
Samfundet skrive under på, etter at Søndre Side gjekk 
på ein solid budsjettsmell. Heldigvis finst det alltids eit 
nytt år, med nye håp og nye draumar. Livet er vevd av 
slikt stoff, som trønderdiktaren Olav Duun sa.

Mange av oss sver ved nyåret. Alt skal bli mykje 
betre, berre ein tek seg tid til å skrive ned alt ein skal bli betre 
på. Me skal bli slankare, lesa meir fag og drikke mindre uteøl. 
Dette er året kvar både sensorane og foreldra våre skal bli 
stolte over oss. Kanskje er det på tide å bli aktiv på Samfundet 
også. Lista over nyttårsløfter blir gjerne lang og like ambisiøs 
som ein sovjetisk femårsplan. Og dei fleste postar henne på 
Facebook, slik at dei ser ekstra flinke ut.

Etterpå kjem baksmellen. På mange måter minner det om 
forbrukslån: Det er lett å skrive under på papiret, men langt 
verre å betala. Personen i lista er uendeleg klokare og flin-
kare enn oss. Han er raus, tolmodig, tenkjer langsiktig og gjer 
alt rett. Dessutan er han disiplinert og les allereie til exphil-
eksamen. I mellomtida ligg me på sofaen og skriv nye lister 
over ting me skal gjera.

Kanskje har du brote nokre av nyttårsløftene dine allereie. 
Eg har delvis resignert og ete opp mine. Det gjeld å sjå forde-
lane ved å gje opp av og til. Fjellvettregelen kjem godt med 
når du sit føre eit fjell av pensumbøker. Det er neppe realis-
tisk å ta 45 studiepoeng og samstundes jobbe med frivillig 
arbeid dette semesteret.

Å slappe av er ikkje det same som å tape, må vite. På mange 
måtar er det ein siger over opplistingsiveren. Det viktigaste 
er at ting blir gjort, ikkje at dei blir skrivne ned. 

Prøv derfor å skrive ei skryteliste dette semesteret. Legg 
vekt på kva du har fått til, ikkje kva du planlegg å gjera. Ofte 
har du gjort langt meir enn du trur, sjølv om du har gått bort 
frå småting undervegs. Godt CV-materiale er det også. Det er 
rett og slett vinn-vinn, som ungdomen pleier seia.
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utdanningsutvalgene ved fakultetene, og tiltaket bør 
i større grad etterprøves. Når professorene er ivrige 
og engasjerte er tiltaket en suksess, men de umoti-
verte professorene kaster derimot tilbakemeldingene 
fra studentene i søpla. I dag opplever mange studenter 
at kritiserte professorer får fortsette til tross for flere 
års negativ tilbakemelding. Det er kun professo-
rens egen samvittighet som gir forandring. I mange 

emner er professoren herre i eget auditorium, og ingen 
instanser kritiserer en manglende forbedring. Hvorfor 
ikke invitere en tredje part til referansegruppene? Slik 
kan professorene holdes i fletta og foreslåtte tiltak kan 
følges opp. Nyttårsforsettet bør være å gi professorene 

«Faglærerne i dette faget virket svært uengasjerte 
og var lite interessert i undervisningen». Sitatet er 
hentet fra nettstedet classmate.no, hvor studenter kan 
anmelde emner de har tatt ved NTNU. Sitatet er bare 
én av mange slaktende kommentarer om NTNUs 
undervisningstilbud. NTNU har utført svært få kvan-
titative undersøkelser på området, og dette er i seg selv 
kritikkverdig. Dermed blir jungeltelegrafen på class-
mate.no den beste kilden. En rask skumming gjennom 
nettstedet gir et inntrykk av uengasjerte forelesere, 
rot i fagopplegg, mangel på pedagogiske evner, og en 
ekstrem bruk av powerpoint. Er kvalitetssikringen av 
undervisningsopplegget ved NTNU ikke-eksisterende?

NTNU trekker ofte fram referansegruppene 
som et godt tiltak når den faglige kvaliteten kriti-
seres. Referansegruppene har blitt en hvilepute for 

Send professorene
på treningsleir
Et nytt år er i gang og NTNUs nyvalgte rektor, Gunnar Bovim, skal ta over ledelsen til høsten. 2013 må bli året 
der undervisningskvalitet settes på dagsorden. Nyttårsforsettene må utarbeides allerede nå.

kommENTaR

personlige trenere som kan stramme dem opp og  
kreve forbedring.

Rot i undervisningen er også en gjennomgående 
kritikk fra studentene. Øvingsopplegg passer ikke 
sammen med forelesninger og pensum, og mange 
melder fra om at forelesninger avlyses til fordel for 
professorens øvrige oppgaver, som møter og fors-
kning. Økt undervisningskvalitet bør bli et tema 
for vår nye rektor. Bovim forteller i denne utgavens 
portrett at han vil lage et vinnerlag av professorer. 
Å undervise skal være et privilegium, og Bovim vil 
friste med gulrøtter for å gjøre det like spennende 
å undervise som å forske. Dette er gode tiltak, men 
det er også viktig at han tør å gi belønning til de 
beste foreleserne. Han bør gi de godt trente profes-
sorene sin medalje, og sende resten av gjengen på 
treningsleir.

Bovim har store utfordringer å ta tak i, men 
mitt håp er at NTNUs professorer får et ekstra løft i 
2013. Staben må trenes hardt og belønnes ved fram-
gang. Slik kan undervisningskvaliteten en dag bli så 
god som studentene virkelig fortjener. 

Nyhet

Referansegruppene har blitt en 
hvilepute for utdanningsutvalgene 

ved fakultetene.

Illustrasjon: Mari Synnøve Gjertsen
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Scan and see 
opportunities

Statkraft is a European leader within renewable energy, with ambitious 
growth strategies within development of more pure energy from the 
opportunities we find in natural resources such as wind and water.  
We are looking for candidates that want to develop their own career  
by creating new opportunities for Statkraft.

Read more and apply before January 20 at www.statkraft.com

Trainee in Statkraft

203x300 Traineeannonse for 2013 Plakat_v2.indd   1 03.01.13   14.10
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alf-Egil Bogen og Vegard Wollan ble kåret til Årets trønder 2012 
av NRk Trøndelag og adresseavisen. Teknologigründerne har vært 

studenter ved NTNU, hvor interessen for mikroprosessorer begynte. 
Deres mikrochiper ble tatt godt i mot hos atmel Corporation i California, 

og nå har underselskapet atmel Norway 200 ansatte. I dag er selskapet den 
nest største leverandøren av mikrochiper i verden, som finnes i alt fra mobiler 

til bilnøkler og vaskemaskiner.
– Våre ansatte brenner like mye for dette som oss. Det er det som skal til for å bli en 

ener. Dessuten har det alltid vært god rekruttering fra NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag, 
sier Bogen til adresseavisen.

«Riksrevisjonens kontroll med forvaltning av statlige foretak for 2011» avdekket 
at flere studentsamskipnader i Norge gikk i underskudd i tilbud til ikke-studenter. 
Studentsamskipnaden i Trondheim var en av mange som ble kritisert for manglende 
likviditetsbudsjett og risikoanalyse for hele virksomheten. 

Styreleder amund aarvelta i SiT forteller at resultatene fra Riksrevisjonen 
ble grundig analysert i fjor høst, og han er trygg på at SiT har en god økono-
misk styring. 

– Rapporten viser tydelig at SiT er en solid og godt drevet studentsamskipnad. 
Etter vår oppfatning er det feil at SiT ikke har likviditetsbudsjett eller gjennom-
fører risikoanalyse, sier han.

Universitetsprofessor er kåret til det minst stressende yrket, skriver 
aftenposten. Nettstedet bak undersøkelsen, Careercast.com, 
begrunner valget med høye karrieremuligheter, lav helserisiko 
og god lønn. I tillegg har professorene mer motiverte studenter 
som selv har valgt sin studieretning og har interesse for faget. 
En universitetsprofessor har også ofte livslang ansettelse, slik at 
de slipper å bekymre seg for jobbutsikter. Det mest stressende 
yrket er ifølge nettstedet yrkessoldat, som er en høyrisikojobb 
i konfliktsituasjoner.

Studentsamskipnaden i Trondheim 
(SiT) øker helsetilbudet i 2013. De vil 
blant annet sette av flere midler til helse-
refusjoner, også for tannhelsetjenester, 
og ansette flere helsesøstre. Fra høsten 
2013 vil det også bli et økt psykoso-
sialt tilbud. Forutsetningene for dette 
er at SiT får godkjent søknaden om 
å øke semesteravgiften. 

NTNU er det første nordiske universitetet som har begynt å legge ut 
forelesninger på Youtube EDU, som er utdanningskanalen til Youtube. 
Forelesningene blir da tilgjengelige for hele verden, og hittil ligger det rundt 
300 forelesninger ute på nettet. 

– Det ser ut til at mye av utdanningen vil skje på denne måten etter hvert. 
Vi ser det på store universitet; de legger ut all undervisning. Etter hvert vil 
det kanskje bli mulig å avlegge eksamen på grunnlag av nettbasert under-
visning. Den arenaen bør vi være på. Vi syns det er viktig å være med når 
toget går, sier seksjonssjef knut Veium for studieavdelingen ved 
NTNU til NRk Trøndelag. 

UD FoR

man kan godt forstå at «vegg-
prydfølelsen» er fortvilet, men 
også denne sak kan sees for 
ensidig. Ved hvert eneste danse-
møte finner man studenter som 
står igjen, forlatt og forhånet av 
den «dame» de hadde med og 
betalte for. Få vilde finne at hun 
er uhøflig, nei han er dum som 
ikke kan holde på henne.

 Hvilke trender ser en tegn til nå? 
- Hovedtrenden er at egobølgen er 
slutt, jappe-kulturen er på vei ut. 
Det ser ut som om solidaritet igjen 
blir på moten, men ikke i den idea-
listiske formen vi har sett tidligere. 
Nå virker det som om solidariteten 
mer er en form for egoisme, den 
er avledet av å forsterke sitt eget 
selvbilde.

– mange av ungdommene som bor 
her har ofte aldri selv hatt ansvar 
for betaling av strømregningene. 
De tenker ikke over at de sparer 
penger på å slå av lyset når de går 
ut av et rom, sier eiendomsdirektør 
Terje Bostad i SiT og forteller en 
anekdote fra i fjor hvor SiT hadde 
gått inn i et rom der varmen stod 
på fullt, mens både dør og vindu 
stod på vidt gap.
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kåret til Årets trønder 2012

Kritiserer samskipnadenes økonomi

Ny NTNU-rektor

Stress ned som 
universitetsprofessor

SiT øker
helsetilbudet

NTNU først ute i Norden med 
Youtube-forelesninger
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...studenter måtte kjøpe julegave på krita, ifølge 
en undersøkelse fra Norsk Studentorganisasjon.

20 000... 

Gunnar Bovim er valgt til ny NTNU-
rektor, og skal ta over styringen etter 
Torbjørn Digernes 1. august 2013.
– alle søkerne var godt kvalifisert, men 
Bovim var helt klart den beste kvalifiserte og 
en opplagt vinner blant søkerene, sier styreleder 
morten Loktu ved NTNU til Universitetsavisa. 
Bovim er utdannet lege og professor i nevrologi, og 
er i dag administrerende direktør i Helse midt-Norge. 
Han blir den første NTNU-rektoren som ikke har teknolo-
giutdanning fra Gløshaugen. Bli bedre kjent med ham i denne 
utgavens portrettintervju.
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Sviktende eksamensrutiner
Etter at eksamen i Teknologiledelse ble delt ut med fasit, innføres nye rutiner for kvalitetssjekk av eksamen. Hittil 
har NTNU ikke hatt noen retningslinjer.

Dersom du spør en student hva som 
er den viktigste aktiviteten i løpet av 
et studieår, vil de aller fleste svare 
eksamen. I en studiehverdag med få 
tilbakemeldinger og lite obligatorisk 
oppmøte er det for mange eneste 
mulighet til å vise hva man kan. Når 
vurderingsgrunnlaget ellers er skrapt 
til beinet, bør man kunne forvente at 
den ene muligheten man har til å få en 
anstendig karakter skal gå uten større 
utfordringer enn dem man lager for 
seg selv. 

Ved forrige eksamensperiode 
ble det levert ut fasit på eksamen. 
I tillegg manglet deler av eksamen-
soppgaven i Matte 4, og studentene 
i Materialteknologi møtte opp til et 
tomt lokale. Det er positivt at NTNU 
nå tar tak i problemet, men det burde 
vært gjort for lenge siden. Når NTNU 
innrømmer at de har visst om at 
rutinene har vært for dårlige, er det 
respektløst av dem å ikke ha gjort 
utbedringer tidligere. 

 Når de først gjør det, kan det også 
virke som at både universitetsledelsen 
og Studenttinget setter universite-
tets rykte framfor studentene beste. 
Et godt rykte er vel og bra, men det 
bør være et større problem for NTNU 
at feilene går ut over kvaliteten på 
tilbudet til vi som allerede studerer 
der. De bør heller ikke undervurdere 
jungeltelegrafens kraft. Et godt rykte 
skapes gjerne ved at dagens studenter 
føler seg godt ivaretatt. 

Man vil aldri kunne helgardere 
seg mot menneskelige feil, men 
det bør være mulig å ha vanntette 
systemer som kan plukke dem opp. 
De fleste studenter bruker svært mye 
tid til forberedelser i mange uker før 
eksamen. Det er på tide at NTNU 
begynner å gjøre det samme. 

Brannslukking

Benedicte Midthaug Torsvik
Daglig leder

kommentar

eksamensoppgaven dobbeltsjekkes.
– Ved Institutt for sosiologi og stats-

vitenskap har vitenskapelig assistent 
eller en annen kollega ansvar for å se 
over oppgaven før den sendes ut, sier 
hun.

Nye rutiner til våren
Leder Simon Utseth Sandvåg ved 
Studenttinget forventer at de nye ruti-
nene er på plass til våren.

– Eksamen er det viktigste studenter 
gjør hele året. Vi har lenge jobbet for 

en innføring av kvalitetssjekk av eksa-
mener. Dette har blant annet vært oppe 
til diskusjon i høst, sier han.

Veium er enig i at en kvalitetssikring 
må innføres så fort som mulig.

– Hadde en slik ordning vært på 
plass, hadde ikke slike feil skjedd. Det 
vil også fange opp problemer med for 

En rekke feil ble gjort ved eksamens-
avviklingen før jul. Ved eksamen i 
Teknologiledelse ble fasiten delt ut 
sammen med eksamensoppgaven. 
Seksjonssjef knut Veium ved Seksjon 
for studieadministrative støttesystemer 
er ansvarlig for eksamensavviklingen 
ved NTNU og sier de jobber med å få 
på plass en rutine for kvalitetssjekk av 
eksamensoppgaver.

– Eksamensoppgaver skal kvalitets-
sjekkes ved instituttene før de sendes 
til trykk. Vi har forventet at en annen 
person ved instituttene har gjort en 
kvalitetssjekk, men det har variert fra 
institutt til institutt hva som har blitt 
gjort, sier han.

Katastrofal mangel
masterstudent mari Greta Bårdsen 
i statsvitenskap var en av studen-
tene som ble rammet av fasitfeilen. 
Hun er overrasket over mangelen på 
kvalitetssikring.

– Jeg trodde det var kvalitetssjek-
king av alle eksamener. at det ikke har 
vært det, er en katastrofe, sier hun.

med dagens ordning har insti-
tuttene selv hatt ansvar for at 

EKSAMENSSJEF: knut Veium sørger for at eksamen skal gå så smertefritt som mulig.
eksempel manglende formelsamlinger i 
tekniske fag. På eksamenskontoret har 
vi ikke forutsetninger for å kontrollere 
en eksamen full av fagtermer, sier han.

 Utseth Sandvåg mener flere deler 
ansvaret for eksamensfeil.

– Fagansvarlig som lager eksamen 
og instituttet som skal sjekke eksamen 
har begge ansvar. Det er også feil at 
ingen ser over eksamenene etter at de 
har blitt printet, sier han.

Ikke en optimal løsning
Studentene som ble rammet av fasit-
feilen før jul har fått valget mellom å 
la øvingsopplegget utgjøre hele karak-
teren, ta en ny eksamen i februar eller 
ta kontinuasjonseksamen i august. 
Bårdsen er fornøyd med mulighetene, 
men for henne blir det ikke optimalt.

– Vi kunne velge at fagets to mappe-
valueringer skulle utgjøre hele karak-
teren. med masteroppgave dette semes-
teret passer det verken med ny eksamen 
i februar eller kontinuasjonseksamen. 
Jeg kunne gått opp en karakter på 
eksamen, men nå må jeg velge at øvings-
opplegget skal bestemme karakteren, 
sier hun.

Svekker NTNUs rykte
Prorektor for utdanning og lærings-
kvalitet Berit kjeldstad ved NTNU 
sier at de må jobbe kontinuerlig med 
sine rutiner. Problemet med kvalitets-
sikring er ikke ukjent, men til nå har 
ingenting blitt gjort.

– Vi må forbedre eksamensav-
viklingen på alle nivå. Slike feil kan 
påvirke vårt omdømme, så det er all 
grunn til å jobbe hardt for at dette ikke 
skal skje igjen, sier hun.

Utseth Sandvåg er fornøyd med at 
NTNU tar problemet alvorlig.

– menneskelige feil skjer, men derfor 
trenger man rutiner. En slik opphop-
ning av eksamensrot som det har vært 
i høst svekker NTNUs gode rykte, sier 
han.

Han forteller at Studenttinget 
samarbeider med NTNU for å bedre 
eksamensrutinene.

– Det viktigste nå er at problema-
tikken blir tatt på alvor, og at NTNU 
bruker feilene som har skjedd til å sette 

TEkST:  Egil Lillehaug
                          egillill@underdusken.no
FOTO: Helene Mariussen

EkSamENSRoTET

simon Utseth sandvåg 
Nyvalgt leder for Studenttinget ved 

NTNU

En slik opphopning av eksamensrot 
som det har vært i høst svekker NTNUs 

gode rykte.
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fokus på en bedre eksamensavvikling, 
sier han.

Studentene kommuniserer godt
Utseth Sandvåg sier at de kommer til å 
jobbe med at studentene skal bli hørt i 
eksamensavviklingen.

– Vi vil at referansegruppene skal 
få en større rolle i å evaluere hvor 
godt det faglige på eksamen passer 
med læringsmål og pensum. mange 

studenter kvier seg for å si ifra om 
slikt i frykt for at eksamen skal annul-
leres, noe som er til ulempe for dem 
selv, sier han.

Veium er likevel fornøyd med 
studentenes evne til å si ifra.

– Studentene er ikke med i selve 
arbeidet med å utforme nye retnings-
linjer, men de er flinke til å si ifra om 
ting de er misfornøyde med. Det kan 
være alt fra sure eksamensvakter til 

bråk i eksamenslokalet. Det viktigste 
for studentene er at eksamensavvik-
lingen oppleves uproblematisk, sier 
han.

Kontinuerlig arbeid
Etter hver eksamensrunde har Seksjon 
for studieadministrative støttesys-
temer ansvar for å evaluere avvik-
lingen. Veium er fornøyd med høstens 
eksamensavvikling, til tross for rotet.

– Nå jobber vi blant annet med å 
utvikle en standardisert forside for 
alle eksamener, slik at faglærer bare 
trenger å fylle ut felter. I høst har vi 
omsider fjernet de siste restene av 
forskjeller i rutinene i eksamensav-
viklingen mellom Gløshaugen og 
Dragvoll. Stort sett har det gått bra 
og vi tror ikke studentene har merket 
stort til de små problemene i den 
forbindelse, sier han. UD



for studentvelferd. Dersom ikke 
akademika klarer å gå i balanse innen 
relativt kort tid, må man vurdere hvor 
viktig det er med studentpåvirket 
bokhandel på campus. Samskipnadens 
bokhandler skal generere penger til 
velferd, ikke ta, sier hun. 

Stadig flere studenter handler 
pensum på nett, og nå ønsker Løvland 
å vite mer om hva studentene ønsker 
at SiT skal prioritere. 

– Studentpåvirket bokhandel er 
viktig politikk for VT. Hvis studentene 
ønsker å ha campusbokhandel, skal vi 
jobbe hardt for å holde på tilbudet. Det 
er viktig at studentene bruker bokhand-
lene aktivt hvis de ønsker å beholde 
dem, sier hun. 

Dersom akademika nedlegges, vil 
det åpne for kommersielle bokhan-
delkjeder på campus. Løvland tror 
dette vil ha uheldige konsekvenser for 
studentene. 

– Samskipnadene jobber ikke ut ifra 
et ønske om mest mulig profitt, men 
til studentenes beste. I tillegg har SiT 

kan miste bokhandel på campus
Etter langvarig underskudd legger Akademika om både organisasjonen og butikkonseptet. Er bokhandel på 
campus viktig for studentene, spør leder for Velferdstinget. 

Etter at Studentsamskipnaden i oslo 
og akershus og Studentsamskipnaden 
i Trondheim (SiT) fusjonerte sin 
bokhandelvirksomhet, har akademika 
gått med stort underskudd. I 2011 
var underskuddet 15,4 millioner. 
Studentbokhandelen har derfor tatt 
omfattende grep for å komme i balanse. 
oppsigelser, effektivisering og endring 
av vareutvalget er løsningene for å 
unngå nedlegging av akademika. 
Hvis det fortsatt går i underskudd, kan 
campustilbudet stå i fare.

Hvor viktig er bokhandlene?
Leder alexandra Løvland i 
Velferdstinget (VT) sier det er viktig 
at SiTs virksomhet sikrer overskudd 
til velferdstilbud, 

– Samskipnadene skal jobbe 

nytte av gratis leie av plass fra NTNU, 
som er med på å holde prisene nede. 
kommersielle bokhandelkjeder vil ikke 
ha det tilbudet, og vil kunne presse 
prisene ytterligere oppover, sier hun.

Glad i Akademika
Student maiken mo på Dragvoll 
forteller at hun har handlet en del 
pensum på nett i løpet av sin studietid.

– Noen ganger kan man få engelsk-
språklige pensumbøker til halv pris fra 
utlandet. Da er det klart man velger 
det. Dette semesteret har jeg derimot 
handlet pensum på campus, sier hun. 

Hun får god hjelp av personalet 
på akademika, og synes tilbudet på 
campus er viktig. 

– Det er veldig kjekt å ha noen å 
spørre hvis man lurer på noe. De kan 
hjelpe meg med nesten alt, så det er en 
klar fordel med akademika, sier mo. 

Etter å ha blitt klar over de økono-
miske utfordringene til bokhandelen, 
er hun sikker på at hun vil endre hand-
levanene sine.

TEkST:  Synne Lerhol
                          synnele@underdusken.no
FOTO: Silje Krager
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En ny undersøkelse fra SSB viser at studielånet står for mindre enn halvparten av mange studenters inntekt. 
Forbrukerøkonom Silje Sandmæl gir deg sparetipsene som gjør at du kan leve på studielånet i 2013. 

Lær deg å leve på studielån

Statistisk sentralbyrå (SSB) offent-
liggjorde i desember undersøkelsen 
«Levekår blant studenter 2010». 
Undersøkelsen ble utført på oppdrag 
fra kunnskapsdepartementet og 
er basert på et utvalg av studenter 
mellom 19 og 34 år. Rapporten viser 
blant annet at hele 9 av 10 studenter 
hadde yrkesinntekt i løpet av 2010, og 
studielånet utgjorde for disse under 
halvparten av disponibel inntekt.

De heteste sparetipsene
En økning i studielånet vil neppe 
komme de neste månedene, og lære-
stedene anbefaler å unngå deltids-
jobb for å få nok tid til studiene. 
Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i 
DNB mener studentene kan gjøre en 
rekke tiltak for å være sikret penger 
på kontoen, selv uten jobb.

– Jeg anbefaler studenter å skaffe 
seg en økonomisk oversikt i begyn-
nelsen av semesteret. Det er et godt 
nyttårsforsett å sette opp et budsjett, 
og det er utrolig lett om man gjør det 
digitalt. De fleste banker har automa-
tiske budsjettmodeller i nettbanken, 
der utgiftene kommer inn i riktig 
budsjettpost allerede når du drar 
bankkortet, sier hun.

Hun forteller videre at handlevaner 
i matbutikken kan gi en stor bedring 
i økonomien. 

– Skriv handleliste og prøv å handle 
kun én gang i uka, det vil spare deg for 
mange kroner. Å kjøpe frossen mat i 
stedet for fersk halverer ofte prisen, og 
er et hett sparetips. Ved å være bevisst 
kan man lettere klare seg med det lille 
studielånet, sier Sandmæl.

Skaper sosiale forskjeller
Leder Øyvind Berdal i Norsk 
Studentorganisasjon (NSo) er 
opprørt over mangel på handling fra 
kunnskapsdepartementet.

– Siden 2005 har studiestøtten kun 
økt med 12 prosent, mot en lønnsut-
vikling på hele 26 prosent. Nå må noe 

TEkST:  Heidi Elisabeth Larsen 
                   Guro Grytli Seim
                          ud@underdusken.no

GRAFIkk: César Mondragón

STUDENTØkoNomI gjøres og NSo krever at regjeringen 
øker studiestøtten til 123.000 i året, 
sier Berdal. 

kunnskapsdepartementet mener de 
har gjort mye den siste perioden, men 
innrømmer at det ikke er tilstrekkelig.

– Vi har prisjustert studiestøtten 
årlig, men funnene gir viktige argu-
menter for at studiestøtten bør heves 
ytterligere. Det er noe vi vil ta med 
videre til en ny regjeringsplattform, og 
som alle partiene bør se på før neste 
stortingsvalg, sier kunnskapsminister 
kristin Halvorsen.

Undersøkelsen viser også at over 
halvparten av studentene har mottatt 
økonomisk støtte fra familien til å 
dekke utgifter i løpet av 2010. 

– I Lånekassens formålsparagraf 
står det at Lånekassen skal medvirke 
til: «å fjerne ulikhet og fremme like-
stilling slik at utdanning kan skje 
uavhengig av geografiske forhold, 
alder, kjønn og økonomisk eller sosial 
situasjon». Når studenter er avhengige 
av hjelp hjemmefra, bidrar dagens 
studiestøtte til å sementere sosiale 
forskjeller, sier Berdal. 

UD
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– Jeg er glad i akademika. Tilbudet 
er viktig, så jeg vil nok handle mindre 
på nett for å beholde bokhandelen på 
campus, sier hun.

– Vi må tørre å tenke langsiktig
Styreleder amund aarvelta i SiT 
forteller at de også ønsker å opprett-
holde et boktilbud på campus.
– Grunntanken vår er å tilby pensum 
så billig og tilgjengelig som mulig for 
studentene, sier han. 

Han trekker fram de vanskelige 
tidene for hele bokhandelbransjen, og 
understreker at dette ikke er en isolert 
utfordring for studentbokhandlene. 

– Vi ser endringer i bokhandelbran-
sjen generelt, blant annet mer handel 
på nett. Denne trenden gjør det også 
svært vanskelig for oss, sier aarvelta. 

Han er likevel klar på at man må 
la det nyfusjonerte selskapet få tid til 
å komme i balanse.

– Det er viktig å ha en sunn 
økonomi, men vi må tørre å tenke lang-
siktig, sier han. UD

GÅR I UNDERSKUDD:  akademika legger om sin virksomhet for å sikre videre overlevelse.

8 sparetips for stUdenter

Unngå bruk av kredittkort: Ikke 
bruk penger du ikke har.

Kutt ned på småkjøp av kaffe, 
sjokolade og snacks.

Betal regninger i tide: Unngå 
unødvendige purregebyr.

Vær nøysom med strømfor-
bruk og undersøk priser hos 
strømleverandørene.

Bruk studentrabatten: Finn 
kinoer, spisesteder og frisører 
som gir rabatt.

Kjøp brukt: Fretex og finn.no bør 
bli dine nye venner.

Planlegg matinnkjøp.

Dra kun på shopping når det er 
salg.

Kilde: Forbrukerøkonom
Silje Sandmæl i DnB.



TEkST:  Marie Sigstad
                          marisig@underdusken.no
FOTO: Anette Morvik Robberstad
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kan vi stole på forskningen?
Ti prosent av doktorgradsstudentene ved medisinske fakulteter i Norge er villige til å forfalske forskningsresultater.

En ny, landsomfattende undersø-
kelse av vitenskapelig uredelighet 
blant doktorgradsstudenter i Norge 
viser at en betydelig andel er villig 
til å jukse med forskningen sin på 
flere måter. 

38 prosent syntes det var greit å 
teste ut en rekke ulike forsknings-
metoder for å komme fram til et 
statistisk signifikant resultat, og 
13 prosent var villige til å utelate 
motstridende resultater for å fram-
skynde en publisering. Ti prosent 

syntes det var akseptabelt å forfalske 
data hvis de var sikre på funnene 
sine.

Trenger bedre undervisning
Sammen med anne Ingeborg myhr 
og Søren Holm har professor Bjørn 
morten Hofmann ved Høgskolen i 
Gjøvik stått for undersøkelsen. Han 
mener det viktigste man kan gjøre 
for å unngå forskerjuks er bedre 
undervisning.

– Veiledere og forskere er viktige 
rollemodeller. Ikke alle veiledere er 
oppdaterte på vitenskapsetikk, sier 
Hofmann.

Elleve prosent av studentene i 
undersøkelsen hadde opplevd uetisk 
press om å føre opp forfattere på 

publikasjoner de siste tolv månedene.
– Forholdsvis mange doktorgradsstu-
denter føler seg presset, for eksempel 
til å ha med andre som forfattere 
på deres artikler. Her har det lenge 
vært en «ukultur» i medisinsk fors-
kning. Det har blitt noe bedre, men 

undersøkelsen viser at vi fortsatt har 
en vei å gå, mener Hofmann.
Mange vil rapportere fusk
79 prosent av respondentene var 
imidlertid villige til å rapportere om 
misbruk og fusk.

Hofmann sier at det er flere 
grunner til at mange var villige til å 
rapportere om uredelighet, men at en 
av dem kan være at det gir prestisje. 
Han tror også at mange ikke vet 
hvilke retningslinjer som gjelder ved 
varsling.

Et anonymt spørreskjema ble 
sendt ut til alle doktorgradsstu-
denter ved alle medisinske fakulteter 
i Norge i 2010/2011. 70 prosent svarte 
på undersøkelsen som nå er publi-
sert. UD

LanserinGsfest: Tirsdag 30. oktober ble det nettbaserte tidsskriftet lansert på Dragvoll.
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Student martin Uglem tar fram noe som 
ligner en gammel tv i laboratoriet ved 
Det medisinske fakultet. Skjermen viser 
flimrende svarte og hvite prikker som 
skal illustrere hvordan en del pasienter 
opplever starten på et migreneanfall.

– mange føler at deler av synsfeltet 
forsvinner like før anfallet starter.

Som å spille Wii
Uglem forklarer at de brukte forskjel-

lige metoder slik som EEG (måling av 
impulser i hjernen), visuelle tester og 
smertetester.

migreneanfall kommer ofte i 
bestemte sykluser. Hos kvinner sammen-
faller migrene ofte med menstruasjons-
syklusen, og man lurer derfor på om 
østrogenfall er en årsak for migrenen.

– Vi undersøker hver migrenepa-
sient ved fire anledninger, samtidig som 
de skriver en dagbok om anfallene. I 
ettertid kan vi se hvor pasientene var 
i syklusen da vi foretok testene, sier 
Uglem.

Han forklarer at de i hovedsak er 

ute etter å teste to faktorer. Den første 
er eksitabilitet, det vil si følsomhet, og 
går ut på at man ser hvor mye påvirk-
ning som skal til for at hjernen sender 
et signal.

Doktorgradsstudent Petter moe 
omland har samarbeidet nært med 
Uglem. Han forklarer at de overfører 
en 3D-kopi av hjernen til en datamaskin, 
hvor de kan teste følsomheten med 
nøyaktig presisjon. Ved å trykke på den 
delen av hjernen som styrer armen, kan 
man se rykninger i denne kroppsdelen.

– Det er nesten litt som å spille Wii, 
sier omland.

Ønsker å minimere ubehaget
Den andre faktoren forskerne ønsker 
å finne ut av i denne undersøkelsen, 
habituering, omhandler fenomenet 
hvor hjernen ignorerer signaler etter 
hvert som den blir vant til det.

– Når man går inn i et rom kan man 
ofte høre en vifte. Etterhvert som man 
blir vant til den, glemmer man lyden, 
sier Uglem.

omland forklarer at de har testet 
hjernens evne til ignorering for å finne 
ut om dette fenomenet har en motsatt 
effekt hos pasienter med migrene. 

– Sterkt lys kan ofte anses som en 
trigger for migreneanfall, og da gir det 
mening at en lengre eksponering for et 

sterkt lys kan ha en slik effekt, sier han.
Uglem forklarer at dersom de skulle 

finne en slik sammenheng, ville det 
vært enklere å forutsi migreneanfall. 
På denne måten kan man da også sette 
inn forebyggende tiltak tidligere.

– Dersom man kan beregne når et 
anfall vil skje, kan vi kanskje minske 
ubehaget for noen, sier han.

Annerledes enn vanlig hodepine
migrene skiller seg ofte fra vanlig hode-
pine ved at smerten føles dunkende 
framfor konstant. Noen søker stille, 
mørke og kalde rom for å dempe 
smerten under et anfall. kvalme og 
oppkast er vanlig.

– Det er veldig mange med migrene 
som ikke gjør noe med det, fordi de 
tenker at det er ganske vanlig med 
hodepine. Likevel er det hjelp å få for 

Migrene skaper hodebry
Migrene koster det norske samfunnet milliarder av kroner hvert år.
Ved forskningslinjen ved NTNUs medisinske fakultet forskes
det på hvorfor migrene oppstår.

TEkST:  Kyrre Sandve Ryeng
                          kyrryen@underdusken.no
FOTO: Hans Kristian Ryttersveen

FoRSkNING veldig mange, og derfor kan det være 
nyttig å oppsøke en lege, sier Uglem.

En av de vanligste årsakene til 
migrene er at man er arvelig disponert 
for det. mange peker på stress, søvn-
mangel, alkohol og sjokolade som utlø-
sende faktorer. 

Leder for Institutt for Nevromedisin 
Lars Jacob Stovner ved NTNU sier 
at anfallene trolig er en følge av et 
sammenbrudd i nervesystemets meka-
nismer for å dempe og regulere smerte.

– Samtidig skjer det også en del i 
blodårene i hodet, som ofte vil utvide 
seg, sier han. 

En kostbar affære
migrene koster det norske samfunnet 
omlag 3,5 milliarder kroner i året.

– Det meste skyldes tapt arbeidsfor-
tjeneste fordi det er så mange som må 
være borte fra jobb, eller som jobber 
mindre effektivt på grunn av migrene, 
sier Stovner.

Han var medforfatter av en rapport 
som Verdens Helseorganisasjon (WHo) 
ga ut i desember. I denne ble det slått 
fast at sykdommen kommer høyt opp 
på listen over «tapte leveår som følge av 
funksjonshemming» for begge kjønn.

– På denne listen kom migrene blant 
de fem verste sykdommene for kvinner 
på verdensbasis, sier han. UD

Bjørn Hofmann 
Professor ved Høgskolen i Gjøvik

Veiledere og forskere er 
viktige rollemodeller. Ikke alle 

veiledere er oppdaterte på 
vitenskapsetikk.

petter Moe omland 
Doktorgradsstudent

Det er nesten litt som å spille 
Wii.

MIGRENESANSEN:  Student martin Uglem forsker på hvorfor migrene oppstår, og bruker 
blant annet en skjerm som viser hvordan  pasientene kan oppleve et migreneanfall.

FORSKERFUSK:  En forholdsvis stor andel av doktorgradsstudentene ved medisinske fakultet i Norge var villig til å fuske med forskningen, spesielt for å framskynde 
en publikasjon.



14 15internasJonaLtN

TEkST:  Fredrik Schjefstad
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Statsvitenskapstudent Haider 
abdulzara ved University of Baghdad 
mener et Irak i endring gjør at politiske 
studier får en økt nytteverdi. 

– 25 år med Ba’ath-regimet til 
Saddam Hussein og ytterligere 10 år 
med amerikansk okkupasjon og borger-
krig får irakerne til å ta det demokra-
tiske veivalget på alvor, sier han.

Samfunn i endring
Bagdad, tidligere mesopotamia, var 
regnet som verdens største by under 
middelalderen med 1,2 millioner 

Politiske studier i praksis
men de har ingenting med Gud å gjøre. 
De er hjernevasket og manipulert av 
penger fra utlandet, forteller abdulzara, 
som selv er sjiamuslim.

Delt by
Truls Hallberg Tønnessen ved Forsvarets 
Forskningsinstitutt (FFI) forteller at 
situasjonen i Irak, og Bagdad spesielt, 
er ganske mye bedre nå enn den var i 
2006 da borgerkrigen var på sitt verste.

– Voldsnivået i Irak har gått opp den 
siste tida, men det er langt ifra det nivået 
det har vært på tidligere, sier han.
Han mener at en inndeling av byen 
kan påvirke hverdagen til studentene, 
da al-Qaida angriper mest i sjiaområder. 

– Bagdad har blitt en sekterisk delt 
by, hvor sjiamuslimene stort sett bor i 
øst-Bagdad og sunnimuslimene i vest-
Bagdad, med noen enklaver på «feil 
side», sier Hallberg Tønnesen.

Følger Syria tett
Både som statsvitenskap-student og 

For statsvitenskapstudentene i Bagdad er studier mer enn forelesninger og lange
dager på lesesalen. 

innbyggere, og har i lang tid vært senter 
for handel og vitenskap. 
University of Baghdad er midtøstens 
nest største universitet med rundt 100 
000 studenter. Her leser abdulzara om 
nasjonal og internasjonal politikk i et 
utfordrende miljø.

– Vi lærer mye her. med gjestefore-
lesere som den engelske parlamentari-
keren George Galloway ønsker de at vi 
skal danne våre egne meninger, sier han. 
abdulzara har selv opplevd krigens 
brutaliteter. Etter å ha flyktet til Norge 
da krigen var som verst i 2006, er han 
nå tilbake i hjemlandet. Selv om Irak 
er en konfliktsone med gjennomsnittlig 
14 drepte hver dag i 2012, mener han 
det gir mer utbytte å studere politikk i 
Bagdad enn i Norge.

– Det er mer interessant å studere 
statsvitenskap her, enn i et samfunn der 
det kun er ett politisk system som nesten 
alle studenter tror på, sier abdulzara.

Vil påvirke politikken
Han mener at muligheten til å påvirke 
hvilket politisk system Irak velger, er 
større nå enn den har vært under ledelse 
av den sunni-arabiske eliten de siste 50 
årene. 

– Det er en motiverende tid i Irak 
nå. Vi vil bygge landet og samfunnet 
vårt, men det er en stor jobb. De siste 
årene har gjort mye skade, men arabere 
er flinke til å tilpasse seg, forteller han.
Ifølge abdulzara diskuteres det mye 
på skolen og blant studentene. Han 
mener de har godt av debattene om 

samfunnsutviklingen.
– Når folk er uenige, skapes det nye 

ideer. Vi trenger å tenke nytt, og som 
statsvitenskapstudenter har vi et særlig 
politisk ansvar for framtiden, sier han. 
abdulzara forteller at han ser i klas-
serommet, som ellers i samfunnet, at 
meningene folk har ofte er basert på at 
de ikke stiller spørsmål til hva de blir 
fortalt.

– Det finnes alltid de som ikke klarer 
å være uenig med noen. De tror blindt 
på det ekstremistene forteller. Det eneste 
de mangler er skjegg og våpen, sier han. 

Terrorisme i hverdagen
Selv om Irak ikke opptar nyhetsbildet i 
Norge, har antall drepte sivile på ingen 
måte stagnert. Ifølge tall fra Iraqi Body 

Count ble 4471 sivile drept i Irak i 2012. 
De fleste ble drept av bilbomber og selv-
mordsbombere. abdulzara har selv vært 
farlig nær.

– Jeg kjørte forbi en markedsplass da 
det eksploderte flere bilbomber samtidig. 
Det må ha vært 100 døde og sårede 
personer der, sier han.
På grunn av den høye sikkerhetsrisi-
koen forteller abdulzara at politiet har 
kontrollposter langs veiene, som deler 
byen inn i soner. 

– For å forhindre terrorister er det 
nødvendig med kontroll. Det er port-
forbud om natten. Da er det enklere å 
finne de som bruker natten til å plante 
bilbomber som skal gå av i morgen-
rushet, sier han.
Han forteller at selv om irakere flest 
lever i fred på tvers av religiøse overbe-
visninger, finnes det både indre og ytre 
krefter som ønsker å skape splid.

– al-Qaida-liknende grupperinger 
ønsker en borgerkrig mellom sunni- og 
sjiamuslimer. De roper «allah akbar», 
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nabolandsborger følger abdulzara situ-
asjonen i Syria tett. Han var selv på ferie 
i Syria i 2009, og mener det er trist å se 
utviklingen i et av verdens eldste land.

– Før krigen var Syria et av de 
landene i midtøsten med mest religi-
onsfrihet. Nå har ekstremister, også fra 
Irak, overtatt revolusjonshæren. Som 
den jihadistiske militsgruppen Jabhat 
al-Nusra som vil innføre streng sharia-
lovgivning etter de har terrorisert seg 
fram til makt. Selv de syrerne som i 
starten var imot assad, vil ha slutt på 
denne krigen, sier han.

I den siste tiden har påståtte 
al-Qaida-utspring som al-Nusra benyttet 
seg av ekstremister fra Norge og andre 
skandinaviske land i den syriske krigen.

– Det er merkelig hvordan EU og 
salafistene (emiratene og Saudi arabia 
journ. anm.) kan støtte Free Syrian 
army med våpen og penger når de 
samtidig vet hvordan de samme folkene 
terroriserer sivile både i Syria og Irak, 
sier abdulzara. UD

spennende stUdier: Haider 
abdulzara trives som statsvitenskap-
student i Bagdad.

IRAK

 
FakTa om:N

 Islam er religionen for rundt 
95 prosent av befolkningen, 
med en blanding av sunni- og 
sjiamuslimer.

Landet ble styrt av Ba’ath-
partiet fra 1968 til 2003, fra 
1979 med Saddam Hussein 
som leder.

Amerikanske og britiske styrker 
invaderte Irak i 2003, og landet 
kom under militær okkupasjon.

Selv om frie valg ble holdt i 
2005, er landet fortsatt preget 
av ustabilitet og vold fra ulike 
grupperinger.

Ifølge Failed States Index kom 
Irak på 7.plass over verdens 
mest politisk ustabile land i 
2010.

Utenlandske tropper trakk seg 
ut av landet i 2011.

 Kilder: Wikipedia

DELT BY:  Red Zone i Bagdad, en av byens mange soner (foto: Robert Smith).

LANDETS STØRSTE:  University of Baghdad er Iraks største universitet med rundt 100 000 studenter.



dermed blir det en ond sirkel. Vi trenger 
en global forståelse for at voldtekt er en 
kriminell handling.

Det har vært tilfeller hvor voldtekt har 
blitt brukt som en krigsstrategi. Hva inne-
bærer dette?

– Dette er noe som har forekommet i 
alle tider, men voldtekt som våpen fikk 
større oppmerksomhet etter krigene på 
Balkan på 90-tallet. Der ble det avdekket 
systematiske massevoldtekter som en 
strategi for å skade fienden. Voldtekt er 
et uttrykk for total mangel på respekt 
for det andre menneskets verdi. De som 
har opplevd voldtekt beskriver det som 
ekstremt, og mange sliter med konse-
kvenser og traumer resten av livet. Som 
våpen har det enorme ringvirkninger, 

og er noe som fører til en eskalering av 
vold og en brutalisering av hele samfunn. 
mange kvinner får problemer med helse-
skader og smittsomme sykdommer, og 
de som blir gravide med fiendens barn 
kan i verste fall bli utstøtt. Familier og 
hele lokalsamfunn kan gå i oppløsning. 

Er voldtekt av kvinner et problem som har 
vært vedvarende opp gjennom historien?

– Historien er full av beskrivelser av 
kjønnsbasert vold, men denne volden har 
ofte blitt sett på som en privat affære. 

akkurat hvor omfattende dette har 
vært, er derfor vanskelig å si noe om. 
også i dag er voldtekter underrappor-
tert, både her hjemme og i resten av 
verden. Voldtektsproblematikk er noe 
man ofte har møtt på i arbeidet med 
kvinners rettigheter og likestilling, og 
slik er det fortsatt mange steder i dag. 
For å lykkes med å oppnå likestilling, må 
kjønnsbasert vold tas på alvor.

Hva er de viktigste forebyggende tiltakene 
mot voldtekt av kvinner?

– Vi trenger en holdningsend-
ring, særlig blant ungdom. Vi trenger 
også flere engasjerte gutter og menn 
inn i arbeidet mot kjønnsbasert vold, 
samtidig som vi må få flere kvinner med 
i politiske beslutningsprosesser. Økt 
oppmerksomhet på temaet vil sammen 
med nye og klarere lovverk også være 
med på å bekjempe problemet. Det må 
i tillegg gjøres en innsats for å kart-
legge omfanget av voldtekt. I dag er 
det ingen land i verden som har over-
sikt over antall voldtekter, når de skjer, 
og hvem som er overgriper og offer. 
myndighetene må gjøre mer for å få en 
oversikt over problemet, slik at man kan 
etablere målrettede tiltak. En slik kart-
leggingsprosess må gjøres på en forsiktig 
måte, slik at ofrene ikke står i fare for å 
bli ytterligere stigmatisert. UD 

kriminalitet, ikke kultur
Grove overgrep mot kvinner preger nyhetsbildet både her hjemme og ute i verden.
Hvor kommer denne brutaliteten fra?

Generalsekretær i CARE

INTERVJU mED
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I dag er det ingen land i 
verden som har oversikt over 

antall voldtekter, når de skjer, 
og hvem som er overgriper og 

offer.

I India var det nylig en hendelse hvor en 
ung kvinne ble voldtatt på bussen for så å 
bli kastet av og forlatt. Hun døde senere av 
skadene. Er dette en hendelse vi kunne ha sett 
også andre steder i verden?

 – Ja, dessverre. En kollega i India 
uttalte at dette er noe som kan skje med 
hvem som helst, enten man befinner 
seg i India eller andre steder. I lys av 
denne hendelsen er nå flere voldtekter 
med døden til følge under opprulling. 
Samtidig har det blitt avdekket at det 
har vært en total nedprioritering av 
slike saker tidligere. Voldtektssakene 
står i kø i det indiske rettssystemet. Så 
lenge volden er så utbredt og gjernings-
personene ikke blir straffeforfulgt, vil vi 
se liknende hendelser også i framtiden. 

Vold mot kvinner er et av de meste utbredte 
bruddene på menneskerettighetene i verden i 
dag. Hva er årsaken til dette?

– kjønnsdiskriminering og syste-
matiske ulikheter mellom kjønn utgjør 
mye av grunnlaget for kjønnsbasert vold. 
kjønnsrollene vi vokser opp med skaper 
holdningene vi har til det å være mann 
eller kvinne. Fattige og marginaliserte 
kvinner er ekstra sårbare, og har blant 
annet begrensede muligheter til å få 
oppfølging og rettssikkerhet i etterkant 
av overgrep.

Voldtekt forekommer på tvers av lande-
grenser, miljøer og samfunnsklasser. Likevel 
er kultur et begrep som ofte kommer opp i 
diskusjoner om temaet. Er voldtekt et kultu-
relt fenomen?

– Jeg tror det er farlig å skylde på 
kultur. «It’s not culture, it’s crime», som 
Hillary Clinton sa. Voldtekt er et mennes-
kerettighetsbrudd som skjer i alle land og 
i alle kulturer. Når man har vokst opp i et 
miljø preget av manglende respekt eller 
konflikt, senkes de morale tersklene. Det 
fører ofte til mer vold. Ved å ty til vold 
forsterkes ulikheten mellom kjønn, og 

Tekst:  Hege Sjøvik  Illustrasjon:  Evita Lill Bergstad

Torild Skogsholm
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Velkommen til årets største karriere- og nettverksdag for trøndersk
næringsliv! Vi byr på spennende bedrifter, profi lerte foredragsholdere,
gratis mat og drikke og premiert quiz!

Følg oss på www.facebook.com/naringsforeningen og meld deg på i dag!

Disse får du møte på Trøndelagsdagen 2013:
Adecco Norge AS  Adresseavisens Telefontjenester AS  Aibel AS  Aker Solutions  Autronica Fire And Security AS  Axess AS  BDO AS  
Clarion Hotel & Congress Trondheim  COWI AS Avd Trondheim  Danske Bank   Det norske oljeselskap ASA  EnterCard Norge AS, 
Trondheim  Experis Engineering avd Trondheim  Fedem Technology AS  Fosen Næringshage og Koppar’n Utvikling  Fremo Bemanning 
AS  Høgskolen i Sør-Trøndelag  Indre Namdal  Intro Innherred Trainee  Klæbu Næringsforum / Klæbu kommune  Kom Trainee  Kvalitet 
& Ledelse AS  KystTrainee  Leksvik Industriell Vekst (LIV)  Leksvik og Rissa Industriforum  Linjebygg Offshore AS  Luftfartsforum 
Trondheim Lufthavn Værnes  Malvik kommune  MARINTEK  Melhus kommune  Midtre Gauldal kommune  National Oilwell Varco 
Norway AS  Norgeshus AS  One Voice AS  Orkdal kommune  Orkladal Næringsforening  Powel AS  Proactima AS avd Trondheim  
Prosjektutvikling Midt-Norge AS  Reinertsen AS  Reitangruppen  Rissa kommune  Selbu Næringsforum  Siemens AS  Simonsen 
Vogt Wiig  Skaun kommune  Skogmo Industripark AS  SpareBank 1 SMN  Sticos AS  Stjørdal kommune  Stjørdal Næringsforum  
Sør-Trøndelag fylkeskommune  Teeness AS  Trondheim kommune  Trondheim og Omegn Boligbyggelag - TOBB  Trøndelags 
Europakontor  Ultimax Subsea AS  Visma Services Norge AS avd Trondheim  Volo AS  Xtra Personell Norge AS Avd Trøndelag

D A G E N
Trøndelags

2 0 1 3
Rica Nidelven Hotel
21. januar kl. 10:00-15:30

NÆRINGSFORENINGEN
I TRONDHEIMSREGIONEN

Meld deg på her Møt opp herMøt opp her

GJØR ET PENSUMKUPP!
Din pensumbokhandel på campus

Følg oss på Finn din pensumliste på akademika.no/pensum

Midt-Norges største klatresenter med vegger på 17, 16, 13, og 11 m.
Hallen ligger ved Ladehammeren og har 50 toppanker og mer enn 150 ulike ruter

• Klatrekurs (hver uke)
• Gratis brattkortkurs
• Skredkurs
• Padlekurs

www.ute.no

Scann 
koden og se 

venn1-
fi lmen!

Bli venn1-instruktør
Neste kurs 15.-17. februar

se www.venn1.no for info og påmelding
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LET’S TALK

se www.venn1.no for info og påmelding

S TALK
Du kan gjøre 

en forskjell



www.underdusken.no

Studentkvitter
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Norge så det griner. Likevel velger vi 
å øke tollmurene for å beskytte våre 
bønder slik at det blir vanskeligere for 
utenlandske bønder å selge sine varer 
på det norske markedet. I tillegg er 
Norge som eksportnasjon avhengig av 
at det går bra med våre handelspart-
nere. At vi tjener på å selge fisk ut av 
landet, og at de tjener på å ekspor-
tere ost til oss, gir merverdi for begge 
parter. Handel bygger tillit mellom 
land. Når vi overdriver våre protek-
sjonistiske tollmurer så gjør vi ikke 
annet enn å straffe våre handelspart-
nere og gode naboer. Norge er kongen 
på haugen i dagens urolige økono-
miske situasjon, men vi oppfører oss 
egoistisk og uansvarlig.

I en tid der WTO og EU fokuseres 
på å redusere tollmurer og legge mer 
til rette for handel med u-land, er det 
trist at Norge leder an i i-landenes 

«Angriper de med ost, svarer vi igjen 
med fisk», var overskriften i Berlingske 
Tidende 18.oktober i år, rett etter at 
regjeringen vår hadde satt opp toll-
murene på ost og kjøtt. I artikkelen 
sier danskene at «dersom den norske 
regjeringen ikke dropper planene om 
å innføre en særtoll på 277 prosent på 
oster fra Danmark vil de la nordmæn-
dene smake sin egen medisin».

Norge rår over store havområder, 
med fantastiske fiskeriressurser som 
gir potensial for verdiskaping som på 
sikt kan være større og mer varig enn 
oljeinntektene. Derfor er det håpløst 
at regjeringen velger å gamble med 
norske fiskeriarbeidsplasser, norsk 

omdømme og annen norsk eksport 
for å blidgjøre norske bønder. 

Problemet er ikke at regjeringen 
vil hjelpe bøndene, men at de gjør det 
på en måte som utsetter norsk fiskeri 
og havbruksnæring for så stor skade. 
Regjeringen rår over landbrukssubsi-
dier som de bruker for å hjelpe norske 
bønder. I stedet for å endre subsidiene 
eller se på andre måter å få økt lønn-
somhet på, som å stimulere til mer 
samdrift eller redusere norsk land-
bruksbyråkrati, velger de altså å øke 
tollsatsene. Dermed lukker de øynene 
for de signalene som sendes ut og de 
lar være å ta hensyn til den norske 
fiskenæringen.

Med regjeringens nye tollsatser på 
ost og kjøtt øker de også Norges protek-
sjonistiske linje – en trist konkurranse 
der vi allerede er i verdenstoppen. 
Mens Europa sliter økonomisk, går 

Under Dusken tar gjerne imot leserbrev. For å gi rom for alle, begrenses lengden på et innlegg til 3000 tegn inklu-
dert mellomrom. Korte kommentarer og replikker begrenses til 1800 tegn.Vi forbeholder oss retten til å redigere 
og forkorte innlegg. Vi gjør oppmerksom på at innlegg også vil være tilgjengelige på UDs hjemmesider.

Debatt20

Bidrag kan sendes til kronikk- og debattansvarlig Ida Annie Lyche på: meninger@underdusken.no                                   FrIst: onsdAg 23. JAnUAr                               

Kultur er å si den sannhet man har 
sett med sine egne øyne og formulert 

ved sin egen tanke

Jens Bjørneboe
(1920 - 1976)

HAndeLspoLItIkk
Ina Roll Spinnangr
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Under Dusken følger Trond-
heims studentliv på Twitter. 
Følg oss på twitter.com/under-
dusken

Jeg vil bruke alle pengene mine 
på en kindle. ?#studentøko-
nomiblæ??
@Careconcarne

Sensurerer eksamen. Påfallende 
mange NTNU-studenter som 
skriver samfundet i stedet for 
samfunnet.
@eirikalbrex1

Til orientering: «Samfundet» r 
ikkje berre dansk,men fanst òg 
i nynorsk før. Norrønt «sam-
fundr». «Samfunn» er dialekt 
som vart skrift. #NTNU
@ardjar

Da er klokkev 15.30, og varmov-
nene på Dragvoll har endelig 
blitt slått på. #ntnu
@GladWold

Hørt i forelesning: hva er for-
skjellen på en uteligger og en 
hipster? En iPhone #NTNU
@ElenaSlydal

Bybrua stålsetter seg, Tryggva-
son trekker pusten. Velkommen 
tilbake studenter. #NTNU
@sveggen

17. januar er Grisens dag. Aktivister 
i NOAH - for dyrs rettigheter i 
Trondheim benytter denne dagen til 
å dele ut informasjonsmateriell om 
grisen og om vegetarisme, og oppfor-
drer alle til å ta steget over til en vege-
tarisk livsstil.

Griser stammer fra villsvin som 
lever i familiegrupper, og er sosiale 
flokkdyr. De er lærenemme og nysgjer-
rige dyr, og orienterer seg ved hjelp av 
deres gode hukommelse, deres velut-
viklede luktesans og synsinntrykk. 
Grisen har en problemløsningsevne 
som kan sammenliknes med hundens 
og sjimpansens, og i likhet med oss 

kommuniserer de med hverandre ved 
hjelp av lydspråk. Så langt vet vi om 
omtrent 20 ulike lyder med spesifikt 
innhold, som at mor og barn roper på 
hverandre. Grisens kognitive evner er 
mer velutviklet enn hundens, og på 
nesten samme nivå som et fireårig barn. 
Kun sjimpansen, delfinen og elefanten 
regnes som mer intelligente enn grisen. 
Som oss føler de smerte, sorg og glede.

Disse dyrene behandles i indus-
trielt husdyrhold på en måte de aller 
fleste mener er fullstendig uakseptabel 
behandling av en hund. 1,5 millioner 
griser slaktes årlig; de fleste i en alder av 
seks måneder, grisemødre i en alder av 

to år. Det er lovlig å fiksere purka under 
fødsel og opptil én uke i etterpå, som 
vil si at hun spennes fast uten mulighet 
til å bevege seg. Griser som ales opp til 
slakt lever trangt sammen i små betong-
binger. En gris som veier 50-85 kg har 
krav på 0,65 m2 plass. Grisene får ikke 
oppfylt sine grunnleggende behov for 
fellesskap og aktivitet. Beinlidelser og 
liggesår er vanlige konsekvenser av 
intensiv fôring og utilstrekkelig strø 
på betonggulvene, samt et resultat av 
at grisene er avlet fram til å vokse svært 
raskt. 

Alt dette for menneskers ønske om 
smaken av kjøtt. Bli vegetarianer.

I anledning Grisens Dag
VegetArIsme

Marlén N. Eriksen
NOAH-aktivist

Ostefesten kan falle i fisk??

Illustrasjon: Kristine Kolstad

egoistiske proteksjonisme. Ikke 
bare er det uheldig for å få mer rett-
ferdig handel i verden, det er direkte 
umoralsk i en europeisk krisetid og 
kan også ødelegge for andre norske 
interesser. Det er åpenbart at økte toll-
satser provoserer andre land i Europa 
og skader norsk omdømme. For de 
som jobber for å gi norsk fiskeri- 
og sjømatnæring friere adgang til 
EU-markedet gjør ikke regjeringen 
det akkurat enklere med sin toll-
politikk.I artikkelen fra Berlingske 
Tidende uttales det: «Vi må få EU 
til å innføre toll på bearbeidet norsk 
fisk. Det er det eneste språk nord-
mennene forstår». Jeg har stor forstå-
else for bøndene som opplever lange 
arbeidsdager og mindre fortjeneste på 
arbeidet de legger ned. Problemet er 
bare at denne ostefesten for bøndene 
fort kan komme til å falle i fisk.

Leder Trondheim Venstre

Side 20 + 21 = Meninger

Du vet at januarstipendet har 
kommet når du registrerer deg 
online og bestiller pizza med 
kjøring og brus.
@TottoNordenhaug 

Idrett hadde vært så enormt 
mye mer spennende (og 
lukrativt), dersom utøverne 
konsekvent hadde nektet å la 
seg intervjue.
@grennert

Jens Stoltenberg har i dag slått 
fast at barn skal få lov til å lære 
noe på skolen. Trodde det var 
det vi bestemt på 1880-tallet.
@Trinesg

Man vet det er semesterstart 
når man hører brannalarmen 
på Dragvoll. #LivetPåDragvoll @
NTNU
@CamillaRSolheim

I stedet for å si at noe er ’dems’, 
kan du bare si ’snjalf’, for begge 
er ord som ikke eksisterer.
@PetterLand



Kunnskapens høyborg slår sprekker

av kravet om 1,5 G i studiestøtte og 
flere studentboliger: to sårt tiltrengte 
områder for studenter i dag. Jeg spør 
meg hva som hadde skjedd om disse to 
kravene hadde blitt realisert i morgen. 
Da kunne vi studenter endelig vært 
heltidsstudenter. Men hvor skal heltids-
studenten studere? Lesesalsplasser, inne-
klima, veiledning, arbeidslivskontakt, 
undervisningskvalitet, bibliotekareal; 
dette er alle begreper tilknyttet infra-
struktur som svikter, særlig i teknologi-
utdanningene. God infrastruktur er en 
vel så viktig forutsetning for muligheten 
til å studere på heltid som økt studiestøtte 
og bedre dekningsgrad av studentboliger. 
God infrastruktur i høyere utdanning 
gjør ikke bare studentene, men også 
samfunnet til vinnere.

I 2010 var det 189.000 registrerte 
studenter i Norge. Bare tre år senere er 
studentene 14.000 flere. Norsk høyere 
utdanning opplever en eksplosiv vekst 
i studentantall. Dårlig infrastruktur i 
norsk høyere utdanning gjør samfunnet 
til den store taperen.

Kunnskapsdepartementets rapport 
«Tilbud og etterspørsel etter høyere 
utdannet arbeidskraft fram mot 2020» 
framhever næringslivets behov for 
arbeidskraft med høy kompetanse. Altså 
ikke bare arbeidskraft – arbeidskraft 
med høy kompetanse. Samme konklu-
sjon trekkes om offentlig sektors behov 
for helsepersonell og lærere.

Samtidig er rapporten langt mer 
grundig når det gjelder økning av 
kvantumsproduksjon av arbeids-
kraft i universiteter og høyskoler. 
Kunnskapsdepartementet snakker i det 
vide og det brede om hvilke tiltak som 
er satt i gang for å øke gjennomstrøm-
ningen og uteksamineringen av kandi-
dater til sårt trengte yrkesgrupper. I all 
hovedsak dreier det seg om å innvilge 
flere studieplasser; enten beskrivelser om 
hvor mange studieplasser som allerede 
er opprettet, eller beskrivelser av planene 
for å innvilge enda flere slik at framtidas 
behov blir dekket.

Norge har stort behov for ingeniører. 
Dessverre er ikke ingeniørstudentene 
fornøyd med den utdanningen de får. 
Nordisk institutt for studier av innova-
sjon, forskning og utdanning (NIFU) har 
nylig utgitt en rapport om nyutdannede 
kandidaters vurdering av utdanningens 
kvalitet og arbeidslivsrelevans. Her gir 
bachelorkandidater i ingeniørfag dårligst 
tilbakemelding av alle kandidatene fra 

ulike fagfelt hva kvalitet i utdanningen 
angår.

Ville det vært enklere for nærings-
livet å samarbeide med utdanningsin-
stitusjoner dersom man opplevde en 
styrking av ingeniørfagsutdanningene 
på landets høyskoler? Berit Rian, leder i 
Næringsforeningen i Trondheim, fram-
hever infrastrukturens betydning for 
relasjon mellom arbeidsliv og høyere 
utdanning. I bladet Midtpunkt under-
streker Rian infrastrukturens betyd-
ning for kompetanseutvikling: «Et nytt 
teknologibygg for HiST på Kalvskinnet 
vil gi studentene nok plass og tilpas-
sede, moderne laboratorier og undervis-
ningsrom, og bidra til at regionen får mer 
av den kompetansen vi så sårt trenger», 
forteller Rian.

Hvilke konsekvenser har oppret-
telsen av et stadig økende antall studie-
plasser hvis misligholdet mellom antall 
studerende og infrastruktur fortsetter å 
øke? Studentene trenger moderne infra-
struktur som gjør det mulig å studere i 
et adekvat arbeidsmiljø, uten å måtte 
sitte i trange trappeoppganger og vindus-
karmer under forelesninger. Dette vil 
gjøre utdanningsinstitusjonene i stand 
til å tilby den kompetansen som nærings-
livet og offentlig sektor har behov for og 
etterspør. Det er ikke mulig for utdan-
ningsinstitusjoner å etterleve intensjo-
nene i Kvalitetsreformen når etterslepet 
på infrastruktur er så framtredende.

I dagens debatt om studenter og 
høyere utdanning er heltidsstudenten 
en het potet. Debatten domineres ofte 

God infrastruktur er en vel 
så viktig forutsetning for 
muligheten til å studere på 
heltid som økt studiestøtte 
og bedre dekningsgrad av 
studentboliger.
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Nestleder i 
Studentparlamentet HiST

Martin Fredheim

stUdentpoLItIkk

Foto: Cato Edvardsen
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Husleietvistutvalget
- Krangel i husleieforholdet? 
Husleietvistutvalget (HTU) virker som en domstol for saker 
om leie av bolig. Sakene løses ved mekling eller avgjørelse, 
av jurister med spesialkunnskap innen husleierett.

Lavterskeltilbud
HTU er opprettet for at leietakere og utleiere skal ha 
tilbud om rask, rimelig og kompetent behandling av 
husleietvister. Behandlingen koster bare 860 kroner.

Mekling
Mekling er en rask og smidig måte for å løse uenigheter. 
Over 75 % av sakene som mekles, ender med forlik. 
Vi anbefaler å prøve mekling. 

Avgjørelse
Blir det ikke forlik, avgjør HTU saken uten ekstra kost-
nad. Advokat brukes sjelden. HTUs avgjørelse er like 
bindende som en dom. Vår saksleder og to utvalgs-
medlemmer oppnevnt etter forslag fra organisasjoner 
på leietaker- og utleiersiden, tar avgjørelsen. Svært få 
saker (ca. 1 %) går videre til tingretten.

Kontorer?
HTU har kontor i Oslo, Bergen og Trondheim og behandler 
saker i Oslo, Akershus, Hordaland og Trøndelagsfylkene. 

Ligger boligen utenfor dette området, kan 
forliksrådet behandle saken. Du kan likevel 
fi nne nyttig informasjon på vår hjemmeside 
www.htu.no

Da jeg var sju år, fikk jeg 48 kroner
av pappa for å ikke grine hos tannlegen.

Nå får jeg 480 kroner i avslag!

“

Kampanjetilbud til alle studenter.
Vi gir over 50 % rabatt på undersøkelsen for alle studenter. Din pris blir kr. 450,- 
for undersøkelse med to røntgenbilder og enkel tannrens. ( ordinært kr. 930,-). 
Ved ytteligere oppfølging får du 10 % på alle tjenester. 

Referer til dette tilbudet når du bestiller time. Vi gleder oss til å ta i mot deg! 

Ansvarlig tannlege: Arnt Einar Andersen MNTF

Besøksadresse:
Trondheim Torg
Kongens gate 11
7013 Trondheim

Telefon: 73 99 19 99
SMS: Send “Ring” til 2007
resepsjonen@tannklinikken.net
www.tannklinikken.net

Åpningstider:
Man. - tors.: 07:00 – 19:00
Fredag:        07:00 – 16:00-Fordi mennesker skal smile
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Tro, håp og vitenskap
Dommedag kom ikke. Vitenskapen kan heller ikke bevise Guds eksistens. Likevel 
fortsetter noen mennesker å tro. Er himmelen blåere på den andre siden eller er Gud 
verdens største luremus?



GUDSBEVISET. Pastor Thomas Bjerkholt ved 
Frikirken i Trondheim, mener den kristne troen gir sann-
synlige forklaringer på det vitenskapen ikke kan svare på.

– Vitenskapen sier at mennesker er en dyreart, 
men hvordan forklarer vi da menneskets kreativitet og 
storhet? spør han.

Vitenskapen kan ifølge pastoren ikke forklare alt, 
blant annet ikke hvorfor vi er til. Bjerkholt begrunner at 
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av hverdagen. 
– Det er godt å vite at jeg har Gud med meg. Jeg 

kan snakke med Gud, og spørre ham hvis jeg lurer på 
noe. Jeg ber ofte. Ikke nødvendigvis sånn A4-bønn med 
foldede hender, jeg bare tenker på det inni meg. sier han-

Karlsen leser også Bibelen og ofte kan det hende han 
kommer over noe relevant og overraskende.

– Da kan jeg stoppe opp og tenke «Oi, mener Gud 
noe med dette?», sier han.

VITENSKAP VS. RELIGION. Et tema som ofte 
problematiseres er kollisjonen mellom vitenskap og reli-
gion. På et kontor på Dragvoll sitter en mann omgitt av 
en respektabel boksamling, som kun representerer en 
brøkdel av alt fagstoffet om temaet som finnes der ute. 
Førsteamanuensis Asbjørn Dyrendal ved Institutt for 

Det er klart for middagsbønn i Nidarosdomen. 
Inne i et lite kapell sitter allerede en eldre 
herre med foldede hender. Foran ham står et 

lite alter med et krusifiks, to vaser og tente lys. 
– I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, 

sier den frivillige bønnelederen med rolig, lav stemme.
– Amen, svarer de få tilstedeværende stille.
Her inne bevises ikke Gud gjennom dommedag eller 

vitenskapen, men kanskje gjennom troen til de beende 
som sitter stille og fredelig mellom de små kirkeveggene.

I 2011 var, ifølge SSB omtrent 77 prosent av den 
norske befolkning medlemmer av Den norske kirke, 
mens nærmere 10 prosent var medlemmer i et annet 
tros- eller livssynssamfunn. Allikevel kan andelen 
troende virke mindre enn det tallene sier. Mange har 
diskutert om disse tallene gir et nøyaktig bilde av vår 
tro, men statistikken viser det vi allerede vet: Noen tror, 
andre ikke. Hvorfor er det slik? Hvorfor har mennesker 
behov for å tro på noe mer mellom himmel og jord?

TRYGGHET. Vegard Karlsen er 24 år og studerer 
mat-teknologi på HiST. Han ser ut som en hvilken som 
helst 24-årig student, men samtaleemnet denne dagen 
er ikke et typisk studenttema. Vi skal snakke om tro. 
Karlsens tro. Han er medlem av Salem menighet i Den 
norske kirke og for ham er Jesus veien til himmelen.

– Det gir en trygghet å tro. Døden blir ikke skrem-
mende, fordi jeg vet at det er noe etterpå, jeg vet at jeg 
kommer til et bedre sted, sier han.

Som medlem i Salem deltar han på studentguds-
tjeneste hver lørdag, men troen er også en viktig del 

VEGARD KARLSEN
Mat-teknologistudent på HiST

Oi, mener Gud noe om dette?

THOMAS BJERKHOLT
Pastor ved frikirken, Trondheim

Kan vi tolke Mozart som bare et dyr? 
Han er skapt av og for Gud som mer 

enn det.
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1) SAMTALE: Studentprest Gresseth tar imot studenter med store og små problemer. 
2) MILJØ: Petter Carlsen mener religion er opplært, ikke medfødt.

TRYGG: Det viktigste er at jeg har Gud med meg i mitt hjerte, sier Karlsen.

Tro

FAKTA OM:R

Definisjon på tro: svakere grad av viten. 
Hvis en vet noe, så tror en det også, men 
en kan godt tro noe uten å vite det.

Statskirken ble avviklet 21. mai 2012.

Frikirkens offisielle navn er den evange-
lisk-lutherske frikirke. Den ble stiftet i 1877 
som en reaksjon på statskirkeordningen.

Salem er en konservativ-karismatisk 
menighet innenfor Den norske kirke.

Frikirkens offisielle navn er den evange-
lisk-lutherske frikirke. Den ble stiftet i 1877 
som en reaksjon på statskirkeordningen.

arkeologi og religionsvitenskap mener det ikke er noe 
problem å tro på både religion og vitenskap samtidig. 
En gud kan nemlig ikke bevises.

– Vitenskapen driver ikke med den typen ting. Den 
har ikke noe med guder å gjøre, slik som en teologisk 
abstrakt gud er forestilt å være. Hele tanken om bevis-
føring av gud er ikke bare dårlig teologi, men dum 

vitenskap. I den grad man har forsøkt å bevise en viten-
skapelig guddom, har ikke forsøkene vært vellykkede, 
forteller han, tydelig engasjert.

Petter Carlsen er medisinstudent ved NTNU, skep-
tiker og medlem av organisasjonen Skepsis. Han hevder 
at man må være kritisk i vitenskapelig forskning. 

– Mennesker får Nobelprisen for å være kritiske. 
Hvis en teori er sann, overlever den all form for kritikk. 
I religion er det motsatt, da en ikke skal stille spørsmål 
ved det man lærer. En som er religiøs utelukker andre 
forklaringer, men helt ukritisk til det en selv tror på. 
Troende er opplært til å være ukritiske til det de blir 
lært til å tro på, sier han.

Studentprest Birte Gresseth ved NTNU er enig i at 
det ikke finnes noen motsetning mellom vitenskap og 
religion, og mener disse sammen bare er en naturlig 
vei å tro i vår vitenskapelige tidsalder.

– Det handler om hva slags bibelsyn man har. Det 
er en del fundamentalister i USA som tolker Bibelen 
veldig bokstavelig og mener Jorda ble skapt på syv 
dager, men det er vel knapt nok noen i vårt land som 
tror det, sier hun i kontorlandskapet sitt omgitt av reli-
giøse ikoner og bilder. 

Gresseth mener ikke vitenskapen utfordrer hennes 
tro, fordi hun mener det finnes en gud bak alt.

– For meg gjør hver ny oppdagelse dette underet 
større, og dermed også Gud større, sier hun.

Gud skapte oss fordi vi skiller oss fra dyrene. Han påstar 
at mennesker er de eneste som er kreative skapninger. 

– Kan vi tolke Mozart som bare et dyr? Han er skapt 
av og for Gud som mer enn det, sier han overbevisende 
med et støttende jesuskors hengende på veggen bak seg.

Han mener også at vi må slutte å legge all skylden 
på Gud for det elendige som skjer omkring oss i verden.

– Det onde som skjer i verden har vi menneskene å 
klandre for, ikke Gud. Mennesker har en egen evne til 
å være ond og ville andre vondt. Ingen andre vesener 
kan føle samme skadefryd som oss, sier han.

Det vonde naturkatastrofer, sykdom og lignende kan 
medføre er derimot vanskeligere å forsvare. Bjerkholt 
mener det ikke nødvendigvis er slik at dette er Guds 
vilje, men at disse hendelsene kan forandre et menneske 
til det bedre.

KULTURBETINGET TRO. Bjerkholt har i perioder 
misjonert i Etiopia. Han mener de fattige opplever troen 
på Gud som en kraft som gir dem trøst i hverdagen.

– I Etiopia er det uten tvil mer sykdom og fattigdom, 
men de ser ikke på det som et lidelsens problem. De 
henvender seg til Gud for å finne håp og trøst. Det er 
få land som er så sekulariserte som de skandinaviske. 
Jeg tror det er lett for mennesker å vende seg til religion 
der de ikke finner svar og håp på andre måter. Vi har 
det ganske bra med velferd i Norge, så vi har kanskje 

1
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KREATIVITET: Pastor Thomas Bjerkholt mener Mozart er et bevis på at Gud finnes.

ikke samme behov for å tro, sier han. 
Skeptiker Carlsen er enig i at troen vår påvirkes 

av forholdene vi lever under.
– Det å søke trøst og finne håp er helt klart en 

faktor til at mange mennesker retter seg mot religion. 
En religiøs leder sa en gang at Vesten kan vitenskap, 
mens Østen er god på religion. Hvorfor det er slik, 
vet jeg ikke, men kultur er definitivt en viktig faktor, 
sier Carlsen.

FØDT SÅNN ELLER BLITT SÅNN? I tillegg mener 
Carlsen at religion er opplært, og ikke er noe som fore-
kommer naturlig fra fødselen av.

– Hva en lærer og hører i starten av livet er essen-
sielt for ens forutsetninger for å tro. Er du født inn i 
en religiøs familie er sannsynligheten for at du også 
blir religiøs betydelig større enn om du er født i en 
humanistisk familie. Derfor er ikke religion noe man 
velger, men lærer, sier han.

Pastor Bjerkholt mener derimot at det ligger i vår 
natur å søke etter mening, og svar vi ikke finner i 
vitenskapen.  

– Mennesket er meningssøkende. Jeg tror mange 
fornekter Gud fordi de kan være engstelige for å slippe 
Ham inn. Hvis et menneske vil akseptere meningen i 
den kristne tro, må de også akseptere de reglene som 
Gud og Jesus har satt for menneskene, og det kan nok 
virke avskrekkende for mange, sier han.

Vegard Karlsen har selv vokst opp i et kristent hjem, 
og tror det har vært med på å påvirke ham, men mener 
troen fullt og helt er hans eget valg.

– Jeg bestemte meg for at dette er hva jeg tror på 
og ønsker å leve etter, og setter rammene jeg en dag 
ønsker å gi mine egne barn, sier han, sikker på sin 
religiøse avgjørelse.

PERSONLIGHETSTILKNYTTET. Ekspert 
Dyrendal mener ikke bare miljø og kultur spiller en 
rolle for vår tro, men at også personligheten vår skaper 
forutsetning for tro.

– Folk tror først og fremst som konsekvens av at 
de tilhører bestemte former for fellesskap hvor tro er 
normen, sier han. 

Han mener dessuten at noen personlighetstyper, 
tankesett og tankevaner er mer tilbøyelig til å gå inn 
i bestemte former for religiøsitet.

– Hvis du er av den utforskende og erfaringsorien-
terte typen vil du kanskje ikke trives så godt i et auto-
ritært, fundamentalistisk fellesskap. mens hvis du er 
av den autoritetsdyrkende typen og har mer tendens 
til å være en følger, kan det autoritære fellesskapet 
passe deg godt, sier han.

Studentprest Gresseth møter ofte studenter som 

trenger en prat om religion, valg og sin tro. Hun mener 
også at ulike personlighetstyper har mye å si for om 
vi tror eller ikke. 

– Noen av oss er mer rasjonelt anlagt, og har behov 
for at ting er fornuftige og henger på greip. Andre er 
mer åpne for det uforklarlige, og da kan det nok være 
lettere å akseptere religion. Det handler om valg, og 
hvilket utgangspunkt man ønsker å ha for livet, sier 
hun.

Student Karlsen tror det ikke har så mye å si hvilken 
religion man tilhører, så lenge man tror på den samme 
guden.

 – Man velger kanskje den retningen hvor man 
føler man passer best selv. Vi tror i bunn og grunn 
på den samme guden, det er bare ulike tolkninger. 
Det spiller ikke så stor rolle om man er katolikk eller 
læstadianer, det viktigste er at man har Gud og Jesus 
i hjertet, sier han.

FIN FUNKSJONALITET. Skeptiker Carlsen mener 
tro ikke stemmer overens med vitenskapen og ønsker 
ikke å påvirkes av religion selv. Likevel mener han 
ikke at det å tro er utelukkende negativt, men at det 
også bidra til positive opplevelser for enkeltmennesker. 

– Tro har utvilsomt en sosial funksjon. Mange kan 
finne støtte og samhold, og ikke minst håp. Det gir nok 
en positiv kraft. De negative sidene religion ofte har 
er at svarene ikke stemmer overens med vitenskapen. 
I noen religioner er det også dessverre slik at de lojale 
troende blir utnyttet av menigheten, sier Carlsen.

Han mener holdningene til religion i Norge er 
ganske annerledes enn i andre land. 

– Religion er veldig personlig i Norge. I mange 

andre land, som USA og flere arabiske land, mener 
innbyggerne at riktig religion er en forutsetning for 
en god nasjon, sier han.

FORANDRING. I en tid hvor verden blir stadig 
mindre blir også religionen stadig tydeligere. Når Tom 
Cruise stadig besøker scientologikirken og Madonna 
cruiser rundt i L.A med rødt Kaballah-armbånd, sender 
det signaler til resten av verden. Nye kulturer setter sitt 
preg på landet vårt, og det kan virke som trossamfun-
nene stadig får nye spirer og forandrer seg. Dyrendal 
tror vi vil få en vekst innenfor alternativ og konser-
vativ religiøsitet i årene fremover.

– Vi ser en trend med mindre grad av tradisjonell 
religion, mens man har vekst i andre former for tro. De 
mange menneskene som har litt interesse for religion 
tar gjerne det beste av det de ønsker seg: noe kirke, noe 
nyreligiøsitet og noe mystikk. Hvis man forenkler dette 
radikalt kan man si at veksten stort sett forekommer 
innenfor to retninger: alternativ religiøsitet som ikke 
oppfatter seg selv som religion og konservativ religiø-
sitet innenfor enkelte grupperinger, sier Dyrendal, og 
sliter med å holde det kort i iver etter å fortelle mer 
om det vide temaet.

NORMALE FOLK. For mange er det, på tross av kjen-
disene, ikke alltid like lett å ha uttalte meninger om noe. 
I en fase av livet hvor hormonene herjer og man bare 
vil være akkurat som alle andre er ikke utforskning 
av sjelelivet det som står øverst på lista hos de fleste.

– Jeg hadde en periode mot slutten av ungdoms-
skolen hvor jeg ikke snakket høyt om at jeg var kristen. 
Jeg tror det er mange som har det slik. Enten henger 

man i det kristne miljøet, eller så gjemmer man det 
bort, forteller student Karlsen.

Han tilbakeviser likevel at man må være fanatiker 
for å være kristen. 

– Det har hendt at vi har hatt med folk til menig-
heten som har blitt overrasket og utbrudt «Oi, her er 
det faktisk normale folk!», sier han, og ler.

IKKE TIL HIMMELS. At dommedagsprofetiene ikke 
fant sted 21. desember, kan ha ført til at noen må ha 
innsett at de tok feil. Karlsen ofret ikke disse domme-
dagsprofetiene særlig mange tanker, selv om han tror 
Gud en gang vil vise seg for menneskene.

– Dommedag er dagen da Gud kommer til Jorda 
og tar med de som tror. Vi vet ikke når denne dagen 
kommer, selv om en eller annen professor i Australia 
mener han har regnet det ut. Om de som forberedte 
seg til 21. desember bare ønsket å skape interesse, eller 
om de hadde en annen agenda, det vet jeg ikke, sier 
han og trekker på skuldrene.

VÆR BEREDT. Hvis du følte deg litt dum den 21. 
desember, der du satt i bunkeren din og telte bokser 
med Joikaboller, så finnes det trøst. Dyrendal forsikrer 
at neste dommedag er rett rundt hjørnet.

– Neste dommedag er sannsynligvis denne uka. 
Og om ikke den slår til kommer det nok en uka etter 
også. Det er fritt fram med innovasjon innenfor dette 
feltet, sier han.

Så fortvil ikke om du strøk på eksamen, har brukt 
opp lånet og ble dumpa av kjæresten. Den viktigste 
forberedelsen du kan gjøre er å tro. Kanskje kommer 
dommedag i morgen? UD

PETTER CARLSEN
Medisinstudent ved NTNU

De negative sidene religion ofte har er 
at svarene ikke stemmer overens med 

vitenskapen.
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Trollmannen fra Helse-Norge er NTNUs nye Humlesnurr.
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Gunnar Bovim

HVEM ER:R

Født 2. februar i 1960 i Bergen.

Tok cand.med. ved Universitetet 
i Bergen i 1985, og dr.med. ved 
Universitetet i Trondheim i 1993.

Var administrerende direktør ved 
St. Olavs hospital fra 2006 til 2009. 
Ble deretter roset i sin neste stilling 
som administrerende direktør for 
Helse Midt-Norge.

Ble den 6. desember i fjor enstemmig 
innstilt som rektor av NTNU-styret, 
som inntres 1. august i år.

valget på Trondheim og regionsykehuset. Innen 1993 
tok jeg også doktorgraden min ved Det medisinske 
fakultet (DMF) her i byen.

Den påtroppende rektoren forteller videre at 
hans første møte med NTNU var da han leverte 
doktorgraden sin.

– Etter det ble jeg værende. Trondheim er en 
flott by å bo i, til tross for at jeg er et sommermen-
neske og ønsker meg bedre klima.

Den «tidligere» bergenseren har med andre ord 
tilbragt omtrent halvparten av sitt liv i Trondheim. 
På spørsmål om hvilke farger han kler seg i dersom 
Brann og Rosenborg møtes til kamp på Lerkendal 
flirer Bovim og sier:

– Når jeg er i Trondheim, holder jeg med Brann, 
mens når jeg er hjemme hos slekten i Bergen, holder 
jeg med Rosenborg. Du kan si jeg får høre det, 
spesielt da Brann tapte ti-null på Lerkendal, det 
var trasig.

LIVET ETTER UTDANNINGEN. Etter avlagt 
doktorgrad tok Bovim stillingen som assistentlege 
ved Regionsykehuset i Trondheim (RIT). Her kom 
han igjen i kontakt med utdannings-Norge.

– Da jeg var på RIT, hadde vi uketjenester, der 
studenter fikk praktisk erfaring i hva det ville si 
å være lege. Mens mange ved sykehuset følte at 
dette var traurig tilleggsarbeid, var dette for meg 
en opptur og jeg tok det gjerne tre dager i uken.

Bovim forteller om tiden med stor iver. Som 
nevrolog hadde han med seg nysgjerrige studenter 
til å snakke med pasienten og resonnere seg fram 
til hva som kunne feile ham eller henne.

– Det var fantastisk å ha med seg studenter som 
fikk denne oversettelsen fra teori til praksis. Når 
noen spør meg om det er noe jeg har savnet fra 

TNU er en flott institusjon. En premis-
sleverandør for framtidens Norge som 
jeg er veldig begeistret for muligheten 

til å være med å påvirke. 
Med en slik beskrivelse er det ikke rart at Gunnar 
Bovim ble valgt til NTNUs neste rektor. Fram til han 
tar over for avtroppende rektor Torbjørn Digernes 
den 1. august, er han som påtroppende rektor i det 
han selv beskriver som «den siste treningsøkten før 
starten».

PENSUMPREGET. Som hans skarrende r-er 
avslører, er den kommende NTNU-rektoren opprin-
nelig verken fra Trondheim by eller omegn. Født 
og oppdratt bergenser tok han i 1979, som en sann 
bergenspatriot, fatt på medisinstudiet i samme by.

– Det beste fra studenttilværelsen var vennska-
pene jeg dannet da. Det er viktig ikke å bare lære 
pensum, men litt mer om det allmenne, mennes-
kelige også. Selvsagt er det viktig å arbeide hardt, 
men også bruke energi på å bli kjent med andre, og 
ikke minst seg selv.

Bovim meddeler at han selv var en veldig skolef-
link student, men angrer på at han ikke var mer 
aktiv i studentorganisasjonene.

– I de jobbene jeg har hatt senere så ville jeg 
hatt nytte av å ha lært meg det grunnleggende 
organisasjonsarbeidet.

SØLVJUBILEUM SOM TRØNDER. I 1985 
gjennomførte han sin candmed. ved universi-
tetet, men ikke før tre år senere ankom Bovim 
trønderhovedstaden.

– Det at jeg endte i Trondheim var tilfeldig. Da 
jeg hadde militærtjeneste ville jeg bo på et sted der 
jeg kunne knytte meg til et stort sykehus. Da falt 

N
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«mitt forrige liv», så har jeg alltid sagt «bedside»-
undervisning med studenter. Det var det morsomste 
jeg var med på.

HEI IGJEN, NTNU. Kontakten med medisinstu-
dentene dro ham etter hvert over mot universitetet 
og en førsteamanuensisstilling ved DMF i 1994, alle-
rede året etter å ha avlagt doktorgrad der.

– Som førsteamanuensis ved fakultetet ble jeg 
veldig glad i NTNU. På den tiden utviklet vi medisin-
studiet ved DMF i samarbeid med studentene. Da 
snudde vi opp ned på det studiet, ved at vi inkluderte 
praksis så tidlig som mulig i studiet. I mellomtiden 
ble jeg professor, og til slutt ansvarlig for undervis-
ning ved fakultetet som prodekan.

Sist gang NTNU holdt valg av rektor, i 2001, var 
Gunnar Bovim leder for valgkomiteen. Fire år etter 
vurderte han selv å søke rektorposisjonen. Bovim 
lot det være med vurderingen, og gikk tilbake til 
Helse-Norge.

– Jeg jobbet på NTNU fram til 2005. På det tids-
punktet gjennomgikk jeg en skilsmisse, og da jeg fikk 
tilbud om å bli viseadministrerende direktør ved St. 
Olavs hospital, som ifølge daværende direktør ville 
bli en rolig tilværelse, takket jeg ikke nei.

SYKEHUSBRÅK. Året etter ble Bovim 

administrerende direktør ved universitetssyke-
huset. Det første året gikk St. Olavs med 750 milli-
oner kroner i underskudd, noe som medførte mye 
negativ presse og utfordringer for ansatte ved syke-
huset. Det ble ikke den rolige tilværelsen Bovim 
hadde sett for seg.

– Når det stod på som verst var vi førstesidesak 
i Adresseavisen gjennomsnittlig tre ganger i uken. 
På det tidspunktet kviet ansatte seg for å fortelle 
at de jobbet på universitetssykehuset, og jeg, tross 
godt sovehjerte, slet med at jeg våknet veldig tidlig 
og ble liggende å tenke på neste dags bekymringer.

En alvorstynget Bovim forteller at tiden påvirket 
ham og ungene, som han hadde halvparten av tiden 
etter skilsmissen.

– Samtidig var de, og andre rundt oss, veldig støt-
tende, og til slutt gikk det over. Vi klarte å holde 

oss til budsjettet, samtidig som pasienttilbudet ble 
bedre, og folk ble igjen stolte av å jobbe på St. Olavs.

Senere ble Bovim administrerende direktør for 
hele Helse Midt-Norge, stillingen han innehadde før 
det den 6. desember ble kjent at han skulle ta over 
for rektor Torbjørn Digernes ved NTNU. 

– Stillingene i Helse-Norge har nok lært meg 
mye om ledelse, om det å ta en beslutning og stå 
for den selv i motvind. Jeg ønsker å ta med meg 
denne kompetansen til å bevege meg i landskapet 
mellom fagmiljø og politikk, der man kanskje har 
vidt forskjellige mål.

Etter åtte-ni år i sykehustjenesten merket Bovim 
at det rykket i beinet da stillingen til rektor ved 
universitetet ble utlyst, og på tampen av fjoråret 
var han altså innstilt.

INKLUDERENDE STYRE. På samme måte som 
studentene aktivt ble inkludert i utformingen av 
medisinstudiet i dets spede fødsel, ønsker Bovim å 
inkludere dem også nå. Noe av det første han gjorde 
som påtroppende rektor var å kalle inn ulike stud-
entrepresentanter til møte.

– Det er ikke likegyldig hvordan studentene har 
det i studiet. Jeg skal bruke den tiden jeg har fram 
til 1. august til å lære meg mye nytt om studentene, 
om arbeidslivet som skal motta dem og mye mer.

Den påtroppende rektoren gir uttrykk for å være 
engasjert og opptatt av inkludering, men er også klar 
på at han kan være en hard nøtt.

– Jeg prøver å være involverende og spørre 
«hvordan skal vi gjøre det her, folkens?». Men når 
vi først har tatt en beslutning er jeg ganske sta på 
å gjennomføre. Dette kan nok være slitsomt, sier 
han og ler.

På spørsmål om hva den påtroppende rektoren 
mener er de viktigste utfordringene for NTNU 
framover holder han fram den nåværende NTNU-
strategien om internasjonal kvalitet i undervisning 
og forskning.

– Det viktigste for oss mener jeg er å fortsette å 
forbedre det faglige innholdet. Rett og slett blomstre 
som universitet. Å komme med et vitnemål fra NTNU 
skal være et kvalitetsstempel som skal hjelpe deg 
fram i køen i arbeidslivet. Det krever mye av de som 
jobber med studiet, det krever mye av hver under-
viser, og det krever aller mest av hver enkelt student.

Den engasjerte rektoren nevner bredde og tverr-
faglighet som viktige punkter i utviklingen av univer-
sitetet framover. Som et ledd i denne tverrfaglig-
heten stiller han seg bak NTNU-styrets ønske om 

GUNNAR BOVIM
Påtroppende rektor ved NTNU

 I Trondheim holder jeg med 
Brann, mens jeg i Bergen er 

Rosenborg-tilhenger.

sammenslåing av campus.
– Man må kjenne naboen sin. På samme måte 

som at en doktor må vite hva en sykepleier gjør, må 
en samfunnsviter ha oversikt over hvordan en inge-
niør arbeider.

Å SKAPE VINNERLAGET. Den påtroppende 
rektoren har fått med seg skillet mellom forelesernes 
ønsker og studentenes behov i undervisning.

– Bare se på begrepene forskningsfri og undervis-
ningsfri. Når man har forskningsfri, så har man fri 
til å forske. Når man har undervisningsfri, har man 
fri fra å undervise. Vi må ha gulrøtter som gjør at 
dersom man ikke får lov til å undervise, så er det en 
skikkelig nedtur, og dersom man får lov til å under-
vise så er det en opptur. Vi må skape et vinnerlag der 
flinke forelesere bidrar til flinke studenter.

Hvem ville vunnet en slåsskamp mellom deg og avtrop-
pende rektor Torbjørn Digernes?

– Opplagt Torbjørn! Han har nå begynt å bli en 
gammel mann, men jeg tror ikke jeg noen gang har 
vært i slåsskamp. Det har nok helt sikkert Torbjørn. 
Ingeniør vet du, sier påtroppende rektor Bovim, og 
flirer. UD

GUNNAR BOVIM
Påtroppende rektor ved NTNU

Det å komme med et vitnemål 
fra NTNU skal være et kvalitets-

stempel som skal rykke deg fram 
i køen i arbeidslivet.
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ILDSJELER. Daglig leder Kim Hikaru ved 
Outland passer butikken med de ansatte, mens 
både barn og godt voksne kommer innom for å 
dyrke sine hobbyer. 

– Aktivitetene som nesten til enhver tid finner sted 
i butikkens lokaler, er utelukkende drevet på frivillig 
basis, forklarer han. Den tilsynelatende travle mannen 
skyter stadig blikket mot kassa og potensielle kunder 
som stikker innom.

Mange av Outlands arrangementer har fastsatte 
tidspunkter, men det er likevel ikke uvanlig at folk 
holder på fra morgen til kveld.

– Vi har Legobyttekvelder som fenger de yngste, 
og kvelder som i dag, der folk spiller kortspillene 
Pokemon og Magic, men det er slettes ikke uvanlig at 
folk samles så snart butikken åpner for dagen, sier han.

TRANSFORMERS. Både yngre og eldre har ved 
ulike anledninger funnet veien til Outland, spesielt 
når det byttes i lego.

– De yngste som har møtt opp på våre arrange-
menter har vært helt nede i femårsalderen og den 
eldste faktisk hele 79 år, utbryter Hikaru når han skal 
illustrere hvilke aldersgrupper de når ut til.

Noe uvanlig er det med butikkvirksomhet som 

Magi på bakrommet
Det blir folksomt på bakrommet på butikken Outland når det skal spilles spill og males på miniatyrfigurer, men 

hva er kilden til fascinasjonen?

TEKST:  Ida Johanne Jønsberg FOTO: Kristine Kolstad

I  Outlands hyller finnes alt fra tegneserier og 
kostymer til modeller av populærkulturelle figurer 
fra alle mulige serier og filmer. Helt innerst er 

varene erstattet med speilvegger, bord og folk som 
spiller kort og maler på miniatyrfigurer.

– Da jeg så at de hadde fått inn denne pistolen, 
kunne jeg ikke dy meg, men den var svært kostbar, 
sier kunde og aktivitetsdeltakter Thomas om sitt 
seneste innkjøp og viser fram en realistisk og bron-
sjefarget pistol.

– Den kostet godt over tusenlappen, sier han før 
han varsomt pakker pistolen inn i plast og legger den 
tilbake i esken den kom i. 

Erlend Pedersen er en annen som har latt seg friste 
av samleobjekter som kan minne om sirlig utførte 
leketøy. I motsetning til Thomas’ pistol har han sett 
seg ut en kopi av en spesiell kniv fra spillet Assassins 
Creed.

– Det er en særegen kniv som skytes ut ved bruke-
rens håndledd når den trengs, utdyper han.

Pedersen viser omfattende kunnskaper om knivens 
materialer og hvordan den brukes i spillet, men peker 
oppgitt på prisen.

– Over tre tusen kroner, sier han og kaster et bedrø-
velig blikk på den utstilte kniven.

satser på aktiviteter slik Outland har valgt, og det er 
både til skremsel og reklame.

– Noen blir skremt vekk av aktivitetene i butikken, 
ikke fordi det er direkte skummelt eller farlig, men 
fordi de oppfatter det som annerledes når folk spiller 
kort midt blant butikkhyllene, andre blir igjen nysgjer-
rige av det, poengterer han.

Det er ikke uvanlig at folk som benytter seg av akti-
vitetene også er gode kunder. Thomas er til vanlig 
lærling og en av dem som bruker mye tid på Outland.

– Jeg har malt på en miniatyr av en Transformers-
robot jeg har kjøpt her i butikken, sier han engasjert 
og viser det ferdige resultatet av den omhyggelig malte 
miniatyrroboten.

Han legger ikke skjul på at hobbyen kan oppfattes 
som nerdete av utenforstående.

– Jeg bryr meg ikke om hva andre synes. Jeg kan 
godt være litt geeky, sier han og viser oppspilt hvordan 
robotens deler kan manøvreres til å bli et fly.

OMFATTENDE. Kortene som brukes i Magic 
flyttes og organiseres etter regler som er mer omfat-
tende enn innen konvensjonelle kortspill som 
kabal og vri-åtter. Det er i seg selv en kunst å sette 
sammen en kortstokk eller et såkalt «deck».

– «Deck» kan både settes sammen av selvvalgte 
kort eller kjøpes ferdig sammensatt, nybegynnere 
burde eksempelvis velge grønn kortstokk, siden det 
er flest monstre som kan gjøre skade i den, forklarer 
Tom Andre Østbø Lund og viser fram eksempler på 
monsterkort med bilder av skapninger og tekst som 
viser hva kortet er i stand til å gjøre.

– Selv om den grønne kortstokken kan gjøre mye 
skade, vil den være svakere i forsvar. Hvitt er derimot 
veldig bra i forsvar, men har færre monstre som kan 
forårsake skade, sier han. 

– Draft er en spilleform innen Magic hvor det 
benyttes Booster Packs, pakker som kan kjøpes med 
vilkårlige kort som danner grunnlaget for deres kort-
stokk, forklarer Østbø Lund.

Lyden av ivrige unger som forbereder neste akti-
vitet preger bakgrunnen, og Magic-spillerne begynner 
å komme i pakkestemning.

– Nå tror jeg Pokemon-spillerne begynner å bli 
utålmodige, skyter Pedersen inn mens han pakker 
sammen tingene sine i takt med den stadig økende 
mengden folk som fyller bakrommet.

– Hvordan kortstokken blir, er prisgitt tilfeldighe-
tene, og da er det opp til spillerens ferdigheter og flaks 
hvordan utfallet i spillet blir, sier han mens Pokemon-
glade tenåringer og barn renner forbi for å sikre seg 
sitteplasser. 

IKKE BARE MANNFOLK. Den aktuelle 
kvelden med Magic-spilling er mannfolka i flertall.

– Både på Legobyttekvelder og Pokemon er det 
jevnt mellom kjønnene, men blant de som spiller 
Magic er det en overvekt av gutter og mannfolk, 
forklarer han.

Nina Nyborg som studerer på videregående er en 
av de kvinnelige som møter opp i lokalene et par 

ganger i uken for å spille kort.
– Jeg har liten erfaring med Outlands tidligere 

lokaler, men det spilles nå både kortspill i og utenom 
organiserte arrangement. Svært mange er her på 
fredager, og da er det ofte stappfullt, sier hun og 
pakker sammen kortstokken sin.

Magic-spiller Østbø Lund har selv spilt spillet en 
god stund, men erfarer at det er ganske lik represen-
tasjon av kjønnene.

– Jeg opplever at jenter er godt representert innen 
Magic-kortspillet, sier han, mens det sakte begynner 
å sive inn yngre gutter og jenter som skal spille 
Pokemon-kortspillet.

KURS I JAPANSK. Da Outland fortsatt hadde 
lokaler i Munkegaten i fjor, hadde de kurs i både 
japansk og tegning. 

– Kursene ble drevet på frivillig basis, men kurs-
holderne har for øyeblikket tatt juleferie på ubestemt 
tid, sier Hikaru.

Lokalene i Munkegaten ligner de nye på 
Mercursenteret, men han opplever at relokaliseringen 
har vært bra for butikkvirksomheten,

– Vi har ikke hatt noen tilsvarende kurs siden vi 
flyttet hit, men vi merker allerede at å plassere oss 

nærmere hvor folk ferdes gjør at flere blir nysgjer-
rige, sier han.

Ansamlingen av folk som spiller kort innen både 
Pokemon og Magic denne kvelden, er ikke unik for 
den mer folkevennlige plasseringen, men snarere noe 
som har blitt videreført fra Munkegaten.

– Det er mange av de samme folkene, samt nye, 
men lokalene er større, luftigere og mer innbydende 
for de som er interesserte, forklarer han og demon-
sterer hvordan det er mer plass mellom reolene og til 
og med noen ekstra bord mellom mangfoldet av varer.

FORTSETTER ETTER STENGETID. Hvor det 
for kort tid siden satt Magic-spillende folk, sitter det 
nå et dusin barn og ungdommer i sju- til sekstenårs-
alderen og legger fram Pokemon-kortene sine, ikke 
ulikt oppstillingen i Magic.

– Hver torsdag spilles det Pokemon, de har rommet 
fra rundt fire, selv om mange holder møter både tidli-
gere og senere, sier Hikaru, som tydelig har tillit til at 
aktivitetene blant folkene som møter opp går riktig 
for seg, siden han selv har en butikk å passe. 

– Noen ganger, når vi ikke har fått nok av kort-
spillingen, kan vi finne på å fortsette kortspillingen 
på en kafé eller restaurant, sier Østbø Lund mens 
han beveger seg ut av det speilkledde bakrommet.

Mennene bestemmer seg for å ikke spille videre 
den dagen, og Pedersen tar en kort runde i butikken 
og viser fram en oppblåsbar figur som minner om en 
grafisk framstilling av et virus.

– Det er så mye i butikken jeg kunne ha tenkt meg 
å eie, men så er det alltid et spørsmål om penger, sier 
han noe bittert, omgitt av samleobjekter som vil gjøre 
enhver entusiast like ivrig som unger i en godteri-
butikk. UD
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THOMAS
Fast kunde på Outland

Jeg kan godt være litt geeky

DYRK BARNLIGHETEN: Fantasipåfyll er hovedingrediensen i hyllene på Outland.

MAGISK SPILL: Kompliserte regler er en 
betydelig del av kortspillet Magic.

MALT FIGUR: Transformersfiguren har den 
faste kunden Thomas farget på egenhånd.



Se opp
Selv med kart og kompass er det vanskelig å vite hvor man ender.

TEKST:  Bård Jahnsen ILLUSTRASJON: Mari Synnøve Gjertsen

tter snart tre år i Trondheim ser jeg tilbake 
på studietiden min som den beste tiden i 
mitt liv, og det er veldig vemodig å skulle si 
farvel til forelesninger, lesesaler og ikke minst 

Samfundet. Idet jeg nærmer meg et fullført utdan-
ningsløp, kom jeg til å tenke på veien hit. Det slår 
meg at under studietiden har jeg vært så begravd i 
bøker, at det er først nå jeg har løftet blikket for å se 
hva jeg blir. Som sykepleiestudent er jeg heldig, jeg 
har fått smake en del på arbeidslivet og vet noe om 
det jeg går til. Det er ikke alle som er like heldige. Det 
er fullt mulig å studere tre år på Dragvoll uten å se 
utsiden av campus. Det kan bli en brutal oppvåkning.
 
«JEG TOK JO BARE NOEN FAG ut ifra hva jeg 
synes virket interessant, og etter tre år fant jeg ut at 
jeg hadde en bachelor i økonomi. Vet ikke helt hva 

E
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jeg skal gjøre med den.» Høres det kjent ut? Liknende 
historier har de fleste av oss hørt, eller kanskje er det 
til og med selvopplevd. De 15 minuttene man bruker i 
begynnelsen av hvert semester på å velge fag, er ganske 
lite når man tenker på at de er med på å bestemme 
ditt framtidige yrke. Når man studerer, er det lett å 
bli så oppslukt av eksamener og innleveringer at man 
mister perspektivet på hva man egentlig driver med. 

DET ER IKKE UTEN GRUNN at begrepet kvartlivs-
krise har entret dagligtalen. Det er mange studenter 
som rett og slett har blitt deprimerte av at studiet, eller 
jobben etter studiet, ikke er som de trodde. Hvis man 
siden barndommen har tenkt at det er sivilingeniør 
man skal bli, er det utrolig tøft å innrømme overfor 
seg selv at det kanskje ikke passer likevel. Saken er at 

før man har prøvd et studie, så kan man faktisk ikke 
vite at det er det rette valget. Vit at du ikke er alene, 
statistikken viser at fire av ti studenter slutter før 
endt utdanning. Se heller på det som nyttig lærdom. 
Tidligere ble høyere utdanning sett på som en dannel-
sesreise, og jeg tror vi har godt av å ta tilbake litt av 
den tankegangen. Studietiden burde handle like mye 
om veien, som om målet.
 
HVIS DU ETTER ETT ÅR ikke synes studiet ditt 
er interessant eller givende, begynn på noe annet. 
Det er ikke et nederlag å innrømme at man kanskje 
ikke burde bli sosiolog, lingvist eller hva det nå enn 
skal være. Husk at det er resten av livet ditt det er 
snakk om, og Lånekassa er til for å brukes. Jeg fore-
slår at vi studenter innfører en god gammel fjellvet-
tregel. Vend i tide, det er ingen skam å snu.



En av grunnene til disse spillenes suksess var at de 
valgene man gjorde i løpet av spillet hadde innvirkning 
på den videre historien. Man ble stilt overfor en rekke 
valg, noen med fatale konsekvenser for viktige karak-
terer. Hvis en av disse døde, forble de døde også i neste 
spill. Selv om dette i og for seg ikke er nytt, er det første 
gang dette grepet ble implementert i et såpass storslått 
og cinematisk spill. Følelsen av at de valgene man gjorde 
faktisk betydde noe, og at man ikke bare beveget seg 
på et togspor, var mye av grunnen til de høye forvent-
ningene knyttet til Mass Effect 3. Men etter slutten av 
det siste spillet satt mange igjen med et inntrykk av 
at ingenting man hadde gjort i de foregående spillene 

hadde betydning. En følelse av at Bioware hadde lovet 
noe de ikke hadde innfridd. Helvete har ingen vrede 
som likner den av skuffede fans.

Det er ikke første gang vi ser denne problemstil-
lingen. Det samme skjedde da den første av filmene i 
den nye Star Wars-trilogien kom ut. Også her var det 
skyhøye forventninger som skulle møtes, men da folk 
gikk ut av kinosalene, var noen så misfornøyde at de 
hadde lyst til å ta livet av George Lucas. Det finnes ikke 
nedlastbart innhold til filmer, men jeg tviler på om 
noen hadde felt en tåre hvis Jar-Jar Binks hadde blitt 
slettet fra dvd-utgivelsen av «The Phantom Menance». 
Spørsmålet er om det er sånn vi vil ha det. Utviklingen 
setter en skummel presedens hvor publikum får makt 
over kunstneren bare de roper høyt nok.

Man kan spørre seg: «Hva har skjedd med den 
kuntsneriske integriteten?» Både film- og spillbudsjetter 
blir større og større, og nå for tiden skal alt som lages 
ha en oppfølger. Anmeldere har alltid hatt en viss makt 
til å bestemme hvor mange det er som ser en film, 
men etter internetts inntog har denne makten blitt så 
stor at spillutviklere risikerer å gå med store tap hvis 
de gjør endringer som kritikerne eller en liten del av 
publikum ikke liker. De misfornøyde roper som regel 
høyest, og de fornøyde drukner i larmen. Det er ikke 
slik at kunstens eneste rolle er å tilfredsstille publi-
kums behov. Den skal også provosere. Jeg frykter en 
kunstner som frykter sitt publikum. De som skal glede 
alle, gleder ofte ingen.

Det var mange forventninger knyttet til det 
tredje og siste spillet i Biowares episke science fiction-
trilogi Mass Effect. Til å begynne med ble avslutningen 
av den både kritiker- og publikumsroste serien møtt 
med stor jubel. Det gikk likevel bare noen få dager 
etter utgivelsen før det begynte å rettes mye kritikk 
mot avslutningen av spillet. Etter hvert som flere og 
flere spillere rundet spillet, vokste kritikken, og etter 
en stund virket det som om hele internett hadde reist 
seg i protest. Til å begynne med svarte Bioware på 
kritikken med at selv om spillerne var misfornøyde 
med slutten, var den slik selskapet selv ville ha den. 
Imidlertid endret de mening etter hvert som det ble 
klart at fansen ikke kom til å holde kjeft, og at dette 
kunne få konsekvenser for salgstallene til senere spill. 
I all hast annonserte de at en ny slutt snart ville bli 
tilgjengelig som gratis nedlastbart innhold i et håp 
om å blidgjøre massene.

Folkets vrede

Jeg frykter en kunstner som frykter sitt 
publikum. De som skal glede alle, gleder 

ofte ingen

Er det kunstneren eller publikum som har makta?

Bård Jahnsen
Kulturjournalist
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Kultur

Tekna er foreningen for deg som har eller planlegger en mastergrad innen teknisk-naturvitenskapelige fag

ET MASTERSTUDIUM KREVER AT DU TAR ET HELHETLIG ANSVAR FOR UTDANNINGEN DIN. SKAFF DEG INNSIKT 

I BRANSJER SOM ER AKTUELLE FOR DEG ALLEREDE NÅ. FÅ ET SOLID FAGLIG NETTVERK UNDER STUDIENE. LÆR DEG 

Å SETTE OPP EN GOD CV. SKRIV JOBBSØKNADER SOM VEKKER INTERESSE. BENYTT DEG AV VIRKELIG GODE 

MEDLEMSFORDELER, SLIK SOM GRATIS FORSIKRING I GJENSIDIGE. SOM MEDLEM I TEKNA FÅR DU ALT 

DETTE OG MER, SLIK AT DU I VIDESTE FORSTAND BLIR MASTER OF THE FUTURE.

MELD DEG 
INN PÅ 

TEKNA.NO/FUTURE

MELD DEG 
INN I TEKNA  
OG BLI
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Ida Lyche
Journalist

Budsjettsprekk ved Søndre side

Desember i fjor meldte Dusken.no 
at Søndre side overskred budsjettet 
med mer enn 5 millioner. Man antok 
tidligere at prosjektet hadde gått 
halvannen million over budsjett, 
men nærmere ettersyn viste at under-
skuddet var betydelig større. Dette 
betyr at prosjektet gikk nærmere 60 
prosent utover kostnadsrammen.

Leder Dag Herrem i Finansstyret 
beskrev overskridelsene som et 
resultat av «en helvetes dominoef-
fekt». Uforutsette entreprenørkost-
nader og dårlig merking av strøm-
kablene som allerede var i Huset var 
blant hovedårsakene.

K KULTUR

TEKST:  Emil Henry Flakk
 Kristoffer  Svendsen
 krisven@underdusken.no

FOTO:  Silje Krager
                           

SAMFUnDET

Byggingen av Søndre side var en nødven-
dighet for Samfundet. Det viser at 
Samfundet ønsker å være byens natur-
lige samlingspunkt for alle studentene. 

Når en utbygging av Samfundet 
finner sted, ser de fleste på det som en 
selvfølgelighet at husets stand tas med i 
betraktning. Det har tross alt stått i snart 
103 år og har verken oppdaterte strøm- 
eller sprinkelanlegg. Finansstyrets bruk av 
leverandører som har erfaring med å bygge 
på huset er et godt utgangspunkt. Når de 
da likevel ikke tar husets tilstand med i 
betrakning, virker det hele som et svært 
dårlig planlagt prosjekt. Underskuddet på 
5,3 millioner kroner peker på manglende 
organisering av påbyggingen, og en gjen-
nomføring som ikke holder mål. 

At en sånn budsjettsmell ikke skal 
komme tilbake og bite oss studenter i 
rumpa, er vanskelig tro. Å kutte i vedlike-
hold og administrasjonsutgifter ser kun ut 
som en kriseløsning, noe som ikke kommer 
til å holde på sikt. Vedlikeholdet er blant 
annet det som holder Samfundet gående 
i dag. Når dette blir nedprioritert, vil domi-
noeffekten igjen ramme Finansstyret. 
Påbyggingen, som i utgangspunktet skulle 
komme studentene til gode, kommer til 
å påvirke oss negativt. Samfundets gode 
omdømme kommer derimot til å være 
redningen til Finansstyret og arrangø-
rene på huset. Leder for Finansstyret, 
Dag Herrem, har nok rett i at under-
skuddet ikke kommer til å virke inn på den 
daglige driften. Studentene kommer fort-
satt til å strømme til det runde røde. Det 
er ikke før ølprisene blir de samme som på 
byen at det faktisk blir en utfordring. Og 
om byggingen på fengselstomta overgår 
kostnadsrammen i like stor grad som på 
Søndre side, er det ikke usannsynlig.

Et nybygg på fengselstomta vil måtte 
tåle mye kritikk, samt mye bedre planleg-
ging. En prislapp på 50 millioner kommer 
nok ikke til å holde om Herrem og konsu-
lentene hans fortsetter å bygge som om 
de drev et oppdagelsesbyrå. Tiden vil vise 
om dette blir hans jobb når prosjektet blir 
en realitet. 

Huset med det rare i

kommentar

Søndre side ved Samfundet gikk i underskudd med 5,3 millioner. 
Samfundets infrastruktur og konjunktursvingninger får skylden 
for at prosjektet ble mye dyrere enn antatt.

Lav pris, høy risiko

I planleggingen av byggeprosjekter 
opererer man med enten byggherre-
styrt entreprise eller totalentreprise. 

– Finansstyret valgte å jobbe med 
et byggherrestyrt entreprise. Her 
opererte vi med 6-8 entreprenører som 
ble leid inn, og en byggherre. Det er 
kunden selv som sitter med ansvaret 
i et slik entreprise, ved at man bærer 
størst risiko for overskridelser, sier 
han.

Prisanslag og risiko henger sammen 
med disse valgene, og det billigste 
anbudet får man ved å bære mest 
risiko. Dag Herrem mener Samfundet 
tok på seg risikoen for budsjettover-
skridelsene for å få et billig kost-
nadsanslag. En totalentreprise ville 
overført risikoen ved prosjektet på 
kontraktøren, og kunne avlastet 
Samfundet for mye risiko.

– Ved en totalentreprise har én 
aktør hovedansvaret, firmaet ordner 
underkontraktører. kontrakten fast-
settes til fastpris. Her bærer entre-
prenørene risikoen for overskridelser. 
Dette er tryggere, men dyrere, mener 
Herrem. 

Han bedyrer at en slik løsning ville 
vært vanskelig i Samfundets tilfelle.

– Ingen ville tatt totalentreprisen 
på grunn av usikkerheten i byggear-
beidet på Samfundet, sier han.

UD

Alt gikk galt
Under byggingen ble det brukt leve-
randører som har tidligere erfa-
ring med konstruksjonen på Huset. 
Fjorten entrepriser samarbeidet med 
Samfundet om jobben. Det var ikke 
godt nok, mener byggleder Svein 
Mogseth.

– Det oppstod forhold underveis 
som ingen kunne vite om på forhånd. 
Forfatningen av bygget var i foreldet 
stand. For eksempel ble det levert en 
heis som ikke levde opp til dagens 
brannkrav, sier Mogseth.

Det manglet rett og slett ikke på 
utfordringer under byggeprosessen.

– Infrastrukturen i bygget var 
dårlig og fulgte ikke dagens regel-
verk. Da vi skulle koble til strøm og 
sprinkleranlegg, måtte vi skifte ut 
tavleskap og sikringsskap, siden disse 
var foreldet. Strossa og Lyche måtte 
få nytt ventilasjonsanlegg, kostnader 

som lå utenfor trapperomsprosjektet, 
sier han.

Vanskelig å holde noen 
ansvarlig
Leder Dag Herrem i Finansstyret 
forteller at byggeavtalen ble inngått i 
en periode med nedgangstider i bygge-
bransjen. Entreprenøren Veidekke 
trakk seg fra prosjektet før prosjekt-
start, og også andre samarbeidspart-
nere slet med kapasiteten.

– rambøll ga konsulenttjenester, 
men vi fikk stort sett nyansatte konsu-
lenter på grunn av manglende kapa-
sitet hos rambøll. Garantien for at alt 
skulle gå i mål falt dermed ifra.

Herrem forteller at det kan bli 
vanskelig å holde entreprisene ansvar-
lige for budsjettsmellen.

– Med byggeherrestyrt entreprise 
kan vi ikke holde andre ansvarlige for 
overskridelser.

Påvirker ikke daglig drift
Budsjettet for 2013 var stort sett ferdig 
da budsjettsprekken ble kjent. Dag 
Herrem mener at sprekken derfor 
ikke kommer til å påvirke driften av 
Samfundet, for eksempel under UkA.

– Vi ønsker alltid å få mer folk 
inn på huset. Det er lønnsomt for 
Samfundet å få flere folk på de arran-
gementene som finnes. Finansstyret 
styrer ikke innholdet i kulturarrange-
mentene. Det er opp til arrangørene 
å bestemme hvilke band som skal 
spille eller hvilke teaterstykker som 
skal settes opp.

Han mener likevel det vil være 
nødvendig med kutt noen steder, 
og utelukker lånefinanisering av 
overskridelsen.

– Vi satser på å spare inn over-
skridelsene på en 2-3 års periode. 
Administrasjonskostnader og vedlike-
hold vil kuttes for å utjevne budsjettet. 

Et ventilasjonsaggregat for klubben blir 
nødt til å utsettes. klubben har eksis-
tert i snart 100 år uten ventilasjon, så 
de klarer nok ett eller to år til.

Usikker framtid for 
fengselstomta?
Herrem mener at erfaringene etter 
Søndre Side kan gi endret kostnads-
overslag for nybygg på fengselstomta.

– Utbyggingen på fengselstomta 
har et kostnadsoverslag på 50 milli-
oner kroner, som betyr at vi mangler 
20 millioner for å bygge det. Vi må nå 
tilpasse prisoverslaget slik at det blir 
tatt bedre hensyn til kostnadene ved 
sammenkoblingen med Huset. Det er 
sannsynlig med økte kostnader, og da 
blir vi nødt til å endre kostnadsover-
slaget deretter.

Arkivfoto
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Samfundet klarer ikke å bli enige med hurtigmatrestauranten Sesam om verken ubetalt strømforbruk eller 
fornyelse av leiekontrakten.

Dag Herrem, leder i finansstyret (FS) på 
Samfundet forteller at de krever penger 
av Sesam for ubetalt bruk av strøm de 
siste tre årene.

– Beløpet utgjør omtrent 200 000 
kroner, sier Herrem. 

Bruken av Samfundets strøm 
strekker seg helt tilbake til år 2000, 
men denne typen krav foreldes etter 
tre år, forteller Herrem.

– Da Sesam ble utvida i 2000, ble 
det lagt fram strøm fra Samfundets 
tavle. Det ble kun satt opp en privat 
måler over strømforbruket, og jeg vil 
tro meningen var at Samfundet skulle 
sende regning, men det har ikke blitt 
gjort, sier Herrem.

Ville betalt
Ibrahim Mansour eier Sesam, og 
forteller at det aldri har vært deres 
hensikt å ikke betale for strømmen.

– Det er kontraktsfestet at 
Samfundet skal fakturere Sesam for 
strøm som ikke går over Sesams egen 

måler. Sesam har aldri mottatt strøm-
regning fra Samfundet, og har derfor 
i god tro betalt for strømforbruket som 
ble fakturert av Trønder Energi, sier 
han.

Mansour forteller at de fra dag én 
har ønsket å betale for forbruket.

– Vi har mottatt tre forskjellige 
fakturaer for strømmen, men de er 
ikke betalt da utregningsgrunnlag og 
forklaring har manglet. Så snart det er 
en enighet om hvordan strømforbruket 
er beregnet, vil endelig beløp bli betalt, 
forteller han.

Mer strømpenger
Herrem vil ikke spekulere i hvorvidt 
Sesam har vært klar over at de ikke 
har betalt for strømmen.

– Det må ligge i kortene at et gate-
kjøkken forbruker strøm, så strømreg-
ningen må ha vært savnet på ett eller 
annet tidspunkt, men dette har gått over 
så lang tid at det godt kan ha vært glemt, 
sier Herrem.

Mansour mener det er naturlige 
grunner til at strømforbruket ikke ble 
oppdaget.

– Utvidelse av åpningstid, omset-
ningsøkning med mer strømkrevende 
utstyr har ført til forhøyede faktura 
direkte fra leverandør, slik at det ikke 

var naturlig for Sesam å savne fakture-
ring fra Samfundet, sier han.

Økning i leien
Sesam har kontrakt med Samfundet 
fram til 2014, og har rett på fornyet 
kontrakt i ytterligere fem år hvis loka-
lene fortsatt skal leies ut. Herrem 
forteller at de ønsker et fortsatt samar-
beid med Sesam, men at det forutsetter 
en reforhandlet kontrakt.

– Det er snakk om å øke husleien 
til 2/3 av markedsleie, de fikk en used-
vanlig god avtale sist gang. 

Herrem forteller at Sesam betaler 
180 000 kroner i året inklusive felles-
kostnader, men han mener nettoleien 
blir mindre siden Sesam ikke har betalt 
strøm.

– nettoleien blir på mellom åtti og 
hundre tusen kroner etter fradrag for 
felleskostnader. Medregnet strømmen 
har den effektive husleia vært ned mot 
null., mener Herrem. 

Mansour mener imidlertid den fore-
slåtte leieøkningen blir for stor. Ifølge 
ham er det foreslått å øke leien til 600 
000 kroner i året, i tillegg til 6 prosent 
av omsetningen.

– Det er langt over hva en betaler for 
godt tilrettelagte lokaler i sentrum, og 
er derfor ikke annet en en «straff» for at 

vi har vært trofaste og seriøse i vår drift 
i over 20 år på Samfundet, sier han. 

Mansour er likevel villig til å betale 
noe mer i leie.

– Den nye kontrakten må gjenspeile 
et leienivå som ikke setter ny rekord 
utenfor sentrum, sier han. 

Vanskelige forhandlinger
Saken har ført til åpningen av 
Facebook-gruppen «La Sesam få bli 
på Samfundet», som per i dag har over 
1400 medlemmer. 

– Det er litt rart å forhandle om 
husleie på Facebook-grupper. De står 
fritt til å gjøre det, men jeg tviler på at 
det gjør forhandlingene noe enklere, 
mener Herrem.

Mansour er enig i at samarbeidet 
ikke har vært enkelt.

– Det som sies i møter blir fulgt opp 
av skriftlig korrespondanse som sier noe 
nytt, eller det motsatte, sier han. 

Tidligere UkA-sjef Torbjørn krøvel 
er en av de som har engasjert seg på 
Facebook-gruppen.

– Samfundet og Sesam må ha et 
ryddig økonomisk forhold, men jeg 
reagerer på hvordan FS har kommu-
nisert med Sesam i denne saken. Dette 
bør være en dialog blant venner, ikke 
mellom advokater, sier han. UD
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Sesam i strømkrangel

studentene er det ikke nødvendigvis den 
klassiske pedagogikken som får råde. 

– Jeg prøver å distansere meg litt fra 
det jeg lærte om ped og sånt når jeg har 
workshops, for litt av moroa der er å 
skape stemning, sier han. 

Stiller spørsmål
Trond vedgår at det kanskje er et slags 
pedagogisk aspekt i låttekstene også.

– Det er viktig for meg å ikke servere 
sannheter i tekstene, men heller stille 
spørsmål.

Særlig som ung rapper ville han bruke 
tekstene til å vekke noe i lytterne.

– Det var en periode etter videregå-
ende der jeg drukna meg selv i verdens-
problemer. Det føltes veldig håpløst, situ-
asjonen i verden, bare det å leve i norge 
og føle at du snylter på en annen del av 
verden. Jeg sleit mye med det, hadde 
dårlig samvittighet. Det var da skrivinga 
begynte å hjelpe.

Han tar en pause, lener seg fram mot 
bordet.

– Det ligger nok der fortsatt. Jeg håper 
fremdeles at tekstene kan åpne for noe 
mer enn det jeg tenkte da jeg skrev dem, 
sier han.

Å fange stemninga
 Ved siden av rappinga er Trond 

Jeg er for sen til avtalen vår, når jeg 
kommer står Trond Wiger og fotografen 
foran ramp og tar bilder. Dette er kjent 
territorium for Trond. Sammen med 
makkeren Erik Bruset i Gode Ord Dør 
Sist (G.O.D.S) har han holdt utallige 
konserter her. Forsinkelsen tar han med 
største ro. Han sitter godt tilbakelent 
i sofaen mens jeg roter fram penn og 
papir. Trond er akkurat ferdig med 
et år som utøvende fylkeskunstner 
i Sør-Trøndelag og ga ut plate med 
G.O.D.S. i november. Men egentlig er 
han utdannet lærer.

– Da jeg var ferdig med videre-
gående, visste jeg ikke hva jeg skulle 
gjøre. Samtidig var det et press om å ta 
en utdanning. Musikk var en hobby, det 
var aldri noe jeg tenkte jeg skulle leve 
av, sier han.

Han har aldri jobba som lærer. 
Likevel har han fått bruk for utdan-
ninga på forskjellige måter, for eksempel 
med å få komme inn i skolen og holde 
workshops og konserter. G.O.D.S. har 
vært mye ute på skoler og inspirert elever 
til å skrive tekster. Men i kontakten med 

kanskje mest kjent for poesislam. Hele 
fem ganger har han vunnet den regio-
nale finalen i Trondheim, og de siste 
årene har han vært konferansier. Det 
var gjennom «spoken word»-tradisjonen 
han oppdaget poesislammen. 

– Det trigger meg at det handler om 
å ha en tekst som er så sterk at den ikke 
behøver musikk. Det er nakent og står 
for seg sjøl, sier han.

Det hender at han tar låter a cappella 
på konserter også. Det er ofte da han 
klarer å skape den beste stemninga.

– For meg handler slam-poesi om å 
skape stemninger.

Teksten har stadig blitt viktigere for 
ham.

– Før var teksten noe jeg måtte ha for 
å kunne rappe, men nå er det minst like 
viktig for meg å skrive tekster. Skrivinga 
i seg selv er veldig viktig.

når han skriver prøver han å glemme 
alle regler og la være å sensurere seg selv.

– Jeg liker å ha en spesifikk input som 
jeg kan skrive ut ifra.

Den konkrete inspirasjonen viser seg 
ikke nødvendigvis i den ferdige teksten. 
Trond ser ned på vannglasset på bordet 
mellom oss.

– Si at jeg tar en isbit og putter den 
på hodet, og skriver en tekst ut ifra det. 
Teksten handler antakeligvis ikke om å 

ha en isbit på hodet, men noe av stem-
ninga som den smeltende isbiten gir, 
fester seg likevel.

Gjør det selv
Selv om hiphop-miljøet i Trondheim 
ikke er så stort, har Trond holdt seg 
i hjembyen hele livet. Han synes det 
er godt å se hvordan musikkmiljøet i 
byen har begynt å vokse de siste årene, 
hvordan det bygges opp en bransje 
rundt musikken.

– På mange måter trengs det kanskje 
en bransje. Jeg har aldri forholdt meg til 
noen bransje, vi har utgitt alt selv. Det 
er fordi vi ikke har hatt noe behov for å 
være på a-lista til P3, vi har ikke sikta mot 
det. Derfor kan vi drive på litt for oss sjøl.

Likevel har han mer enn nok å gjøre 
med musikken. I vår skal han på skole-
turné med Den kulturelle skolesekken, 
spille på Trondheim Calling og delta i 
ei teateroppsetning i Oslo. Men det er 
ikke bare musikken som opptar Trond.

– Jeg er en jævla god fotballspiller, 
sier han.

Han ler.
– Vi har hatt et hiphop-lag i sju år som 
heter Trondheim Fotball koncept. 
Vi rykka akkurat opp fra sjuende til 
tredjedivisjon!. 
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De gode ordene
Når Trond Wiger skal skrive en raptekst, vil han få lytterne til å tenke sjøl.

TEKST:  Marte Ingebrigtsen
 maring@underdusken.no
FOTO:  Adrian Nielsen
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Positivitet, høyt energinivå og rå stå-
på-vilje er det som best beskriver roller 
derby-spillerne. Filmene portretterer 
gjerne jentene i sporten med tato-
veringer fra topp til tå og blåveiser i 
ansiktet. Men i nidarøhallen en sen 
mandagskveld finner man alle typer 
mennesker. nidaros roller Derby har 
opptak, og alle er velkomne.

I 2010 ble klubben, som den første 
i norge, etablert i Trondheim. Etter 
hvert har flere byer fulgt trenden; Bodø, 
Tromsø, Bergen, Oslo og Stavanger har 
registrerte lag og flere er på god vei. 
Hanna Steinhagen, Pr-ansvarlig for 
nidaros roller Derby kan fortelle at alt 

er bygget opp rundt frivillighet. 
–  Vi arrangerer dugnader for å 

finansiere klubben. Det er fryktelig 
mye jobb som er lagt ned for å få oss 
hit vi er i dag.

En løs rumpeball
roller derby er en sport som spilles 
på en oval bane, til forveksling lik en 
skøytebane uten is, der ti spillere fordelt 
over to lag kjemper om poeng. Det er 
en «jammer» på hvert lag, og fire «blok-
kere». Jammerne tar poeng ved å gå 
forbi det andre lagets blokkere. For hver 
blokker på motstandernes lag jammeren 
går forbi, får man ett poeng. Jammeren 
kan stoppe runden, eller «jammen», ved 
å gjøre et tegn til dommeren. 

– Det er en ganske slitsom sport, 
og man får trent beina og underdelen 
av kroppen godt, men siden man kun 
går mot klokken får man en trent og 
en mindre trent rumpeball, en løs og 
en fast, sier dommeren Audun Mårøy.
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Roller derby er en sport for alle typer folk, noe som skinte gjennom på den åpne treningen i Nidarøhallen.

Derby i barteby

KRISTIAN KITTELSAA
Derbydommer

Det å holde styr på 10 smilende 
jenter er noe helt spesielt.

– Det er i tillegg en veldig taktisk og 
fysisk krevende sport, med tanke på at 
en kamp spilles i intervaller med inntil 
to minutter på banen og 30 sekunders 
pause mellom hver «jam». 

Laget inviterer alle til å prøve seg på 
roller derby et par ganger i året. Her får 
man prøvd rulleskøyter og man får en 
kjapp introduksjon til sportens regler. 
Ved første øyekast er de ikke så kompli-
serte, men det er bare før man begynner 

å gå igjennom hva du kan bli straffet 
for. Sikkerheten til spillerne settes foran 
konkurranseinstinktet, og den bratte 
læringskurven gjør at man hele tiden 
møter på utfordinger.

Også for gutta
Selv om roller derby hovedsaklig er 
en jentesport kan gutter også bli med 
i nidaros roller Derby. Som regel blir 
de dommere og «non skating officials». 
Audun Mårøy, kristian kittelsaa og 
Esben Jakobsen, som alle er dommere 
på laget, kan fortelle at det er en trend 
i roller derby-verdenen at når kjæresten 
begynner med roller derby, ender det 
med at gutten blir med som dommer 
eller nSO. kittelsaa liker å kunne holde 
kontrollen på spillerne.

– Det å holde styr på ti smilende 
jenter er noe helt spesielt, forteller 
kittelsaa.

USA, roller derbys moderland, har 
flere herrelag, og den såkalte «roller 

Merby» finnes også i Europa. Selv om 
det er flere gutter på nidaros roller 
Derby, trengs det minst 14 stykker for å 
opprette et herrelag. Mårøy kan fortelle 
at det er flere som synes det hadde vært 
interessant, men at de mangler spillere. 
Steinhagen mener derimot at dersom 
guttene vil ha et eget lag, må de gjøre 
det selv. 

– Vi er med i Women Flat Track 
Association og kan derfor ikke ha en 
klubb der det også er et guttelag. når 
de blir mange nok, blir det derimot en 
selvfølge å hjelpe dem.

klubben reiser mye utenlands for 
å konkurrere, siden det ennå ikke er 
så mye konkurranse i hjemlandet. De 
nyopprettede klubbene må organisere 
seg og bli bedre.

– Vi vant over et finsk lag fra Lahti 
selv om vi ikke trodde at det kom til å 
skje. Vi undervurderte oss selv, og det 
viste seg at det gjorde de også. Vi er 
mye bedre enn vi tror, sier Steinhagen. 

Likevel kan dommer Jakobsen 
fortelle at det ikke er noen arroganse 
mellom spillerne.

– Uansett hvor du drar for å konkur-
rere, er det smil å se. Selv om det fort 
blir dytting på banen, er alle venner 
igjen når man er ferdige. Det er ingen 
overlegne spillere i sporten. 

 Ove Engvik er enig i at det er 
samholdet og det sosiale som er det 
beste med roller derby. Han var med 
som frivillig i den første kampen som 
ble arrangert i norge og er nå non 
skating official.

– Jeg var i en sal med 550 mennesker 
som bare smilte. Det var en energi der 
som jeg måtte undersøke. 

Her i nidarøhallen er det mye av 
det samme. Det er smil overalt, lett 
iblandet hår i alle nyanser og farge-
sprakende tatoveringer. kanskje ser 
ikke jentene her ut som på film, men 
det gjør de som regel ikke. 

UD



4746 K KULTURTEgN

Side 46+47: Kulturtegn

Truet kultur?
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Kulturdebatten handlet aldri om hvor flink kulturminister Hadia Tajik var til å definere 
den norske kulturen. Men Christian Tybring-Gjedde fikk nok en gang anledning til å 

problematisere innvandring.

I løpet av de siste ukene har debatten 
rast i de fleste norske mediehus. 
Selverklært sinnamann Jon Hustad 
publiserte kronikken ”Ikkje min 
kulturminister” i Aftenposten, og 
med dette startet et nytt avsnitt i 
kulturdebatten.

Fremskrittspartiets Christian 
Tybring-Gjedde krever at kulturmi-
nister Hadia Tajik definerer og formu-
lerer hva hun selv legger i begrepet 
norsk kultur. kritikken fra Tybring-
Gjedde dreier seg imidlertid om 
Arbeiderpartiets innvandringspolitikk 

og den rekordhøye innvandringen til 
norge. Innvandringsspørsmålet blir 
etterhvert essensen i debatten.

Ord av ”de tusener 
definisjoner”
UIO-professor nina Witoszek siterer 
den nazistiske forfatteren Hans Johnst 
i sin kronikk, som kritiserer både 
Tybring-Gjeddes og det norske folk 
sitt syn på sin kultur.

– når jeg hører ordet kultur tar jeg 
fram min revolver.

Det er vanskelig å definere hva 
kultur i det hele tatt betyr. De aller 
fleste ferske studenter ved et hvilket 
som helst samfunnsfaglig studium blir 
tidlig presentert for begrepet kultur 
som et ord av ”de tusener definisjoner”.

Førsteamanuensis ved sosialantro-
pologisk institutt ved nTnU, Harald 
Aspen, forklarer at begrepet først og 
fremst har å gjøre med mening. 

– kultur er både holdninger og 
handlinger. Siden holdninger 

ikke alltid er bevisst uttrykt, men 
gjemt i symboler og ritualer, får de 
ofte en stor emosjonell kraft og frem-
står for oss som noe naturlig og gitt.

Leder For Unge Venstre, Sveinung 
rotevatn definerer kultur som måten 
vi mennesker til enhver tid forholder 
oss til hverandre på. rotevatn er frem-
tidsoptimist og ser positivt på den 
norske kulturen.

– Det er ikke mange tiår siden det 
var helt stuerent å mobbe homofile og 
innvandrere i norge. Ei heller siden 
kvinner slet, både i offentligheten og 
på arbeidsmarkedet. Vi har kommet 
langt i positiv retning på korttid.

Snakk innvandring foran 
kultur!
Det blir tydeligere utover debatten 
at Tybring-Gjedde viker unna spørs-

målene han stilte kultur-
ministeren. Istedet 

blir det en debatt mellom Witoszek og 
Tybring-Gjedde om hvordan områder i 
Oslo by blir fraflyttet av etnisk norske 
og definisjonsspørsmål rundt begrep 
som integrering og assimilering.

Tybring-Gjeddes kritikk mot 
kulturministeren betones av flere som 
en unnskyldning for å kunne snakke 
om innvandringspolitikk med en 
norsk ung integrert AP-kvinne som 
Hadjia Tajik.

redaktør i Aftenposten, Per Anders 
Madsen kommenterer kulturdebatten 
og retter på hva Tybring-Gjedde er ute 
etter.

– Begrepet «kultur» er nærmest 
ubrukelig for å svare på Tybring-
Gjeddes spørsmål: nemlig hvordan 
det norske samfunnet settes under 
press av innvandring fra ikke-vest-

lige, muslimske land.

Talerør
Men la oss gi Christian Tybring-
Gjedde det han egentlig var ute etter. 
nemlig å diskutere hvordan innvand-
ringen påvirker det norske samfunnet 
og den norske kulturen. 

Aspen forklarer at styrkeforhold og 
graden av åpenhet i samfunnet kan si 
noe om i hvilken grad innvandring 
påvirker en kultur.

– Det vi kaller norsk kultur i dag 
er et resultat av lange historiske 
prosesser, og er noe helt annet enn 
for noen tiår siden, sier han.

Han mener det er umulig å fastslå 
hvor mye av endringen som kan 
tilskrives innvandring, eller andre 
regionale eller globale forhold.

– Vi kan være enige om at det 
neppe er noen grunn å tro, at vår 
norske kultur er slik den bør være 

for all fremtid. Spørsmålet om den 
rekordhøye innvandringen til norge 
gjør skade på den norske kulturen er 
vanskelig å svare på. Dette avhenger 
av hvor i landet mennesket bor og 
kommer fra.

I radiodebatt med UIO-professoren 
Witoszek redegjør Tybring-
Gjedde sitt syn på 

den forandringen en kultur utsettes 
for. Den multikulturelle utvik-
lingen i norge, og spesielt i hoved-
staden, ekskluderer og stigmatiserer 
mennesker som har et negativt syn på 
denne utviklingen. Tybring-Gjedde 
er for mange etniske nordmenn et 

talerør for de som er bekymret 
for den norske kulturen. 

Han bruker kulturministeren som et 
påskudd til å skape debatt, men er ute 
etter noe annet. 

Innvandring påvirker 
I Aftenposten-kommentaren ”Det 
mangfoldige norge” påpeker Per 
Anders Madsen Tybring-Gjeddes rolle 
i debatten.

– Tybring-Gjedde står i begreps-
messig spagat. Debatten som har 
handlet om hva norsk kultur inne-
bærer, er uklar og uoversiktlig. Det 
eneste opplagte er at den ikke handler 
om det landets kulturminister er 
ansvarlig for.

rotevatn mener vi må være mer 
åpen for andre kulturer.

– Vi må få større selvtillit knyttet 
til vår egen kultur – og slutte å tro 
at den forsvinner så snart noen som 
tror på andre guder passerer grensen. 

UD
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Hollywoodhevnen

Til døden skiller oss ad
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Josephine Stojcevska fått plass til å 
sette opp noe eget. Et stikk i siden til 
den monopoliserende åndsverkloven. 
Stykket går nok ikke inn i evigheten, 
men du verden så gøy det er underveis. 
Som det står i programmet er dette 
en anti-fortelling, og helheten er 
ikke alltid like lett å få tak på. Men 
til slutt koker det ned til en kritikk 
av USA og Hollywood-skapte hold-
ninger. Bendixen roper høyt ut at «nå 
skal vi snakke om følelser. Som kjent 
kommer følelser fra Amerika», mens 
hun svinger fram og tilbake på en 
huske over publikum. Samtidig ligger 
Tveterås og vrir seg i et hav av gull og 
glitter. Et bilde på det unge menneskets 
evige suksessjag, der penger til slutt er 
det som betyr noe. Begge kjemper de 
for å bli bedre. Lydklipp fra den løgn-
aktige serien Sex og Singelliv harseleres 
med ved hjelp av Tveterås’ grimaser 

fysiske prosessen vi sikter til når vi sier 
at noen er døende. Det er de basale, 
materielle sidene ved døden vi får se – 
rullestolen, bleiene, hvordan han støtter 
henne rundt i leiligheten som en parodi 
på en omfavnelse. Filmspråket er klas-
sisk og distansert, og viser oss hvordan 
den sterke Anne gradvis reduseres til en 
spedbarnstilstand. I et av filmens beste 
partier vises også hvordan hun blir gjort 
til en vare i en moderne helseindustri 
hvor omsorg er til salgs.

Ofte utforskes likhetstrekkene 
mellom omsorg og vold, og hvordan 
møter med døden gjør oss ondskaps-
fulle, egoistiske og irrasjonelle. 
Stillheten underbygges av en eskale-
rende intensitet som kommer til over-
flaten gjennom de brå, sjokkerende 
øyeblikkene Haneke er kjent for. Det 
er ofte ubehagelig, men i motsetning til 

Ved entre til Trøndelag Teater blir en 
kjegleformet hatt med glitrende dusk 
delt ut. Dette er programmet, og det tar 
ikke lang tid før alle de frammøtte har 
ikledd seg denne hatten. Dette er med 
på å trigge nysgjerrigheten til et nivå 
som vanligvis ikke er tilstede under en 
oppsetning på Trøndelag Teater. 
Det har vært smått med forhåndsin-
formasjon om Jeg anser deg for å være et 
ualminnelig begavet ungt menneske, og det 
forklares som et vorspiel til En handels-
reisendes død, som har premiere en uke 
senere. Den lange tittelen er også et 
sitat hentet fra Arthur Millers stykke. 
I tillegg hadde teateret planer om at 
kjersti Tveterås, den ene av de to skue-
spillerne, skulle spille en herrerolle i En 
handelsreisendes død. rettighetshaverne 
godtok ikke dette. Dermed har Tveterås 
sammen med teaterets eldste kvinne 
kine Bendixen og regissør Angelina 

Det gamle, borgerlige ekteparet Anne 
og George lever en komfortabel pensjo-
nisttilværelse i Paris. En dag får Anne 
slag, og går inn i en sykdomstilstand 
som sakte tar livet av henne. George 
lover å ikke sende henne på sykehjem, 
og tar vare på henne hjemme i leilig-
heten deres.

Dette er premisset i Amour, den siste 
filmen til den østerrikske filmskaperen 
Michael Haneke. Fra tidligere av er 
Haneke mest kjent for filmer som Funny 
Games, Cache og Benny’s Video, distan-
serte, ofte kyniske, metafilmer som 
kritiserer måten filmmediet bruker 
vold som underholdning.

Med Amour har han laget sin mest 
humane film. I filmen står vi ansikt til 
ansikt med døden – ikke som eksisten-
sielt traume eller som trussel i en eller 
annen spenningsfilm, men som den 

hans tidligere filmer er blikket empa-
tisk, ikke kritiserende. For Amour er 
også varm, og ofte humoristisk, mye 
takket være rolletolkningene til Jean 
Louis Trintignant og Emanuelle riva 
som gjennom gesturer og blikk overbe-
viser oss om parets historie.

Hva skjer videre, spør datteren nær 
slutten av filmen. Det vil fortsette, svarer 
George. Ting vil gå fra vondt til verre, 
helt til det en dag er over. Utvekslingen 
er symptomatisk for hvordan Amour 
demystifiserer døden som et konkret, 
kroppslig fenomen, hele veien fram til 
finalen, hvor Haneke tar en nyreligiøs 
vending som gjør det nærliggende å 

spørre seg om den gamle kynikeren 
er blitt blaut på sine eldre dager. 

og mimikk. Youtube-klipp av gråtende 
barn som har blitt fortalt at halloween-
godteriet er spist opp, er også med på å 
understreke kritikken av den fordreide 
Hollywood-virkeligheten. 

I et stykke som er basert på ralje-
rende tirader, abnormal bevegelse, 
og generelt meningsfylt fjas, kan fore-
stillingen fort bli overspilt og kramp-
aktig. Det skjer ikke her, og skuespil-
lerne balanserer prestasjonen fint ved 
å veksle mellom svært hardtslående 
skriking og tynn, pipete barnestemme. 
Tveterås er spesielt imponerende med 
sitt brede spekter av følelser og mimikk. 
Hun bærer mye av stykket som den 

unge lovende, ualminnelig begavede 
personen, som den eldre ser opp til. 
Som et siste spark til de konservative 
rettighetshaverne avsluttes stykket med 
å proklamere en oppdagelsesreisendes 
død.

Teaterets yngste og eldste 
kvinne sparker oppover med 

en lekenhet som løser opp det 
hardeste steinansikt.

Amour er kanskje ikke Hanekes 
mest ekstreme eller sjokke-

rende film, men i kraft av å være 
en film om alderdom og død, 
i en industri som glorifiserer 
ungdommen, er den kanskje 
hans mest kompromissløse. 
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noe som er greit hvis en utelukkende 
skal se på de mindre, unge og fremad-
stormende artistene, men blant de som 
er skrevet med fete typer kunne vari-
asjonen i språk vært større enn skar-
ring på r-ene. Det eksperimentelle pop-
bandet The ruby Suns fra new Zealand 
står fram som en god booking, og er et 
av de få utenlandske bandene verdt å 
nevne. Da er det synd at de er oppført 
på samme dag som Åge og Sambandet, 
og etter all sannsynlighet vil de havne 
i skyggen av trønderkongen. Det gjør 
også at Samfundet misbruker sin rolle 
som en av Trondheims største konser-
tarrangører. Viljen til å hente mellom-
store internasjonale navn eksisterer 
ikke. noe som i aller høyeste grad 
burde være å forvente. Det er trist for 
publikum at svenske Hellsongs lanseres 
som det største utenlandske bandet, en 
gruppe som spiller coverlåter.

På et punkt skal Samfundet likevel 

ha ros. De nye, unge, ukjente og håpe-
fulle løftes fram. Med alle de små og 
mellomstore scenene, ligger mulig-
hetene godt til rette for bandene i 
urørt-mylderet. Spennende navn som 
stonerbandet Warp riders, og iampsy-
encefiction er åpenbare severdigheter. 
I tillegg er stjerneskuddet nils Bech en 
god booking av en ny norsk artist, som 
ligger i skiktet av artister Samfundet 
bør satse på. De åpenbare sikkerstik-
kene kveler Samfundets evne til sjan-
gervariasjon. Hiphop og elektronisk 
musikk havner i skyggen av pop og 
rock, og publikum undervurderes. 
Mangfoldet forsvinner i det ellers så 
mangfoldige huset. 

nå er ikke Samfundet utelukkende 
en konsertarrangør, og samfundsmøter, 
filmer, og stand-up er også en del av 
vårprogrammet. Igjen er det ingen-
ting som er oppsiktsvekkende eller 
utenom det vanlige. Trond Viggo tar 

Som regel sitter man med en viss grad av 
spenning når studentens storstue slipper 
programmet for et nytt semester. Like 
ofte går spenningen over i irritasjon, 
og den velkjente følelsen av å ha lest de 
samme ordene før. Bigbang, John Olav 
nilsen og Gjengen, kaizers Orchestra, 
kaizers Orchestra, kaizers Orchestra, 
Hellbillies og Åge og Sambandet. Alle 
har satt sine bein i det runde røde 
mange ganger, og alle har de fylt stor-
salen. Derfor skal ikke Samfundet klan-
dres for vårprogrammet med tanke på 
Finansstyrets ønsker, men det virker 
som de igjen har latt de siste års totale 
mangel på økonomisk styring være den 
styrende faktor. Med den siste feilbud-
sjetteringen av Søndre side virker det 
som ledelsen har kommet med despe-
rate skrik om penger. 

Programmet blir et eneste stort gjesp. 
En ansamling av artister som har tilhø-
righet innenfor våre egne landegrenser. 

turen, og den årlige visningen av rocky 
Horror Picture show er med som selv-
følgeligheter. Forestillinger som ikke 
er konserter blir for det meste fyll og 
styrker ikke programmet som helhet. 

Samfundet står igjen som en 
arrangør som er mer til glede for nye 
studenter, og de som nettopp har blitt 
gamle nok til å gå på konsert. De som 
har lyst til å oppleve noe mer unikt 
forvises til andre arenaer. Heldigvis 
er det ikke så lenge til UkA, som kan 
gi Samfundet det økonomiske løftet det 
trenger for å kunne arrangere konser-
tene de fortjener. 

KoNSErtProGrAM
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Samfundsproblemer

Vårprogrammet bærer preg 
av Samfundets stadig økende 

feighet, og blir ønskereprisen vi 
ikke ønsker å ha.
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Han fortel den til forfattaren som vil 
skrive denne historia, og vi får vere med 
på tilbakeblikka. Dette øydeleg mykje 
av spenninga som kunne blitt under 
scenene i livbåten. Maktkamp med ein 
tiger, storm og svolt er i botn og grunn 
irrelevant når ein heile tida veit at guten 
overlever. At filminga og det tekniske er 
godt gjennomført er det ingen tvil om, 
men det vert til tider for mykje av det 
gode. kjensla av at ein ser på ein animert 
Disney-film er til stades.

Den idylliske indiske kvardagen som 
vert portrettert i starten av filmen, vert 
drastisk bytta ut med redsel og panikk 
når Pi og familien skal frakte alle bebu-
arane av dyrehagen over stillehavet i 
eit stort lasteskip. Plutseleg er Pi den 
einaste overlevande, og saman med 
tigeren richard Parker skal han klare 
seg aleine i ein livbåt. Pi vart spelt av 

Suraj Sharma, og dette var debutfilmen 
hans. nokon dårleg jobb gjer han ikkje, 
men som sjåar hadde eg problem med å 
få medfølelse med han, då han på mange 
måtar hadde ein anonym personlegdom, 
og rett og slett var litt keisam. 

når ferda over stillehavet var ferdig, 
og Pi hadde kome trygt i land, sat eg att 
med ei kjensle av skuffelse. Filmen har 
vore mykje omtalt, og forventningane 
var difor store. Time Magazine uttalte 
at dette var «den neste Avatar», men det 
var få element som var fascinerande med 
denne filmen.

når filmen nærmar seg slutten, synst 
eg at dette var ein oppskrytt, langdryg 
og handligslaus film med ein lukkeleg 

Historia om Pi er eit eventyrdrama 
som skal innehalde spanande acti-
onscener, vakker natur, ville jungeldyr 
og spørsmål om religion. 

Det heile startar med ein lang sekvens 
der ein vert kjend med hovudpersonen Pi. 
Han bur i den indiske byen Pondicherry 
saman med familien sin. Alt tydar på at 
han hadde ein lykkelig barndom. Denne 
delen er ikkje heilt utan irritasjonsmo-
ment. Scener frå Pi sin barndom kunne 
med fordel bli kutta. Hadde dei blitt 
prioritert bort, hadde kanskje fleire 
haldt fokuset på filmen lenge nok til at 
dei fekk med seg dei mest sentrale situ-
asjonane som vert utspelt på skjermen. 
Desse kjem ikkje før dei siste minutta, 
og er heilt sentrale for å forstå kva filmen 
faktisk handlar om.

Sjølve historia til Pi vert fortalt av 
hovudpersonen sjølv, i vaksen alder. 

jonsvatnet i taket
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artig tankevekker er at man rett og 
slett ser opp på Jonsvatnet i stedet 
for å se ned på det.

 kombinasjonen av lyd og bilde 
kan sammen skape en enhet som 
videre gjør at verket kan ta ny form. 
Slik krever utstillingen Lydbilde noe 
av publikum: Vi må lytte. Det kreves 
også at vi må stå stille, at vi roer litt 
ned. Dette resulterer i en langsom 
opplevelse, men det er nødvendig for 
å ta innover seg hva utstillingen har 
å by på. Dette er en utstilling hvor 
publikums deltagelse foregår gjennom 
sansene.

Billedkunstner Markus Lanttos har 
laget et verk hvor publikums fysiske 
deltagelse er nødvendig. Installasjonen 
består av en stor sementkule plassert 
på en syv meter lang trebane, hvor 
publikum kan dytte kulen dit de 
ønsker. Her skal man lytte til lyden som 
oppstår når kulen ruller langs gulvet, 

lytte til bevegelsen. Hva man hører og 
observerer er opp til den individuelle 
publikummer.

Lydbilde er en avslappende utstil-
ling selv om kunsten uttrykker mye 
lyd. Denne samlingen av installasjoner 
vil være et fint sted for stille, pensum-
frie søndager. rolige omgivelser er 
nødvendig for å ta seg tid til å lytte. 
Da vil man kanskje omfavne lydene 
og se det poetiske i det hele. Så, enten 
du er en rolig sjel, eller en rastløs sjel 
som trenger ro, kan dette være en spen-
nede opplevelse.

Utstillingens konsept ligger i tittelen: 
en kombinasjon av lyd og bilde. Det 
går hovedsakelig i filmsnutter med 
pålagt lyd, og hvordan dette sammen 
skaper et uttrykk. I et av utstillingens 
verk, «SkIPPELS», har mor og datter 
kari Elise Mobeck og Heiða karine 
Johannesdottir Mobeck observert og 
filmet Trondheims drikkevannskilde, 
Jonsvatnet. De har blitt inspirert av 
lydene som oppstår når is på innsjøen 
smelter, eller fryser til. Ut ifra dette 
har de komponert musikk til verket. 
Musikken varierer fra harmonisk og 
rolig til det dramatiske. Ved noen 
anledninger får man nesten konnota-
sjoner til hiphop. Filmvisningen er plas-
sert i taket, hvor filmens bilder vises 
gjennom vann, noe som skaper en 
spennende effekt. Lyden som hører til 
verket, påvirker vannets bevegelse som 
igjen påvirker bildets bevegelse. Dette 
er et spennende og varieret verk. En 

Kunst kan være et meget 
abstrakt begrep, det beviser 

utstillingen Lydbilde.

Historia om Pi er ein oppskrytt film 
som likevel inneheld ei fascine-

rande historie. 

slutt. Plutseleg kjem det ei scene på nokre 
få minutt som får meg til å skifte totalt 
meining. Ei heilt ny historie vert presen-
tert, og mykje vert oppklart. I ettertid 
ser eg på filmen med eit heilt anna syn 
en det eg var førebudd på i store delar 
av filmen, og eg har brukt mykje tid på 
å diskutere og vurdere kva handlinga 
eigentleg var, og kva vi faktisk hadde 
sett på kinolerretet.

kritisk, da også Jitney har begrenset med 
tid denne kvelden. Helhetsinntrykket 
forstyrres for øvrig av den altfor høye 
lyden. På enkelte tidspunkt gjør det vondt 
i ørene, og partier av konserten oppleves 
som støyete. Snart er det bare alkoholi-
kerne blant oss som danser frivillig med.

Selvgod skyrap
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undergrunn og mainstream gjør Long. 
Live. A$AP til en ujevn lytteropplevelse 
selv om høydepunktene er mange.

Til gjengjeld er A$APs rapping 
forbedret på nesten alle punkter. Flyten 
er mindre hakkete, temposkiftene 
mindre anstrengte, stemmebruken mer 
kontrollert. Han er uanstrengt karisma-
tisk, med en teft for enkle, fengende 
rimskjemaer og gode refrenger. Lyrisk 
går det ennå stort sett i skryt og selv-
hevdelse, men nær slutten av skiva viser 
A$AP en sårbar side av seg selv på låta 
«Suddenly», en overraskende nyansert 
framstilling av hvordan han sliter med 
å omstille seg fra gatelivet til den ofte 
tomme stjernetilværelsen suksessen har 
gitt ham.

A$APs åpenbare ferdigheter hindrer 
ham likevel ikke i å bli overskygget av 
så godt som alle gjester på skiva. Den 
stjernespekkede «1 Train» har alle-
rede rukket å bli vinterens snakkis, 

men et bedre 
eksempel er 
den nihilistiske 
«PMW», hvor 
Los Angeles’ 
største dritt-
sekk, Schoolboy 
Q, uanstrengt 
leverer platas 
beste vers.
Årsaken til at 
han overskygges 
er åpenbar: A$AP rocky har karisma, 
men ikke personlighet. På tross av at 
han bare rapper om seg selv, får man 
ingen idé om hvem han egentlig er, 
bortsett fra en selvgod, men likandes 
newyorker som er glad i damer, klær 
og dop. «I be that pretty mothafucka/
Harlem’s what I’m reppin» rappet han 
på gjennombruddslåta «Peso», og etter 
femti minutter i hans selskap er dette 
ennå bildet man sitter igjen med. 

Hvordan ser hiphop ut i 2013? kanskje 
ligger svaret hos den gulltannede 
Harlem-gutten A$AP rocky. I 2011 
markerte han seg som et av årets store 
undergrunnsnavn med miksteipen 
Live. Love. A$AP, hvis estetikk er like 
enkel som den er effektiv: tilbakelent 
stoner-rap over drømmende, ofte melan-
kolske instrumentaler, hvor atmosfæ-
risk østkyststemning får bryne seg på 
skarpe sørstatstrommer.

Debutplaten hans er dog mer variert, 
med blandede resultater. Singelen 
«Goldie» er et klart høydepunkt, en 
skamløst fengende sak, hevet av en 
uimotståelig synthlinje. «Fashion 
killa» popper opp skyrap-estetikken, 
og resultatet er godt. Forutsigbart nok 
er Skrillex-produserte «Wild for the 
night» det soleklart verste sporet her, 
en gemen nederdrektighet som demon-
strerer at A$AP ennå er langt fra noen 
festrapper. Ønsket om å favne over både 

Lytteropplevelsen kan 
sammenlignes med den 

tilfeldige sexen A$AP Rocky 
glamoriserer: Det er tilfred-

stillende der og da, men 
man føler seg tom etterpå.

Skolegutter, six pence og Slipknot

NEW brIAN, MØLL, JItNEy - bLæSt - 11. JANuAr
TEKST:  MArtIN t. JoHANNESSEN marjoh@underdusken.no  FOTO:  Øyvor KArEvoLL

KoNSErt

låta er kun et unntak fra regelen.
De får ikke spille særlig lenge. Men 

det er greit, kort og presist er godt. 
Bandet Møll stiger opp på scenen. 
Vokalisten er ei dame, en mann med 
skjegg spiller tuba. Trommisen har på 
seg rutete skjorte og six pence. Dette 
bandet virker mer modent, de gikk 
kanskje på en jazza folkehøyskole ti år 
tilbake. Flere i publikum synger med, 
ordene er ektefølt og vokalisten på 
scenen smiler. Hun føler seg hjemme 
på Blæst, sier hun. Vi suges inn i låtenes 
instrumentale avslutninger, lydbildet er 
intenst, minner oss om kråkesølv og 
Coldplay. Spørsmålet er om Møll kan 
skille seg ut i mengden av andre såkalte 
indie-band. Uttrykket ligner på noe man 
har hørt før, ofte i bakgrunnen på retro 
kafeer. Den lille halvtimen vi presen-
teres for er god, men det er usikkert 
om enda en halvtime hadde falt i smak.

Det tredje bandet, Jitney, har sorte 

masker på. Dro sannsynligvis på 
Slipknot-konsert da deres baby dro avsted 
på folkehøyskole. Lydbildet er tyngre enn 
tidligere på kvelden, men førstelåta som 
presenteres er anonym og lite engasje-
rende. Heldigvis tar de av seg maskene 
før andrelåta, og vi opplever dem som 
nærmere, uttrykket som mer personlig. 
Soloene er tunge og harde, vi drar kjensel 
på rage Against The Machine, digger 
det og begynner å headbange. Vi kastes 
inn i nye sanger, tempoet er upåkla-
gelig, men etter hvert noe repeterende. 
Den neste låta blir til tider litt for lik den 
foregående, og de anonyme følelsene vi 
kjente på i begynnelsen dukker opp igjen. 

Publikum står flere meter fra den lille 
scenen på Blæst. new Brian spiller 
konsert, et av tre unge band som skal 
framføre sitt låtmateriale denne kvelden. 
Bandmedlemmene ser ut som om de 
nettopp har fullført et fint år på en kristen 
folkehøyskole. Bortsett fra trommisen, 
han ligner på David Bowie. De avslutter 
førstelåta og vokalisten begynner å prate. 
Han er flink på det, ydmyk, «dere har ikke 
lyst til å komme litt nærmere scenen?» 
Vi lyder hans befaling, beveger oss med 
små skritt. De spiller låta «Edge», fåtallet 
begynner å danse, resten tripper takten 
tilbakelent. Vokalistens tilstedeværelse 
er herlig. Han er Ian Curtis med rytme, 
dypt inni seg selv og sin egen musikk. 
Uttrykket er poppa, musikerne er trygge, 
innslag av Elvis Costello, The kooks og 
The killers kan høres. En mørkere låt om 
engler er ikke like god, og oppleves som 
heroisk og klisjéfull. Likevel skygger vi 
over det, danser og tripper med videre, 

Med andre ord: Drikk øl, stikk 
på konsert og smak på den 

nye vinen av Trondheim. 
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MANDAG 21. JANUAR
tulla Fischer:
Klokken 19.00: Vi som overlevde 
2012 kan dra på forum om verdens 
undergang.

TIRSDAG 22. JANUAR
Samfundet:
Edgar: Skru på hodet igjen, tirsdags-
quizen starter opp.
Ila Brainnstasjon:
Klokken 19.00: Bli med og spille på 
Brainnstasjonens Jam Session.

ONSDAG 23. JANUAR
Samfundet:
Klokken 21.00: Komikeren Dag Sørås er 

olavshallen: 
Klokken 19.00: Pop-kongen Michael 
Jackson hylles med et forrykende 
show.
trøndelag teater:
Klokken 19.00: Jubileumsreise 
gjennom Trøndelag Teaters historie 
med forestillingen Trøndelag Teater 
75 år

LØRDAG 19. JANUAR
Samfundet:
Klokken 22.00: Bergensrockerne 
John Olav Nilsen & Gjengen bråker i 
Storsalen.
Klokken 23.59: Izakaya Heartbeat gir 
deg psykedeliske toner på Knaus.
Dokkhuset:
Klokken 19.30: Kammermusikk med 
fiolin og bratsj ved Elise og Henning 
Båtnes.
Blæst: 
Klokken 23.00: Klubb deg gjennom 
vintermørket med glowsticks og såpe-
bobler på Cloudbusting.

SØNDAG 20. JANUAR
Samfundet: 
Klokken 19.00: Bli med inn i det 
japanske animeuniverset med 
søndagsfilmen Prinsesse Mononoke, 
Storsalen.
olavshallen:
Klokken 17.00: En drosjetur gjennom 
Manhattan er temaet for konserten 
Asfalt Cocktail.

TIRSDAG 15. JANUAR
Gildevangen hotel:
Klokken 19.00: Teaterstykket Banrøv 
tar deg tilbake til 1950-tallets knall-
harde gårdbrukerliv.

ONSDAG 16. JANUAR
Samfundet:
Klokken 20.00: Improoperatørene 
trimmer sin egen fantasi og dine 
lattermuskler på Klubben.
Dokkhuset:
Klokken 20.00: Trondheim Jazzorkester 
& Eirik Hegdal spiller Dingobeats.
Ila Brainnstasjon: 
Klokken 19.00: De små grå kan trenes 
med brainnstasjonens quiz.
Vitenskapsmuseet: 
Klokken 19.00: Foredrag om sosiale 
ulikheter ved professor i sosialmedisin 
Steinar Westin.

TORSDAG 17. JANUAR
Samfundet:
Klokken 20.00: Klubben klarte seg 
gjennom fjoråret, og åpner for nye 
skandaler.

FREDAG 18. JANUAR
Samfundet:
Klokken 20.00: Musikknerder kniver 
om trivia i storsalens musikkquiz.
Klokken 21.00: Verden gikk under, 
Gerilja og Warp Rider spiller på 
postapokalyptisk fest, hele huset er 
involvert.

«ironisk» og hardslående på Klubben.
Ila brainnstasjon: 
Klokken 19.00: Kreativiteten blomstrer 
på improteater, gruppen Improstata 
underholder.
annas kafé: 
Klokken 19.00: Fribyforfatteren Asieh 
Amini forteller om et liv i eksil.
3B: 
Klokken 23.59: Nina og Stine smører 
seg i massasjeolje og hører på Tre Små 
Kinesere.

TORSDAG 24. JANUAR
olavshallen:
Klokken 19.30: Richard Strauss´ 
hornkonsert nr. 2, og Sjostakovitsjs 
symfoni nr. 8 dirigeres av Alexander 
Vedernikov.
trøndelag teater: 
Helge Gimle spiller desillusjonert 
handelsmann i Arthur Millers «En 
handelsreisendes død»

FREDAG 25. JANUAR
Samfundet: 
Klokken 20.00: Storsalens musikkquiz, 
en god unnskyldning for å drikke en 
øl, og starte helga.
Klokken 22.00: Indie-pop bandet 
Satellite Stories speller opp til dans, 
Klubben.
Klokken 23.59: Indie-entusiaster kan 
få påfyll av rustne rytmer med Go! 
Fandango på Knaus.

Brukbar:
Klokken 19.30: Dørene åpner for 
den midtnorske musikkfestivalen 
«Trondheim Calling» på Brukbar og 
Byscenen.

LØRDAG 26. JANUAR
Samfundet:
Klokken 23.59: Vær «in the know», 
få med deg den siste snakkisen: 
Iampsyencefiction på Knaus.
rockheim:
Klokken 19.00: Den spontane musikk-
festivalen Impro Grand Prix går ned på 
Rockheim.
Ila Brainnstasjon:
Klokken 21.00: Shadows-bandet The 
Blue Star spiller funky sørferytmer i Ila.

SØNDAG 27. JANUAR
Samfundet:
Klokken 19.00: Russisk eksistensialisme 
á la Tarkovskij, søndagsfilmen «Speil» 
i Storsalen.
nova kinosenter:
Klokken 16.00: Bolsjoj ballettens 
oppføring av La Bayadère overføres 
live.

TIRSDAG 29. JANUAR
En trøst i den motløse, rotløse, 
nihilistiske studiehverdagen: en 
rykende fersk utgave av Under 
Dusken er å finne på din lokale 
utdanningsinstitusjon. 

Lettbeinte jams
I lune omgivelser på Ila Brainnstasjon gir unge 
musikere publikum en intim musikkopplevelse som 
spenner bredt.

Elev Embla kulset ved musikklinja 
på Trondheim katedralskole mener 
Trondheim manglet et tilbud for unge 
musikere som henne selv. Hun tok 
initiativ til konseptet «JamSession» på 
Ila Brainnstasjon. Annenhver tirsdag 
i partallsuker er det åpen scene for 
alle som ønsker å komme sammen 
og spille.

kvelden innledes av en vert som 
varmer opp lokalet før scenen blir alle-
mannseie. Tidligere har blant annet 
bandet Lavkarwo og artisten Børge 
Pedersen stått for oppvarming. 

– Det er forskjellige mennesker 

som tar scenen fra gang til gang. 
Sjangermessig har det også vært stor 
variasjon, forteller Embla.

Arrangementene har fått god 
respons fra publikum, samtidig 
som flere musikere i ulike aldre har 
kommet til underveis.

– Målet med «JamSession» var å 
skape en mer avslappet arena, med 
større takhøyde og mindre prestisje 
enn lignende tilbud i Trondheim, sier 
Embla. 

– Det handler om at alle må kunne 
tørre å ta scenen, uansett alder og 
erfaring.

For musikerne har konseptet også 
vist seg å bli en kilde til nye samar-
beid, hvor musikere som tidligere var 
ukjente for hverandre, har kommet 
sammen og funnet tonen.

UD

MUSIkk

TEKST:  Silje vollan                          
 silvoll@underdusken.no
FOTO: Eivind Sandodden Kise
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Du!     

 Hvem 
skal styre SiT?

Valg av studenter til SiT-styret 6. februar
                 Mer informasjon på velferdstinget.no 

Grip sjansen nå! Still til valg i SiT-styret. Eller foreslå det for en annen. 

En du har tillit til, en som er engasjert og dyktig. En som passer.

      SiT er til for studentene. Derfor har studentene flertall i SiTs styre – og 

styrelederen. For å sikre at SiTs mange viktige velferdstilbud best mulig 

skal matche studentenes behov og ønsker. 
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Hele jævla landet 
blir tatt over av 

myslimer

...at nytt år med blanke ark

...at Gud glemte å legge ved fasiten

...at Gud har mye å lære av NTNU

...at Spitposten til unnsetning

...at meningen med livet er ?f.(?x.f 
(x x)) (?x.f (x x))
...at stor nedtur.
...at på tide med opptur
...at erna_solberg_extra_large.jpg
...at Bovim vil ha mer tverrfaglighet
...at «tyngdekraften som en sosial 
konstruksjon»
...at alt er relativt
...at Fifty Shades of Particle 
Motion in Eucledian Vector Spaces
...at det kan du værra sjæl, din jævel
...at dilemmatid
...at koldbrann i penis eller 
Pirum-konsert?
...at bli Kaizers-fan eller begynne 
med crack?
...at frivillig på Samfundet eller ufri-
villig i Auschwitz?
...at få bank hver fredag eller flytte 
til Østfold?
...at studere i Bagdad eller Narvik?
...at Namsos eller urinveisinfeksjon?
...at flørte med barn eller bli med i 
Strindens?
...at være litt samisk eller være 
jævlig rein?
...at lese Fitteblekka eller Mein 
Kampf på bussen?
...at Dag Herrem i läderhosen eller 
Bovim i SM-kostyme?
...at studere statsvitenskap eller leke 
med tegnestifter?
...at alle snakker bergensdialekt eller 
være døvstum og blind?

– Hvor er jeg? Hvem er du, spør den tydelig 
forvirrede studenten Jan Skjærdal.

 Det er noe galt med øynene hans. De er 
helt svarte, og det er som om de borer seg 
inn i Spitpostens utsendte.

 Du er Jan Skjærdal. Du skulle fortelle oss om 
da du fikk Cthulhu utdelt på eksamen. Husker 
du ikke det?

 Det demrer for Skjærdal.
– Aaah, det. Du kan jo trygt si at jeg ble 

Tok eksamen, fikk utdelt Cthulhu

litt overrasket da jeg fikk utdelt Cthulhu 
i stedet for ark 2 i matteeksamenen, sier 
Kjærvik. 

 Ingen skade skjedd?
– Det var ikke noe stor sak. Noen få 

timer låst i et rom med et monster fra 
en annen dimensjon. Hva er vel det mot 
en Matte 3-eksamen, spør Skjærdal, og 
ler av egen vits.

Skjærdal forsvinner brått. Få 
sekunder senere dukker Skjærdal opp 
igjen. Øynene er rødsprengte. Mannen 
skjelver, før han faller i bakken av utmat-
telse. Han tar tak i Spitpostens utsendte. 

– HJELP MEG, GUD HJELP MEG.
 Mener du å si at det ikke var en positiv 

opplevelse likevel?

 - Jeg har vært fanget hos han i flere 
dager nå. Slipp meg fri, ber en klynkende 
Skjærdal.

Øynene ruller rundt, og man kan ikke 
se annet enn de melkehvite øynene hans, 
som gradvis blir svarte. Voldsomme 
rykninger fyller ansiktet hans, før han 
sakte men sikkert reiser seg igjen.

Ansiktet roer seg. Blikket borer seg 
inn i meg.

– Det jeg holdt på å si, var at det var 
litt overraskende. Men det viste seg å 
være en veldig positiv greie, nå har jeg 
fått kontakter både her og i andre dimen-
sjoner. Networking er nøkkelen for oss 
siv.ing-studenter, vet du. SP

TeksT:  Aasmund Vinjeboy
 Aasboy@spit.no
FOTO:  Bendikt LiKebanàna

SKrEKK oG GrU

Etter pengesprekken på Søndre side, 
kan det se ut til å bli mye Kaizers på 
plakaten framover. 

– Etter mange år med sviktende 
inntekter, må vi få inn litt midler. 
rundt regnet koster Søndre side 
5,3 Kaizers-konserter, sier en sliten 
finansstyreleder.

Han forteller at det som begynte 
som et sunt forretningsforhold mellom 
Samfundet og Kaizers har utviklet seg 
til en nært sagt parasittisk utnyttelse 
av Samfundets pengebehov.

– Hvem kunne tenkt seg at det skulle 
koste oss så dyrt å koble strømmen til 

Trenger 5,3 Kaizers-konserter for å 
finansiere Søndre side

– Det begynte med en konsert i ny og ne. Nå har jeg fått tønner i hagen, og gassmasker i 
hattehylla, forteller en fortvilt Dag Herrem.

TeksT:  Johan Møkkerbakken
 Aasboy@spit.no
FOTO:  Ludde Leganger

SAMFUNDET Søndre side om Sesam, spør Herrem.
Nå har Samfundets sviktende 

økonomi gjort at Herrem må la både 
bandet og groupies bo i hans eget 
hus, mens Herrem sover i det gamle 
kontrollkontoret.

– Det er et helvete, mildt sagt.
 Kan jeg sitere deg på det?
 Herrem innser sin forsnakkelse.
– oi. Nei, altså, det jeg mente å si, 

var at det er veldig hyggelig å ha dem 
boende hos meg. Ikke skriv noe annet. 

Herrem gir Spitpostens utsendte et 
bedende blikk. 

– Du vet ikke hvordan det er, du. Jeg 
gjør det jeg må gjøre for å få Samfundet 
til å gå rundt. Hvis vi ikke setter opp 
Kaizers-konserter, så blir det reak-
sjoner. Sterke reaksjoner. 

Han ser rundt seg, før han hvisker:
– Det er ikke tilfeldig at vi måtte 

investere i rullestolrampe, vet du. 
Gjør du noe du ikke burde, blir det 

fort konsekvenser, sier han.

Omper til du dør
– Det er klart dette er et positivt 
sammentreff for oss, sier Kaizers-führer 
Janove ottesen.

 Sammentreff?
– Vi har jo ingenting med dette 

å gjøre. Hvorvidt noen tilfeldigvis 
kobler en strømkabel rundt Sesam 
for å komme til Samfundet, er jo bare 
helt tilfeldig. 

 Hvordan visste du at det var det som 
var feilen?

 - Øh, jeg må vel ha hørt det et sted, 
tror jeg. Det er uansett ikke noe du har 
noe med, gutt, sier han.

Han drar frem en liten batong, og 
lar den hvile i hånden.

– Denne kan brukes til mer enn å 
slå på tønner, vet du. 

 Som hva da?
 - Dette intervjuet er over! SP

Flesteparten av studentene som skulle opp i Matte 3 har fortsatt ikke kommet ut igjen.
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