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For hvert år som går ser jeg stadig 
flere jenter vandre rundt på univer-
sitet. Dette er en positiv utvikling. 
Ikke bare blir campus et mer este-
tisk sted å være, det viser at vi tar nye 
steg på veien mot likestilling. Men 
hvor blir guttene egentlig av?

Det er en tydelig tendens at kvinner 
tar over for menn i høyere utdan-
ning. Profesjonsstudiene i medisin 
og psykologi har etterhvert fått en 
kvinneandel på 80 prosent. I vår ble 
det slått likestillingsalarm på UiO, da 
det viste seg at bare 35 prosent av de 
uteksaminerte var menn.  Faktisk er 
tendensen den samme over hele den 
vestlige verden, jentene dominerer 
stadig mer på universitetene. Vi er 
vitne til en omfattende samfunnsend-
ring. Burde konsekvensene av dette 
bekymre oss?

Det har blitt tatt til orde for at 
kjønnspoeng snart også må gjelde for 
gutter. UiO har vurdert dette på sine 
profesjonsstudier i medisin, odonto-
logi og psykologi. Men kjønnspoeng 
er en dårlig løsning. Ikke bare er det 
urettferdig straff samfunnet pålegger 
den enkelte, det er også en overfladisk 

symptombehandling av et dypere 
strukturelt problem.

Kanskje må man begynne allerede 
på barneskolen. Helt siden 1980-tallet 
har «ansvar for egen læring» vært et 
mantra i den norske skolen.  Skolen 
er blitt mer teoretisk, og mindre 
motorisk. Samtidig er de pedago-
giske virkemidlene løsnet opp, noe 
som gjør indre disiplin til en forut-
setning.  Dette kravet til «indre selv-
styring» har blitt et problem, spesielt 
for guttene. Sosialpsykologen Thor 
Johan Ekeland hevder at skolen 
er blitt feminisert, og at masku-
line verdier er blitt problematiske. 
En slående konsekvens kan være 
«ADHD-epidemien»man ser i dag, 
tre av fire som får diagnosen er 
gutter. Samfunnet mener de mangler 
selvkontroll.

Selvkontroll ser ut til å være en 
nøkkelegenskap i den vestlige verden. 
Individualismen har gjort oss frie, 
men for å forvalte «friheten» trenger 
vi selvkontroll. Jentene tar dette 
ansvaret i større grad. En ny svensk 
forskningsstudie finner at suksess 
på skolen korrelerer med personlig-
hetstrekkene planmessighet og lett 
nevrotisisme. Veldig enkelt, og svært 
kjønnsstereotypisk, virker dette mer 
treffende på jenter enn gutter.
Et annet kjennetegn ved samtiden 

er mangelen på holdepunkter. 
Relativismen tar sakte livet av gamle 
verdier, tradisjoner og autoriteter. 
Alt blir stadig mer flytende. I dette 
moderne tåkelandskapet navigerer 
man best med sosiale og teoretiske 
evner, ikke med makt eller styrke. 
Den tause mannen sliter i dagens 
«meta-samfunn».

Før kunne menn som ikke tok 
utdanning dra til sjøs, eller bare møte 
opp på fabrikken. Slik er det ikke i 
dag. Mange av de typiske mannsyr-
kene som ikke krever utdanning 
har forsvunnet. Det post industri-
elle samfunnet kaster den maskuline 
mannen på skraphaugen. Frykten er 
at menn som samfunnet ikke lenger 
har bruk for vil slå tilbake, boksta-
velig talt. Vold i et samfunn kommer 
ofte fra mennesker som opplever tap 
av anerkjennelse og en truet sosial 
status. Tallene viser også at de aller 
fleste som stemmer på høyreekstreme 
partier er menn, med ideologier som 
drømmer seg bakover i tid.

Verden har blitt holdt i mannens 
jerngrep, men grepet løsner. Slik 
beveger verden seg et sted den aldri 
har vært før. La oss håpe det ikke 
skapes for mange sinte unge menn 
på veien.  
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Det kan aldri bli for mykje Emma Watson <3 <3 <3 

Ung idealisme
De siste ukene har studenter i 
Hong Kong tatt til gatene for å 
kjempe for noe som for oss er den 
rene selvfølgen: Demokratiske 
rettigheter. Demonstrasjonen viser 
også et tydelig generasjonsskille. 

– Den eldre generasjonen mener 
at vi må bevare stabilitet og velferd, 
mens den yngre generasjonen 
finner det viktigere å kjempe for 
demokratiske rettigheter, sier 
Benedict Man Hung Choi fra Hong 
Kong til Under Dusken. 

På samme tid ble Studentenes 
fredspris 2015 annonsert her 
i Trondheim. Denne gangen 
går prisen til 23 år gamle Ayat 
Alqormozi fra Bahrain. I 2011 leste 
hun dikt for å kreve demokrati 
og menneskerettigheter i sitt 
hjemland. For dette ble hun utvist 
av universitetet, fengslet, trakassert 
og torturert. 

Sammenlignet med studentene 
i Hong Kong og Ayat Alqormozi 
i Bahrain som kjemper for 
demokrati og grunnleggende 
menneskerettigheter kan man forstå 
at noen føler det blir mye ståhei 
for ingenting når SiT investerer 
millioner i fossile enerigkilder. 
Til tross for dette perspektivet 
er det studentene som kan lede 
vei i verdispørsmål, stoppe opp , 
stille kritiske spørsmål og stå på 
sin idealisme. Det er ikke riktig å 
lukke øynene for det som kan være 
småskittent, bare fordi det drukner 
litt i det store bildet. Så lenge SiT 
skal representere oss studenter, må 
de også spille med åpne kort. En 
debatt og gjennomgang av dette i 
deres styre er bare sunt. 

Selv om investeringene 
kommer tilbake i form av gode 
velfersordninger til studentene 
i Trondheim, er det viktig å vite 
hvor pengene har vært. Når SiT 
har muligheten til å sjekke hvor de 
resterende millionene investeres 
utenlands, bør de gjøre akkurat 
det. Det bør være det minste 
kravet. Vi som studenter kan mene 
akkurat det vi vil om hvordan 
våre penger forvaltes, heldigvis. 
Trondheimsstudentene trenger 
ikke paraply for å beskytte oss mot 
tåregass eller være redd for å bli 
fengslet og trakassert for vår naive 
og unge idealisme.

Feminiseringen av guttakrutt
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@UnderDusken

NYE MULIGHETER
Nå starter kampen om bryggeriets framtid.

Journalist

n y h e t s ko m m e n ta r

marius Flatås

SYNNE HAMMERvIK

Jentene tar over høyere utdanning. Bør vi være bekymret?
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SIST:
Siden

UD FOR

NYHET

– Hat medfører bare usik-
kerhet og løgn i et sam-
funn. Ingen vet hva som 
er sant eller usant. Jeg 
skulle bare ønske verden 
hadde forstått at hat og 
krig aldri skaper vinnere..

25 åR SIDEN 10 åR SIDEN
Ettersom det hele skred frem 
fikk gutta tilbake selvtilliten. 
Bård viste oss “snurre bassen-
trikset” sitt, Øystein pusset mer 
flygel og Ulf ble bare mer og 
mer rampete. 

75 åR SIDEN
75 år siden
– Hvilke egenskaper ved 
kvinnen synes de mest 
om?
– Ærlighet, mot og humør.
– Hva legger de først 
merke til hos en kvinne?
– Panne, øyne og munn. 

Veronica Orderud vil bli studentombud

Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning 
til overlagt drap i 1999. Nå har hun sonet nesten ferdig 
og ønsker å bli et av landets første studentombud melder 
Khrono.no. Hun er en av 30 søkere som har søkt på still-
ingen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
— Jeg vil ikke si så mye om det, men jeg tror jeg er like 
kvalifisert som mange andre. Jeg vet jo mye om det å være 
student, og kanskje særlig under til tider ekstremt dårlige 
forhold, sier hun.  
Ifølge stillingsutlysningen skal studentombudet være 
en uavhengig instans som gir råd og bistand i saker om 
studentenes studiesituasjon. Et studentombud har også blitt 
etterspurt ved NTNU. 

Til angrep på egen studentmasse

Debatt om sosiologiens framtid sto på plakaten 
under årets sosiologifestival. Den benyttet, 
Ifølge Universitetsavisa,  førsteamanuensis 
Gunnar Aakvaag ved institutt for sosiologi til 
å gå i strupen på dagens sosiologistudenter.
– La meg være en uhøflig gjest ved å legge en 
demper på stemningen. Dere er den kjedeligste, 
mest anonyme generasjonen norsk sosiologi har 
hatt noensinne. Dere har ikke noe eget pros-
jekt dere har brukt til å ta et oppgjør med forel-
dregenerasjonen, åpnet Aakvaag. 
Aakvaag  savner fagkritikk, innvendinger og 
opposisjon.                              
– Dere er en utydelig, anonym generasjon; jeg 
skjønner ikke greia deres, sa han.

136… byer på 6 kontinenter markerte dyredagen med krav om at politikerne skal gjøre mer for dyrene. 

Kritisk til nytt masterprogram

Studentrepresentant i NTNU-styret, Per 
Christian Tangene er kritisk til det nye 
studieprogrammet som er et erfarings-
basert masterprogram innen olje- og 
gassteknologi. 
– Hvor lenge skal NTNU bidra med 
kunnskap som forlenger utvinningsperioden 
for oljeselskaper som for eksempel Statoil, 
spurte Tangene ifølge Universitetsavisa.                                                                                 
Han mener det er etisk problematisk at 
nye studieprogram innen fossile brennstoff 
opprettes, fremfor fornybar energi. Styreleder 
Svein Richard Brandtzæg varsler større 
diskusjon om etikk etter kritikken.

www.ute.no

En av Norges fl otteste klatrehaller med vegger på 17, 16, 13 og 
11m og mer enn 130 ulike ruter. Trondheims tauklatrehall ligger 
naturskjønt til ved Ladehammeren.

• Klatrekurs hver uke
• Mer enn 140 ruter
• Årskort m. stud. rabatt

Besøk vår spesialbutikk for 
klatring ved Gamle Bybro

• Norges garantert beste pris på 
 Klatrepakke
• Trondheims største utvalg 
• Vi tilbyr også skred og padlekurs
 

Åpningstider 11-17.45 (16)

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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OLJEINVESTERING

TEKST: Kristian Aaser
FOTO: Eirik Åsheim

Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) investerer i ulike aksjefond nasjonalt og globalt, men kan ikke si sikkert hvor 
de internasjonale investeringene ender. Bare i norske investeringer ender 5,4 millioner kroner i oljeindustrien.

sit investerer millioner i fossile energikilder

Omfattende investeringer i ulike 
aksjefond er en av inntektskildene til 
samskipnaden. Formålet er å vedlike-
holde verdiene som skal brukes på å 
styrke studentvelferden. Tall som Under 
Dusken har fått fra SiT viser at inves-
teringer i aksjefond blir reinvestert i 
oljeindustrien. På listen over behold-
ningen figuerer selskaper som Statoil, 
SeaDrill, Deep Sea Supply og Det 
norske oljeselskap. Dette er selskaper 
som tidligere har blitt anklaget for å 
bedrive miljøfiendtlig virksomhet.

– SiTs investeringer er i relativ 
forstand ikke store, men dette er et 
prinsipielt spørsmål. Det er nok av 

muligheter til å heller satse fornybart, 
sier Vegard Bilsbak i gruppen Fossil-
frie penger Trondheim.

Vil sikre verdien
Bilsbak mener SiT burde velge å in-
vestere i fornybare energikilder, hel-
ler enn i oljesektoren. Ved å investere i 
fossil energi opprettholder man ifølge 
Bilsbak et system som bidrar til den 
klimamessige utviklingen man ser i 
dag. 

– Oljen har vært viktig for norsk 
utvikling, men veksten kan ikke fort-
sette i evig tid. Vi bør være fornøyde 
nå, og ikke tyne det til det ytterste, 
sier han.

SiT startet å spare i aksjefond for 
om lag 20 år siden og investerer i dag 
totalt 32,4 millioner kroner i aksjer. 
Av dette utgjør investeringene i nor-
ske aksjefond 15,9 millioner, hvorav 
5,4 millioner er plassert i oljeindus-
trien.

– Vi sikrer våre verdier ved å spre 

pengeplasseringene til mange ulike 
bransjer, herunder oljevirksomhet, 
sier kommunikasjonsdirektør Halva-
rd Danielsen i SiT.

sparer i fond for å fremme stu-
dentvelferd
De resterende 16,5 millionene er in-
vestert globalt, gjennom kapitalfor-
valtningsselskapet Aleggro. 

SiT mener det er grunn til å anta at 
disse investeringene i mindre grad er 
relatert til oljesektoren. Utenlandske 

• Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) investerer totalt 32,4 i ulike aksje-
fond. Av de norske investeringene ender 5,4 millioner i oljeindustrien.

• Den internasjonale kampanjen Go Fossilfree arbeider aktivt for å fremme 
fossilfrie investeringer.

• Gruppen Fossilfrie penger Trondheim arbeider gjennom lobbyvirksomhet og 
brevkampanjer for å påvirke institusjoners fossile investeringer.

Fossile inVesteringer

børser er mindre dominert av oljein-
dustrien, men SiT har ikke kontroll 
over summene.

– Dette selskapet er godt kjent med 
våre etiske retningslinjer og skal op-
erere i henhold til disse. Vi kan selv 
sjekke hvordan pengene blir forvaltet 
når vi ønsker det, sier Danielsen.

Han sier at SiT investerer i aksje-
fond for å unngå at de på lang sikt ta-
per verdier.

– SiT har avsatt penger som skal 
brukes til blant annet nye studentbol-

iger, rehabilitering av eksisterende 
boliger, barnehage og treningssenter, 
sier Danielsen. 

 – krevende problemstilling
SiT profilerer seg selv som en 
miljøvennlig og framtidsrettet stif-
telse. Danielsen mener at SiT lever 
opp til denne profilen.

– Vi gjennomfører en rekke tiltak 
for at vår drift skal være så miljøvenn-
lig som mulig. Vi bygger for eksempel 
nye miljøvennlige studentboliger og 
er opptatte av gjenbruk og avfallssor-
tering, sier Danielsen.

SiT har retningslinjer for invester-
ingene de gjør og setter i dag grensen 
ved barnearbeid og våpenproduksjon. 
Det er ikke lagt begrensninger på 
hvor mye som skal plasseres i oljerela-
tert virksomhet.
Er ikke dette å sette standarden litt lavt?

– Det er nok mulig at vi bør vur-
dere å ta inn flere faktorer enn 
barnearbeid og våpenproduksjon som 
etisk grunnlag i våre retningslinjer, 
sier Danielsen.

Norsk økonomi er i stor grad ba-
sert på oljeindustrien, og mange av 
SiTs studenter utdanner seg også til 
jobber i oljesektoren. Danielsen me-
ner problemstillingen er krevende.

– Fra ulike etiske synsvinkler kan 
det tenkes at vi bør ha en rekke beg-
rensninger på hvor vi investerer og 
ikke. Spørsmålet om investeringer i 
akkurat oljesektoren er komplekst, 
sier han.

SiT har på bakgrunn av at prob-
lemstillingen er krevende ikke ute-
lukket fossil energi fra investeringene 
sine.

– Det er også ulike oppfatninger 

om det er riktig å investere i ulike 
typer oljevirksomhet samfunnsmes-
sig, økonomisk og miljømessig, sier 
Danielsen.

har klare standarder
Leder Knut Jørgen Vie for konsernsty-
ret i SiT forteller at dette er en prob-
lemstilling som ikke har blitt tatt opp 
i styret. Likevel er det et tema de er 
opptatte av. 

– Vi i styret er opptatt av at det er 
satt akseptable standarder til driften, 
men dette har ikke vært debattert hit-
til, sier han.

Han forklarer at deler av omsetnin-
gen er plassert i aksjefond og obligas-
joner for å unngå at SiT på lang sikt 
taper verdier.

– Aksjene er plassert i et vidt 
spekter av fond for å redusere risiko. 
Uansett hvor du investerer er det stor 

sjanse for at pengene til slutt ender 
opp i oljeindustrien, sier han.

Vie mener at Fossilfrie penger 
Trondheim ikke innser at mye penger 
vil havne i oljesektoren uansett, og at 
det ikke har så mye å si om pengene 
havner i oljeindustrien i andre eller 
tredje investeringsledd. Han sier det 
er for risikofylt å investere alt i en sek-
tor.

– Vi kan ikke flytte alt til fornybar 
energi på grunn av risikoen det inne-
bærer, sier han.

gyllen middelvei
Vie forklarer at SiT forsøker å finne 
en gylden middelvei, der de etiske 
aspektene ved investeringene på best 
mulig vis skal sammenfalle med det 
å øke kvaliteten på studentvelferden. 
Han mener man må se på helheten av 
arbeidet SiT gjør. 

– Vi har klare standarder for alt ar-
beid vi driver med, men må finne en 
balansegang der studentvelferden blir 
hardt prioritert, sier han. 

Han forteller at området SiT har 
mest miljøvennlig innflytelse er i byg-
gesektoren, og at de her har lagt inn 
en stor innsats.

– SiT bygger miljøvennlige stu-
dentbyer. Studentbyen på Lerkendal 
har for eksempel passivhus standard, 
som er energibesparende, sier Vie.

Vie vurderer å ta spørsmålet om 
oljeinvesteringene opp i styret, men er 
så langt bare i vurderingsfasen.

– Det er mulig at problemstillingen 
rundt investeringene blir tatt opp i 
styret, sier han.

Bilsbak mener at alle som som har 
investert i fossile energikilder er en 
del av profittjaget som danner grunn-
laget for klimakrisen. Kampanjegrup-
pen vil inn i dialog med SiT.

– SiT er en aktør som kan legge 
press på kapitalforvaltere og en en-
dring i investeringene deres kan ha en 
sterk symboleffekt, sier han. UD

Vegard BilsBak
Talsperson i Fossilfrie penger

Oljen har vært viktig for norsk utvikling, men veksten kan 
ikke fortsette i evig tid. Vi bør være fornøyde nå, og ikke tyne 

det til det ytterste

MYKJE STYR FOR INGENTING

Det er lett å hisse seg opp  over 
hykleri. SiT byggjer miljøvenleg, men 
set samstundes pengar på oljein-
dustrien. Det er likevel vanskel-
eg å klage når SiT berre gjer jobben 
sin. Olja, trass dårleg rykte og ned-
skalering av arbeidsplassar, lever-
er framleis gode resultat. Såleis 
veit vi at velferdspengane våre er i 
trygge hender, om enn litt skitne.

5,4 millionar er sjølvsagt mykje 
grandis, men det er små tal for in-
dustrien. Det er knapt éin prosent av 
ein leitebrønn, og rundt fem dagar 
drift i felten. Men noko må vi vel 
gjera for klimaet, seier skeptikarane. 
SiT hevdar «det er komplisert», som 
truleg er nytale for «vi vil helst ikkje 
seia noko». På den eine sida skal SiT 
unngå oljeindustrien, og på hi gjev 
han hyblar og subsidiert tannlege-
hjelp til framtidige oljeingeniørar. 
Det er rimeleg å tru at dei vil gjera 
skade for langt meir enn skare 5,9 
millionar. Dermed er vi tilbake der vi 
starta: Ein gjev litt og ein tek litt, utan 
å koma så frykteleg langt nokon veg. 

Som forbrukarar likar vi å høyre at 
endringar alltid kjem nedanfrå, at vi er 
viktige. Symbolsaker som denne gjev 
ein illusjon av makt, men den kom-
fortable retorikken endrar ikkje at 
det står på politikarane. Europarane 
har, på trass av all slags fornuft og 
med god hjelp frå såkalte miljøver-
narar, gradvis avvikla atomkraft. Der 
kjem norsk gass inn, og alternativet 
er ureint kòl eller politisk ugrei gass 
frå Russland. vi kan kan gjerne sys-
le med andre ting, men vi skal ik-
kje lata som at det ikkje gjeld oss.

Det er sjølvsagt fint om Norge vil 
vera flinke, men det har liten effekt 
om vi ikkje spelar på lag med resten 
av Europa. Miljøkrisa er eit storpoli-
tisk problem, og krev politiske tilt-
ak over heile røkla. Då blir det altfor 
lettvinn å spegle seg i glansen av Ni-
delva og tru at det er her slaget står.

kommentar

emil Flakk
Journalist

kritisk: Vegard Bilsbak i gruppen Fossilfrie penger Trondheim ønsker at SiT 
heller investerer i fornybar energi.

Balansegang: Knut Jørgen Vie i SiT mener at SiT må finne en gyllen middelvei mellom studentvelferdsprioriteringer og investeringer.
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Manglende kontakt mellom student og ansatte går ut over både læringsutbytte og psykisk 
helse, mener høyskolektor.  – I USA var det mer naturlig å få oppfølging, sier masterstudent.

Høgskolelektor Tone 
Strømøy ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus mener 
manglende kontakt mellom 
studenter og ansatte må ta 
sin del av ansvaret for at stu-
denter sliter psykisk. Ifølge 

studentenes helse- og trivs-
elsundersøkelse har én av fem 
studenter studenter alvorlige 
psykiske plager. Strømøy på-
peker at man for tiden har et 
voldsomt karriere- og prestas-
jonspress på studenter. 

—  Selv om mange klarer 
seg bra, vil andre få det tøft 
uten oppfølging fra fagper-
soner på studiet. De trenger 
trygghet og tillit til fagperson-
ene for å lære på en god måte, 

sier Strømøy. 

Fjernt å besøke foreleser
Masterstudent i statsviten-
skap Andreas Gahr Brunsvig 
ved NTNU forteller at det har 
blitt mer naturlig å besøke 
foreleserne i kontortidene 
deres jo lenger man har kom-
met i studiet. Tredjeklassen 
på bachelorstudiet og begyn-
nelsen på masteren står i kon-

trast til førsteåret.
— Første studieår er det 

ganske fjernt å besøke forele-
ser i kontortiden deres. Alle 
professorene har omlag 150 
studenter eller mer. Etter 
hvert blir det mer naturlig 
å stikke innom kontoret til 
foreleseren, fordi det er små 
klasser og foreleseren gjerne 
kjenner deg igjen, sier han.

Brunsvig forklarer at den 
mindre størrelsen på klass-

ene på masterstudiet gjør at 
man kommer nærmere pro-
fessoren, og at man ser det er 
et menneske og ikke bare en 
person med en Powerpoint-
presentasjon. Han mener 
foreleserne kunne oppfordret 
studentene til å benytte seg av 
kontortidene som er satt opp. 

Selv om størrelsen på 
klassene kan være en med-
virkende faktor til kontakten 
med foreleseren, legger Brun-

sjenerte studenter, skumle professorer

STUDIEKVALITET

TEKST: Kyrre Ryeng og Erlend  
 Årstøl
FOTO: Hans Fredrik Sunde

svig til at modenhet på studiet 
også spiller inn.  Han tviler 
derfor på om det ville hatt 
noen effekt for førsteårstu-
dentene på bachelornivå.

— En professor er mer 
skremmende på førsteåret 
enn på fjerdeåret. Mange er 
kanskje redde for å spørre om 
noe åpenbart, sier han.

et politisk problem
Høgskolelektor Strømøy me-
ner at det å ha muligheten til 
å møte opp på en professors 
kontor til fastsatte tider ikke 
gir det samme utbyttet som 
daglig kontakt med fagper-
soner i undervisningssituas-
joner.

— En god pedagog pluk-
ker opp studenter som sliter 
faglig eller psykisk, sier hun.

Strømøy peker på politiske 
endringer som gjør at mange 
universitetsansatte får dår-
ligere tid til å følge opp 
studentene. I en kronikk i 
Dagbladet peker hun på tell-
ekantsystemet, hvor man 
belønner artikler i tidsskrift-
er, som en del av problemet. 
Man får ikke uttelling for å 
være en god underviser, me-
ner hun. 

— Vi bruker mer tid på for-
skning og retting av oppgav-
er,  og får da dårligere tid til å 
følge opp studenter, sier hun.

usa er bedre
Masterstudent i statsviten-
skap Margareth Sandvik Al-
fredsen ved NTNU sier hun 
har inntrykk av at mange stu-
denter kun henvender seg til 
forelesere når de er i en knipe.

— Ofte går man bare til 
forelesere i deres kontortid 
når man er desperat etter å 
få svar på noe til en oppgave, 
sier Alfredsen. 

Både Brunsvig og Alfred-
sen har vært på utveksling til 
USA, henholdsvis Berkeley 
og New Jersey. 

— I USA var det mer 
naturlig å søke faglig oppføl-
ging av professorene utenfor 
forelesningene, sier Alfred-

sen.
Brunsvig forteller at opp-

møte på kontortid telte på 
karakteren i enkelte fag han 
tok ved Berkeley. I et annet 
fag var han pålagt å møte 
minst to professorer han ikke 
hadde i det kurset, men som 
hadde ekspertise innenfor 
fagområdet og som kunne 
veilede ham på oppgaven han 
skulle skrive i faget.

Bedre oppfølging
En større forskjell mellom 
det norske og amerikanske 
utdanningssystemet er ifølge 
Brunsvig og Alfredsen opp-
følgingen av hvor man ligger 
an i fagene underveis i semes-
teret.

— Der var det slik at man 
kunne gå inn på nettsiden til 
faget og se karakterene du 
hadde fått så langt. Da kunne 
du også se hva du måtte få på 
den siste prøven for å få en 
bestemt karakter, sier han.

Det står i kontrast til situ-
asjonen i Norge, mener Al-
fredsen.

— I Norge får du nesten 
ingen tilbakemelding før ek-
samen. I USA får du kontinu-
erlige tilbakemeldinger på op-
pgaver og presentasjoner helt 
fra semesterstart, sier hun.

Er dette bedre når man får 
denne typen oppfølging?

— Ja, jeg synes det hadde 
vært bra med litt mer tilbake-
melding i Norge også. Når 
du skriver 20-40 sider på en 
oppgave, så vil du gjerne vite 
litt  mer enn bare om det er 
godkjent eller ikke, sier hun.

Delegert bort kontakten
Sosiologiprofessor Aksel Tjo-
ra ved NTNU er en av dem 
som verdsetter kontakt med 
studentene sine. Han mener 
undervisningsformen på uni-
versitetene kan skape avstand 
mellom student og ansatt.

— I de store innføring-
skursene oppleves nok fore-
leseren litt fjern for studen-
tene. Foreleser forteller, og 

Tone sTrømøy
Høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus

En god pedagog plukker opp studenter som 
sliter faglig eller psykisk

BeDre oppFølging: Andreas Gahr Brunsvig og Margareth Sandvik Alfredsen har begge vært på utveksling i USA. De forteller at forskjellen mellom det norske og amerikanske 
utdanningssystemet er stor.

mangler arena: Aksel Tjora mener undervisningsformen på universitetene kan skape avstand 
mellom student og ansatt.

forventer ikke så mye respons 
fra salen. Studenter tar det 
fort for gitt at de ikke har 
noen relasjon til de vitenska-
pelige ansatte, sier Tjora.  

Tjora mener studenter kan 
få mye igjen for kontakt med 

foreleserne. I tillegg til hjelp 
med faglige spørsmål, kan 
det spille inn på trivselen til 
studentene.

— Veldig mange studenter 
har et ganske lavt selvbilde 
tidlig i bachelorløpet. Man 
går rundt og vet ikke hvem 
man skal snakke med og hva 
man skal gjøre. Opplever de 
å bli sett og at de kan snakke 
med en foreleser, om så bare 
for løsprat, kan det gjør det at 
de føler tilknytning til faget 
og undervisningen, sier han.

Dessverre ender det ofte 
opp med at det bare er de 
modigste som tar kontakt 

med foreleseren, mener Tjora.
— Jeg tipper at veldig 

mange lurer på noe, men 
aldri tar sjansen på å spørre 
oss. Vi oppleves kanskje som 
litt skumle, sier han.

Forelesning som under-

visningsform og bruk av It’s 
learning bidrar til at stu-
denter venner seg til ikke å 
kjenne sine egne lærere, me-
ner Tjora.

—  Jeg kjenner igjen an-
sikter ganske godt, og kan 
hilse på folk på gata på Drag-
voll. Det er ofte til stor over-
raskelse for studentene, som 
tror at de bare er diffuse fig-
urer der ute i salen, sier Tjora.

Tjora forklarer at kontak-
ten med studentene har blitt 
delegert bort.

—  Ofte er det læringsas-
sistenter som har ansvaret 
for øvinger og kollokviegrup-

per. Da blir de kursansvarlige  
enda fjernere. Det gjør bare 
vondt verre, sier han.
 
kaffe med professoren
Han mener at det for de 
ansatte ikke skal så mye til for 
å gjøre en forskjell for studen-
tene.

— Man kan ikke bli kjent 
med alle i et bachelorkull, 
men man kan veksle noen få 
ord med dem i en pause eller 
på gata på Dragvoll. Det skal 
veldig lite til, og det kan bety 
mye for studentens engasje-
ment i faget. Dessverre er det 
ingen arenaer eller situasjo-
ner som direkte legger opp til 
en slik kontakt, sier han.

Tjora mener at man kan 
kunne lagt til rette for mer 
kontakt ved å bruke de områ-
dene som allerede finnes på 
universitetetet aktivt.

— Man kunne ha lagd et 
«ta en kaffe med professoren»-
opplegg på kaféene. Det er 
ganske ufarlig. Så kunne vi 
gjort oss tilgjengelig for stu-
denter for å snakket om kon-
krete saker eller rett og slett 
bare ta en kopp kaffe, sier 
Tjora. UD

Natt til 28. september mottok politiet melding om at det skal ha skjedd en voldtekt i nærhet-
en av Studentersamfundet. Offeret skal være en 19 år gammel norsk kvinne. Hun ble kjørt 
til voldtektsmottaket på St. Olavs, og ble avhørt etter undersøkelser, bekrefter operasjon-
sleder i Sør-Trøndelag politidistrikt Bjørn Handgard ifølge Adressa. Politiet har satt alle 
tilgjengelige ressurser på saken og kalt inn krimteknikere. Samfundet-leder Per Fridtjof 
Larssen forteller til dusken.no at de prøver å bistå politiet i den pågående etterforskningen.
– Det som skjedde i helgen er veldig synd. Politiet tar kontakt med oss når de ønsker, og vi 
vil hjelpe til der vi kan, sier han. Videre vil Larssen oppfordre Samfundets medlemmer og 
andre til å ta vare på hverandre. 

I en kronikk på DN.no skriver Erna 
Solberg at læreryrket skal bli mer 
prestisjefullt. I det kommende stats-
budsjettet skal 312 millioner kroner 
bevilges til et lærerløft. De viktigste 
grepene som blir tatt er økt satsing 
på etter- og videreutdanning, økte 
krav for lærerutdanningen og større 
krav til fordypning. Lærerutdannin-

      
 FOTO: Ida Jønsberg

ARKIVFOTO: Silje Krager 

Voldtekt ved studentersamfundet satser mer på lærere norge sier nei til utenlandsutdannede sykepleiere
gen skal styrkes ved å innføre krav 
om karakter 4 i matematikk og ved en 
omgjøring av dagens fireårige utdan-
nelse til en mer praksisnær femårig 
mastergrad. I følge DN vil regjeringen 
også tvinge 40.000 lærere til å ta etter-
utdanning. Men først å fremst er ikke 
lærerløftet en strategi for lærere, men 
en strategi for at elever skal lære mer.

Til tross for at Norge trenger sykepleiere, har 2400 hjemvendte sykepleiere fått 
avslag siden 2008, melder Aftenposten. Det er Statens autoriseringsskontor for 
helsepersonell (SAK) som godkjenner utenlandsk utdanning. Fra 2010 til 2013 har 
88 klaget, hvorav 2 har fått medhold. Helseminister Bent Høie har fått spørsmål 
om saken i Stortinget fra Kjetil Kjenseth (V). - De som har tatt kontakt er fortvilte 
og opplever at systemet er uforutsigbart, sier Kjenseth. Mange av avslagene gjaldt 
studenter fra Australia. Helse og -omsorgskomiteen på Stortinget var nylig på 
studiereise for å lære av landets helsevesen.
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Vi støtter ditt studieopphold
Vi støtter studieopphold for mastergradsstudenter med 

opptil € 5100 og doktorgradsstudenter med opptil € 9000 for 

studieopphold ved et av våre samarbeidende universiteter i 

Tyskland.

Hvem kan søke?
E.ON-stipendet støtter energistudier og -forskning innenfor

•	 Jus 

•	 Økonomi 

•	 Statsvitenskap 

•	 Teknologi (real- og ingeniørfag) 

Interessert? 

Samarbeidende universitet i Tyskland

E.ON Energy Research Center, 

RWTH Aachen, Universität Augsburg 

Energiewirtschaftliches Institut - 

Universität zu Köln, 

Technische Universität Dresden,

Technische Universität Clausthal 

Søknadsfrist: 15. oktober 2014 

Søknadsskjema kan lastes ned fra: 

http://www.eon-stipendienfonds.de/en 

Med E.ON-stipendet kan du ta deler av 
utdannelsen i Tyskland. 

30 år
1800 stipend 
100 millioner kroner tildelt

ENERGI?

30 år - 1800 stipend - 100 millioner kroner tildelt

Studerer du

Your Extreme er en idékonkurranse initiert av KONGSBERG og NTNU for å synligg jøre viktigheten av grunnkunnskapen i utviklingen av avansert teknologi.
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Academic Ranking of World Universities (ARWU) 
og Times Higher Education (THE) er de mest sit-
erte universitetsrangeringene i verden. De baserer 
seg på 60 posent forskningsaktivitet og 40 posent 
kvalitetsmåling av undervisningen. NTNU skår-
er lavt innenfor alle studieretninger. De nylige 
målingene har blitt hardt kritisert av blant annet 
statssekretær Bjørn Haugstad som uttalte til NTB 
at rangeringene ikke kan brukes til verken å styre 
utdanningsinstitusjonene eller de nasjonale priorit-
eringene. Likevel setter de søkelys på norsk univer-
sitetsforskning.

Samtidig fryktes det at forskning kan bli en vikti-
gere del av jobben for en professor enn undervisnin-

NTNU øker publiseringstrykket på professorene, men målet er at dette ikke skal gå ut over studentene.  
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Antall publikasjoner 2013: 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kvalitetsnivå

Nivå1
Nivå 2• Academic Ranking of World Universities 

(ARWU) og Times Higher Education (THE) 
rangerer verdens toppuniversiteter.

• 60 prosent av rangeringene måler forskning, 
40 prosent måler undervisning.

•  En H-indeks regnes ut fra hvor ofte et universi-
tets forskning siteres og hvor mange publiseringer 
universitetet har internasjonalt.

rangering

gen, som Curt Rice skrev i sin kronikk i Aftenposten 
i juni. Lektor og forfatter, Tone strømøy, på HiOA, 
kritiserer også mangel på fokus ved undervisning i 
Dagbladet den 30. september. Hun skriver at i sin 
yrkesgruppe får man ingen uttelling for å være en 
dyktig underviser og at det er publisering som teller. 
Hvordan skal NTNU bli bedre på forskning uten å 
glemme studentene i prosessen?

Vil publisere mer
De fleste internasjonale rangeringer bygger blant 
annet på mengden publisert materiale, og hvor ofte 
dette blir sitert, samlet i en såkalt H-indeks. Noe av 
grunnen til at universitetet ofte rangeres så lavt er 
at det har vært lite fokus på publisering i tidsskrift. 
Ragnhild Lofthus og Nina Sindre fra Rektors stab 
for forskning forteller at en ny publiseringspolitikk 
for NTNU akkurat er ferdigstilt.

– Vi følger med på hvordan publiseringen ut-
vikler seg ved NTNU. Teknologimiljøene
har for eksempel jobbet mye med å vri publiser-
ingsmønsteret over til nasjonale og helst 

internasjonale tidsskrift, til forskjell fra å legge frem 
forskning på konferanser, som tidligere,
forteller Lofthus.

I tillegg ønsker NTNU å få flere forskere med i 
store, internasjonale prosjekter. Det er spesielt trykk 
på å hente hjem flere forskningsmidler fra Horisont 
2020, som er EUs store forsknings- og innovasjons-
program.

– Vi vil gjerne ha prosjekter der vi samarbeider 
med de beste fagmiljøene rundt om i verden. Dette 
vil også føre til flere publikasjoner, sier Sindre

teknologiuniversitetet
NTNU har en tydelig teknisk-naturvitenskapelig 
hovedprofil, og har i mange år samarbeidet tett med 
industrien. I tillegg tar NTNU del i flere profilerte 
forskningsmiljøer.

– I spisskompetansen til NTNUs finner vi blant 
annet Senteret for miljøvennlig energi, Kavli-
instituttet og de tre Sentrene for fremragende fors-
kning, forteller Lofthus og Sindre fra NTNU.

De sier også at NTNU bemerker seg nasjonalt med 
antall ferdigutdannede doktorgradstipendiater. 

– NTNU utmerker seg på utdanning av doktor-
gradstipendiater, vi ligger rett etter Oslo.
I tillegg er de svært ettertraktet, og nesten alle går 
lett ut jobb, sier Sindre. 

«Forskningsrett, men undervisningsplikt» 
Forsker og professor i sosiologi, Aksel Tjora, ved 
NTNU, ser poenget i at undervisning ikke oppleves 
like viktig som forelesernes egen forskning.

– Det er fare for at vi forelesere kan oppleve det 
slik at vi har forskningsrett og undervisningsplikt,  
innrømmer han.

Tjora legger vekt på viktigheten av å kunne 
formidle forskningen og ikke bare publisere for å 
publisere.

– Det å publisere artikler i vitenskapelige tids-
skrifter er verdifullt i seg selv, men det er også svært 
viktig å skape interesse og omtale rundt forskningen. 
Når det finnes interesse for forskningen så må man 
kunne anerkjenne det og akseptere at det tar tid å 
holde foredrag og presentasjoner, selv om man ikke 
nødvendigvis får en mer konkret belønning ut av 
det, sier han.

Han mener at det er en god idé å ta med egen fors-
kning inn i forelesningssalen, men forstår også at dette 
er lettere om man har flere og bredere forskningsfelt.

– For meg fungerer det veldig godt å bringe fors-
kningen inn i forelesningene, det er det jeg brenner for 
og kan best. Vi må formidle hva, hvorfor og hvordan 
man forsker og gi studentene et levende innblikk i 
forskningsmiljøet, sier Tjora.  

For dårlige kvalitetsmålinger
Professor, Alf Steinar Sætre, ved institutt for indus-
triell økonomi ved NTNU som forsker på innova-
sjon, er enig i at det er viktig å formidle forskning til 
studenter. Han mener NTNU bør komme fram til 
en strategi for forskning og undervisning og finne ut 
hva de ønsker å fokusere på

– Av og til kan det være vanskelig å se den 
helhetlige strategien til NTNU, særlig i lys av de 
nylige  diskusjonene om sammenslåing. Vil vi 
være internasjonalt fremragende, vil vi fremme un-
dervisning og bredde eller vil vi ha et bredere re-
gionalt nedslagsfelt? Spør Sætre.

Han ser også poenget i at det har blitt skapt en 
kultur der undervisning ikke blir like viktig som de 
ansattes egen forskning.

skal forske mer og undervise bedre
oVerarBeiDeDe proFessorer: Det er ikke bare studentene som kan synes at det er slitsomt å møte opp i forelesning.

– Det at det kan oppleves slik har mye å gjøre 
med at det er slik vi blir målt. Så lenge studentene 
ikke klager er det lite initiativ for å gjøre undervis-
ningen bedre, sier Sætre. Han understreker prob-
lemene ved kvalitetsmålingene på NTNU.

– Måten vi måler undervisningskvalitet på i 
Norge er uheldig. Vi burde hatt grundigere og 
bedre gjennomtenkte målinger slik at ikke kursene 
bare får bedre evalueringer fordi elevene får bedre 
karakterer. Fagkvalitet kan ikke være en popular-
itetskonkurranse, sier han.

Fleksibel framtid?
Alf Steinar Sætre poengterer at det er viktig å ha 
gode incentiver for professorer og forskere, og at 
man skal kunne ha mulighet til å fokusere på det 

man er best til. Han mener motivasjonen for å un-
dervise bedre ikke er høy nok.

– I dag blir man professor kun på grunn av for-
skning. En strategi med to løp for å kvalifisere seg 
kan være en idé, da noen er bedre på forskning og 
noen på undervisning, sier han.

Nina Sindre og Ragnhild Lofthus ved forskn-
ingsstaben er åpne for innspill når det kommer til 
hvilken retning NTNU skal ta videre. I utgangs-
punktet er det slik at foreleserne skal bruke halv-
parten av tiden sin på forskning, men visjonen for 
fremtiden er at dette skal bli mer fleksibelt.

– Det er litt fleksibelt ut fra hva den enkelte øn-
sker og hva instituttet har bruk for. Vi tenker at det 
burde tas mer hensyn til hvem som er gode forel-
esere og ikke fullt så gode forskere, og omvendt, sier 

FORSKNINGSMILJØ

TEksT :     Martha Holmes og Tora Olsen
aRkIvFOTO:       Michelle Fjeldberg
GRaFIkk:   Sandra Larsson

Tall hentet fra NSD Database for statistikk om høgre utdanning
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I begrunnelsen for Studentenes fredspris 2015 beskriver komiteen Ayat Alqormozi (23) som det perfekte 
symbolet for ikke-voldelig kamp for demokrati og menneskerettigheter i Bahrain. 

rt som mentalt syke og/eller 
kriminelle avvikere, og salg av 
prevensjonsmidler til ugifte kvinner 
var forbudt for å hindre «misbruk».  

»  Du har uttalt deg svært kritisk til dagens ruspolitikk 
i Norge. Du mener den dreper. Forklar?
Nesten all tilgjengelig forskning fastslår at ruspoli-
tikken ikke virker, og at den dreper mange. 
Ifølge anerkjente The Economist som har støttet regu-
lering siden 1993, får internasjonale kriminelle rundt 
halvparten av inntektene sine fra narkotika. De 
bruker de finansielle musklene til å ekspandere til 
menneskehandel, prostitusjon og annen kriminalitet. 
Terror og krig finansieres med de samme pengene. 

Voksne mennesker som velger å ruse seg på annet 
enn alkohol, risikerer å få ødelagt liv og karri-
erer. Besittelse og bruk straffes med lange, ofte 
brutale og svært kostbare fengselsstraffer. Vi 
ville sannsynligvis fått mer igjen om vi hadde 
satt fyr på pengene.

»  Hvilken ruspolitikk ser du for deg?
Ved å regulere og skattelegge rusmidler, kan vi 
sørge for tryggere rammer rundt voksne mennes-
kers frivillige rusvalg. Vi kan forme en ny ruspoli-
tikk, ikke basert på ønsketenkning, men på viten-
skapelige vurderinger av kostnader og nytte, liv og 
død. I motsetning til hva mange norske politikere 
liker å tro, er så å si alle rusmidler mindre farlige 

enn alkohol. Dersom nordmenn byttet ut noen fylle-
turer med for eksempel MDMA eller psykedelika, så 
vil det være positivt for folkehelsen.IN SEARCH OF REMARKABLE GRADUATES
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I slutten av september hadde 
Spanskrøret, linjeforeningen 
for lektorutdanning i realfag, 
tiårsjubileum. Det er derfor en 
selvfølge å velge dem som «min 
linjeforening» i denne utgaven.

Jubileumsuke
En hel uke fylt med arrange-
menter som barnebursdag, 
swing-kurs og bowling ble run-
det av med middag og fest-
ligheter. 250 gallakledde stu-
denter møtte opp for å feire 
linjeforeningens tiårsjubileum, 
noe styret er veldig fornøyd 
med. Rektor og leder Stein Olav 
Romslo i Spanskrøret inviterte 
undertegnede til å stikke innom 
gallaen for å se på alle de fest-
stemte lektorspirene, men det 
lot seg dessverre ikke gjøre. 

Heldigvis er et møte 
på Matteland med rektor 

Romslo og inspektør Anna 
Støvneng like bra.

sosial gjeng
Begge er enige om at Span-
skrørets styrke ligger i at de er 
akkurat så få at det er vanskelig 
å danne interne gjenger.

– Det er veldig positivt, for 
da tvinges alle til å være venner, 
sier inspektør Støvneng.

Spanskrøret gjør seg også be-
merket ved at de har egne navn 
på mange av styrevervene sine. 

I tillegg til Rektor Roms-
lo og Inspektør Støvneng har 
styret blant annet en gymlærer, 

bibliotekar, kontorsjef, vakt-
mester og elevrådsleder.

– Elevrådslederen velges 
blant førsteklassingene etter 
faddertiden, for at også de nye 
skal være representert i styret, 
sier rektor Romslo.

Avstraffing
Linjeforeningens navn kom-

mer fra en gammel avstraffelses-
metode som var brukt i skolen 
for å lære elevene disiplin.

På spørsmål om dette er en 
metode de selv bruker er svaret 
bestemt «nei». Likevel ender 
møtet med en forsnakkelse av 

inspektøren.
– Som en del av opptak-

sritualet vårt piskes de nye 
studentene.

Det er tydelig at rektor 
Romslo ikke var forberedt på 
dette, for han prøver så godt 
han kan å dekke over. Inspe-
ktør Støvneng er straks med 
på leken.

– Det er godt ment, for da 
vet de hva som skjer om de 
ikke oppfører seg ordentlig, sier 
hun. UD

Tekst: Siri Overn

MIN LINJEFORENING - Spanskrøret

Alqormozi ble i starten av måneden 
tildelt Studentenes fredspris, på vegne 
av norske studenter. Nestleder Brynjar 
Fredhus Svarva i Studentenes freds-
pris besøkte nylig fredsprisvinneren i 
hjemlandet. Han beskriver henne som 
svært reflektert over sin egen og Bah-
rains situasjon.

–  Hun var veldig klar på at hun 
fortsatt ønsker demokrati, til tross 
for at myndighetene forsøkte å fysisk 
banke disse ideene ut av henne, sier 
Svarva. 

med poesi mot regimet
I komiteens begrunnelse kommer 
det fram at Alqormozis symbolverdi 
i Bahrains frihetskamp ble klar etter 
at hun framførte dikt under opptak-
ten av opprøret i Bahrain i 2011. Selv 
om hennes protester var fredelige av 
natur, ble hun utvist fra universitetet, 
fengslet, trakassert og torturert. Ingen 
av disse opplevelsene stoppet hennes 
engasjement. I slutten av januar i år 
bidro hun med enda et dikt om ure-
ttferdighet under en offentlig samling. 

Svarva forklarer at hun virket tilba-
kelent med tanke på at hun kan havne 
i fengsel når som helst.

– Det er kanskje sånn man blir når 
man har vært gjennom helvete og kom-
met sterkere ut på den andre siden, sier 
han. 

militær kontroll
Informasjonsmedarbeider Tora Sys-

tad Tyssen i Fivas skrev masterop-
pgaven sin om politisk mobilisering 
i Bahrain, og har fungert som rådg-
iver for Studentenes fredspris. Hun 
forklarer dagens politiske omsten-
digheter i Bahrain som relativt rolige. 

– På tross av dette er det en fastlåst 
politisk situasjon, og regimet har brukt 
sterke militære virkemidler for å op-
prettholde kontrollen, sier hun.

Alqurmozi ble arrestert og tortur-
ert under den arabiske våren i 2011. 
Demonstrantene krevde innføring av 
demokrati, sosial rettferdighet og res-
pekt for menneskerettigheter. Det ble 
satt inn store politi- og hærstyrker for 
å stanse uroen. Saudi-Arabia sendte 
også militære styrker. Tyssen forklar-
er at det er en sterk elite i de arabiske 

torturert for å lese dikt

Bahrain

statene, men at makten i Bahrain er 
innad i kongefamilien al-Khalifa. 

– Det er et intrikat nettverk av fam-
iliemedlemmer i maktposisjoner, hvor 
for eksempel onkelen til kong Hamad 
bin Isa al-Khalifa er statsminister, sier 
hun. 
«not sunni, not shia, only Bah-
raini»
Svarva forklarer at Alqormozi under 
besøket var svært opptatt av å snakke 
om hvordan regimet hadde behandlet 
det bahraianske folket. Og at poenget 
er at de ikke er anti-regime, men pro-
demokrati. 

–  Myndighetene brukte sjia-sunni 
skillet til å umiddelbart slå ned på 
opprøret med makt, selv om og aktiv-
istene hadde understreket at de var: 

«Not Sunni, not Shia, only Bahraini». 
Svarva melder at prisvinneren selv 

mener hun gjorde som alle de andre, 
sto opp for sine rettigheter. UD

STUDENTENES FREDPRIS

TEKST:        Kjell Robin Skyberg   
        Eikrem og Miriam Nesbø
PRESSEFOTO:      ISFit 
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Hongkong gikk fra britisk til 
kinesisk styre i 1997 og ble 
lovet demokratiske valg. Til 
nå har likevel en kinesisk 
komité utnevnt Hongkongs 
guvernør. Kina bestemte seg 
nylig for å innfri løftet sitt, 
men alle kandidatene må 

fortsatt godkjennes av kine-
siske myndigheter. Denne 
overstyringen fra Beijing er 
grunnen til at ungdommen i 
Hongkong nå tar til gaten.

mulig brutal vending 
Professor Paul Midford ved 
NTNU mener at demonstras-
jonene kan føre til langvarige 
politiske endringer i Hong-
kong om politiet viser tålmo-
dighet og tilbakeholdenhet. 
Hvis ikke, kan det ende 
blodig.

– Dette kan ende med en 
nedslakting av studenter, slik 
vi så i 1989 på Den himmel-
ske freds plass. 

Midford forklarer at hvis 
opprøret ender i brutalitet, og 
en redusering av Hongkongs 
politiske rettigheter, vil det 
i stor grad gå ut over det in-
ternasjonale ryktet til Kina. 
Han tror likevel at det vil gi 
mindre utslag enn etter mas-
sakren i 1989, siden Kinas 
geopolitiske maktposisjon nå 
er styrket, samtidig som de 

vestlige landene er svakere 
stilt enn tidligere.

– Vesten er allerede i kon-
frontasjon med Russland og 
Iran, og har pågående kriger 
i Irak og Syria. Hvis Kina 

konfronteres, er det Vesten 
som kan ende opp med å bli 
isolert, sier han.

Midford forteller at den 
kinesiske regjeringen er redd 
for at demonstrasjonene i 

HONGKONG

TEksT :   Ingrid Skogholt og Bendik  
                   Eriksen
FOTO:     Erik dos Santos Gustavsen

– studentopprøret i hongkong er enestående
Studentdemonstrasjonene i Hong Kong har eskalert. Politiet tar i bruk voldeligere midler, mens kinesiske 
myndigheter prøver å legge lokk på situasjonen.

OppRøRt: Titusner av demokrati forkjempere tok til gatene i Hongkong. Studentene kjemper for allmenn stemmerett og demokrati.

Hongkong skal spre seg til 
det kinesiske fastlandet. Myn-
dighetene har derfor arrestert 
sympatisører bosatt utenfor 
Hongkong og lagt strenge re-
striksjoner på mediebruk for 
å hindre innsyn i situasjonen.

Forhåpningsfulle, fredeli-
ge studenter
23 år gamle Erik dos San-
tos Gustavsen fra Sandvika 
studerer markedsføring ved 

Hong Kong Polytechnic Uni-
versity, og har selv deltatt i 
demonstrasjonene.

Han forteller at stem-
ningen i byen er spent, men 
forhåpningsfull. Fokuset er 
lagt på at dette skal være en 
ikke-voldelig, sivil ulydighets-
demonstrasjon.

– Mat, vann og paraplyer 

blir fraktet inn i områdene og 
utdelt ved boder. Det er helses-
tasjoner, søppelplukkere, folk 
som sprayer vann på hodene 
til de overopphetede deltagere 
og sikkerhetspersonell som 
regulerer folkestrømmen, sier 
han.

Dos Santos Gustavsen for-
teller at demonstrantene ikke 
oppfører seg truende mot pol-
itiet og gir dem rom til å gjøre 
jobben sin. 

– Politifolk får god plass til 
å vandre i blant demonstran-
tene, og har også fått utdelt 
vann av demonstrantene. Det 
er en generell antakelse at 
veldig mange politimenn og 
-kvinner heller gjerne skulle 
stått på den andre siden av 
barrikaden, forklarer han.

tilliten til politiet er svek-
ket
Benedict Man Hung Choi 
fra Hongkong studerer mole-
kylær medisin på fjerdeåret 
og er utvekslingsstudent ved 
NTNU. Han beskriver situ-
asjonen i Hongkong som en-
estående.

– Noe slikt har aldri 
skjedd i Hongkong i en så stor 
skala før. Jeg ser at mange 
mennesker er spesielt forente 
i denne saken, påpeker han.

Politiet slo hardt ned på 
demonstrantene i forrige uke 
med bruk av vold og tåregass. 
Dette er en utvikling man 
først har sett de siste årene, 
og Man Hung Choi mener 
det har forverret forholdet 
og tilliten som folket har til 
politiet.

– Protestene begynte som 
en «mass sit-in». Det ble ikke 
brukt vold. Til og med etter 
sammenstøtene med poli-
tiet ryddet demonstrantene 
gatene. Vi håper og tror på 
åpne diskusjoner på vei mot 
løsninger og reformer. Den 
største frykten er jo at det 
skal bli så ille som massakren 
1989. Både jeg og mine ven-

ner er redde for det, sier han
Dos Santos Gustavsen for-

teller at fredelige demonstras-
joner er normen i Hongkong. 
Han finner det utrolig at i 
underkant av 100 000 men-
nesker har demonstrert i fem 
døgn uten å ramponere en en-
este bil eller butikk. 

studenter i front
Dos Santos Gustavsen fortel-
ler at det hovedsaklig er stu-
denter, skoleelever og unge 
mennesker med høy utdan-
nelse som deltar i demon-
strasjonene. Han utdyper at 
det er et stort tema på cam-
pus og at universitetet legger 
til rette for at studenter ikke 
skal lide faglig av at de deltar 
i kampen for demokrati.

– Jeg vil anslå at omtrent 
75 prosent av studentene ved 
universitetet deltar i demon-
strasjonene. Noen av forele-
serne er også aktivt deltagen-
de. I den siste e-posten vi fikk 
fra universitetspresidenten, 
stod det: «Vi støtter ytrings-
frihet og oppfordrer våre stu-
denter og kolleger til å ytre 
meningene sine på en fredelig 
og rasjonell måte», forteller 
dos Santos Gustavsen.

I 2012 forsøkte Kina å 
påføre Hongkong en nasjonal 
utdanningsplan lik den som 
eksisterer på det kinesiske 
fastlandet. BBC rapporterte 
den gang om et Hongkong 
som fryktet kulturell integre-
ring og «hjernevasking» i sko-
len. Man Hung Choi mener 
dette markerte begynnelsen 

på sekvensen av protester 
som har utspilt seg de siste 
årene.

– Selv om mange men-
neskene i landet er forente i 
sak, er det uenighet om hva 
som er de viktigste verdiene. 
Den eldre generasjonen me-
ner at vi må bevare stabilitet 
og velferd, mens den yngre 
generasjonen finner det vik-
tigere å kjempe for demok-
ratiske rettigheter, sier han.

Det er viktig for Man 
Hung Choi å understreke at 
det ikke er uavhengighet fra 
Kina man kjemper for.

– Vi kjemper for det vi 
mener er viktig for vår frem-
tid: Allmenn stemmerett og 
demokrati, noe som ble lovet 
oss, sier han.

Vil øke solidariteten
Dos Santos Gustavsen me-
ner at det er vanskelig å spå 
hvordan dette vil utvikle seg.

– Det er vanskelig å si hva 
som vil skje de neste dagene, 
men demonstrantene er klare 
på sine krav og forsøkte torsd-
ag 2. oktober å okkupere flere 
regjeringsbygg, sier han.

Man Hung Choi sier at 
han personlig ikke føler at 
norske studenter vet så mye 
om denne situasjonen.

– Vi ønsker oss ikke ma-
teriell støtte, men vi ønsker 
at dere bryr dere og viser det. 
Selv om Kina er en stormakt, 
tror jeg at økt solidaritet vil 
kunne legge press på myn-
dighetene i Beijing, forklarer 
han. UD 

• Hongkong ligger like utenfor fastlandet av Kina og har sju 
millioner innbyggere.

• Hongkong gikk fra britisk til kinesisk styre i 1997.

•Hongkong har et delvis selstyre fra Kina.

• Demonstrasjonene er omtalt som «Paraply-revolusjonen» 
ettersom demonstrantene beskytter seg med paraplyer mot 
tåregass fra politiet.

hongkong

UtvEkSLINGSStUdENt vEd NtNU: Benedict Man Hung Choi, oppfordrer norske studenter til å 
vise solidaritet overfor demonstrerende studenter i Hongkong

Paul midford
Professor ved NTNU

Dette kan ende med en nedslakting av student-
er, slik vi så i 1989 på Den himmelske freds plass

 BenedicT man Hung cHoi
Utvekslingsstudent ved NTNU

Vi kjemper for det vi mener er viktig for vår 
fremtid: Allmenn stemmerett og demokrati, noe 

som ble lovet oss

Hongkong: Sundag formiddag opna regjeringa i Hongkong for dialog 
med studentdemonstrantane, men berre dersom dei slutta å setje opp 
blokkadar. Dette ifylgje The Guardian. I mellomtida melder tyske Spiegel 
at triadane (kinesisk mafia, journ. anm) har byrja gå til åtak mot demon-
strantar. – Regjeringa organiserer og brukar gjengene for å skremme bort 
borgarane, seier opposisjonspolitikar og nestleiar i byens sikkerheitsråd, 
James To Kun-sun til Spiegel.

Dette etter at ein homofil russisk 16-åring på utveksling i USA vart kjent med 
eit homofilt par og søkte asyl, då han frykta å bli forfylgt i heimlandet, melder 
New York Times. Tenåringen var her gjennom den såkalla Flex-ordninga, 
starta i 1992. Russiske diplomatar seier til det statlege nyhendebyrået Tass at 
paret pressa han til å bli, m.a. gjennom å tilby gratis utdanning ved Harvard. 
– Dette er forvrenging av fakta, påstår hans advokat Susan Reed. Ungdomen 
skal no vera sett i fosterheim.

Colorado: Et forslag om ny læreplan i histo-
riefaget førte til store protester blant elevene 
i Arvada i Colorado. Det er hovedsakelig 
amerikansk historie som den konservative 
skoleledelsen ønsker revidert, for større fokus 
på «å fremme statsborgerskap, patriotisme, 
fordelene ved frie markedskrefter, respekt for 
myndighetene og individuelle rettigheter». 

FOTO: Rupert Ganzer - CC 2.0 Flickr.com

FOTO: Mark Fowler- CC 2.0 Flickr.com

inviterer deg til dialog, men valden aukar patriotisme på læreplanen russland avlyser utveklingsordsordning
– There are things we may not be proud 
of as Americans, but we shouldn’t be 
encourcaging our kids to think that 
America is a bad place, skal initiativtak-
er til forslaget Julie Williams ha sagt i 
følge AP.
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hverdagsmagi
Trollmannssporten rumpeldunk ble først introdusert i JK Rowlings bøker 
om Harry Potter. I ettertid har sporten blitt en realitet.

NTNUI RUMPELDUNK

TEKST: An Nguyen og Petter Skipperø
FOTO: Amalie Stokkan

«Brooms up», roper en av spillerne for 
å markere at spillet har begynt. Det 
første man legger merke til er imidler-
tid at det ikke er sopelime de bruker, 
men svarte pinner. 

– Vi brukte sopelimer før, men det 
ble helt feil balanse. Pinnene fungerer 
mye bedre, sier spiller Anders Nordli 
Knudsen.

I filmene bruker utøverne kapper. 
Gompeverdenens rumpeldunkspillere 
har derimot ikke det.

– Vi prøvde de første årene, men 
fant ut etter hvert at de ikke hadde 
noen effekt, sier Knudsen.

Det er av praktiske årsaker at de 
har valgt å legge kappene på hylla. 

– Det er veldig upraktisk og vans-
kelig å bli tatt seriøst med kapper, sier 
Inger Viken, ivrig rumpeldunkspiller.

Men en gullsnopp har de. I filmene 
er dette en flyvende ball som spillerne 
skal fange. Virkelighetens rumpel-
dunk har derimot visse begrens-
ninger. Her er gullsnoppen en person 

kledd i gult som løper ut på banen når 
tiden føles moden.

Selve flyvningen er heller ikke så 
lett å gjenskape i gompeverdenen. 
Likevel er det viktig å passe på at man 
til enhver tid har en sopelime, eller en 
sort pinne mellom bena. Hvorfor?

– For ellers styrter du jo i bakken! 

alle er velkomne
Skulle du ønske du kunne hoppet inn i 
Harry Potter-universet to dager i uken 
og løpe rundt med sopelime mellom 
bena? Om du vil være deg selv eller 
selveste Harry Potter har ingenting å 
si, alle er hjertelig velkomne.

– Vi tar imot alle, Harry Potter-
fans eller ikke, sier Knudsen. 

Slik er det ikke overalt i verden. 
I USA har rumpeldunk, eller «quid-
ditch», utviklet seg til å bli en veldig 
seriøs sport. Det er uttakstreninger 
og såkalte sportsidioter som spiller. 
Den typisk keitete, litt nerdete Harry 
Potter-fanatikeren får ikke være med.

Elisabeth leder, Ingeberg Jørstad, 
for NTNUI-Rumpeldunk, spilte på 
det engelske landslaget i den internas-
jonale rumpeldunkturneringen i juli, 
i Canada. 

– Det som sjokkerte meg var at 

spillerne på det amerikanske landsla-
get var utrolig atletiske, sier hun. 

Jørstad mener derimot at dette er 
en naturlig utvikling. 

– Det er jo en ordentlig sport, og da 
vil den tiltrekke seg konkurransedyk-
tige atleter, sier hun.

NTNUI-Rumpeldunk spilte nylig 
kamp mot Enhjørningsensemblet, 
bedriftslaget til ungdomsorganisas-
jonen Hyperion, og vant 90-30. I 
tillegg skal Trondheimslaget konkur-
rere mot blant annet UiO og Oslo Kat-
edralskole i en turnering 18. oktober. 

– Vi sender også spillere til den in-
ternasjonale turneringen i Toulouse, 
Frankrike i januar 2015. Norge stiller 
med et samlingslag med spillere fra 
ulike deler av landet, kalt Norwegian 
Ridgebacks, sier Jørstad. 

hvorfor rumpeldunk?
– Jeg er jo en stor Harry Potter-fan, og 
jeg tenkte at det var et fint sted å bli 
kjent med nye mennesker. Folk som 
løper rundt med en kost mellom bena 
må jo som regel være hyggelige, sier 
utvekslingsstudent, Lisa Tietze, ved 
NTNU.

– De er som regel veldig renslige 
óg, istemmer resten av laget. UD

sportskalenDer 

tirsdager og torsdager
Lei av vanlig trening? Vil du bevege kroppen 
på andre måter? Aikido er en moderne ja-
pansk kampkunst som består av forskjellige 
kaste- og låseteknikker. De holder nybegyn-
nerkurs tirsdag og torsdag 17.30 - 19.00, på 
Dragvoll.

11. oktober 
NTNUIs herrelag, 11´er i fotball, spiller 
hjemmekamp mot tabelltoer Steinkjer, på 
OBOS Kunstgressbane. Møt opp som entusi-
astisk publikum klokken 15.00.

19. oktober
RBK har hjemmekamp på Lerkendal, og 
får Oslolaget Vålerenga på besøk. Kampen 
starter klokken 20.00.

7. november
Racketfesten 2014 er en fest arrangert for 
squash, tennis og badminton, wWwpå 
studenthytta. Påmeldingsfrist søndag 12. 
oktober.

Opportunities
are here

Økonomi Vann (kan også brukes på vind)

Teknisk Vann

Midt i fossen Nederst i fossenØverst i fossen
Teknisk Vann

Midt i fossen Nederst i fossenØverst i fossen
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Pekestreker - bruk disse i layout

Pekestreker - bruk disse i layoutScan 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 October 20 at www.statkraft.com

Trainee in Statkraft

Hver utgave presenterer vi en utøver 
fra Trondheims studentidrett.
(I dette nummeret lagde vi plass til en legende)

Tidligere fotballspiller på det 
Engelske landslaget. 

navn: Joseph kevin keegan
alder: 63 år
spilt for: Liverpool, Hamburger Sv, 
Newcastle United
kåret til årets spiller i Europa (Gullbal-
len) to ganger.
har vært trener for: Newcastle, Ful-
ham, England, Manchester City.

aktuell med: foredrag om lederskap, 
og én treningsøkt med Rosenborg.
Funfact: Har møtt mennesker som har 
oppkalt kassa si etter ham. 

Les og hør intervjuet med Keegan på Dusken.
no
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på grunn av sin høye andel 
studenter i turklær regnes faktisk 
NTNU Gløshaugen som en folke-
høgskole
@norgesgutten

Tenk om Mark Knopfler var 
statsminister... Da hadde sikkert alle 
i landet fått money for nothing and 
chicks for free
@BeastieJoyce

Ok, tiden er moden for å slette hele 
jævla facebook. Ikke pga. reklame 
og personvern og sånn drit, men 
fordi folk.
@kompen

Facebook: jeg er lykkelig
Twitter: jeg er snodig
Instagram: jeg har spist
vG Debatt: JEG BETALER SKATT
@kaffekjele

våkne uten å stå opp, snakke om 
Svampebob. Da er det høstferie.
@erlendloe

bitterheten man opplever når man 
drikker ringnes skyldes vissheten 
om at man støtter en silketørkle-
kledd multimilliardær
@pjodrbirk

Rune Øygard søkehistorikk
* four can
* foure shan
* for chen
* foure cen
* vg kroppshysteri
@kronikk140

Thorhild Widvey søkehistorikk
* norske kjendiser bursdag
* gratulerer synonymer
* norske filmer nominert
* define:kultur
@kronikk140

Jeg skal bli dødsrik
NTNU er tingen
Da får jeg bra jobb
@NTNUhaiku 

Jeg hater stands, og jeg hater 
dere som står på stands. Håper 
dere får gikt i utdelingshånda 
#dragvoll
@eirikyeye

Bidrag kan sendes til debattredaktør Ingrid vik Bakken på:  debatt@studentmediene.no                                  

Under dusken tar gjerne imot leserbrev. For å gi rom for alle, begrenses lengden 
på et innlegg til 3000 tegn inkludert 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.DEBATT Under dusken følger trondheims 

studentliv på twitter. 

Følg oss på twitter.com/underdusken

stuDentkVitter

miljødebatten som det ble satt fokus på i forrige utgave av 
Under Dusken, er uten tvil viktig. De alvorlige konsekven-
sene som klimaendringene fører med seg, gjør at ansvaret 
til hver og en av oss stadig vokser. Det må gjøres noen grep 
fra sentralt hold i samfunnet vi lever i. Samtidig må enga-
sjementet fra hver enkelt av oss vokse i takt med dette. Det 
er nemlig summen av det hver og en gjør som blir det det 
står og faller på. Viljen til å aktivt bidra til en grønnere 
hverdag må blomstre fram, den kan ikke tvinges.

samfundet er en sentral institusjon for studentene i 
byen, og det finnes definitivt områder vi kan bli bedre 
på. Det er ikke en fjern tanke for meg at det må gjøres 
tiltak, men utfordringen ligger i å finne de riktige og mest 
effektive tiltakene. Å kartlegge omfang og konsekvens av 
forskjellige tiltak er en omfattende prosess, og det er ikke 
alltid de mest åpenbare tiltakene som gagner saken mest. 
Organisasjonens størrelse og struktur er også en utfor-
dring. Enkle miljøtiltak kan bli tungt å formidle når det 
skal formidles til en masse på 1200 frivillige som skiftes 
ut hyppig. Det er med dette ikke sagt at det er umulig. 

Huset fyller 85 år i år. Som Edgar Hertwich poengterte 
i forrige utgave av Under Dusken, så medfører alderen 
vesentlige utfordringer. Til tross for dette, gjøres det stadig 
oppgraderinger. Ethvert oppussingsprosjekt har som 
delfokus å oppgradere elektrisk standard. Arbeidet med å
oppgradere vinduene til lavere U-verdi er et pågående 
prosjekt. I 2008 gikk vi over til en fjernvarmestyrt varmt-
vannsløsning. På investeringsplanen for de kommende 
årene står oppgradering av ventilasjonsanlegg for Edgar, 
Klubben og Selskapssiden. Dette er tiltak som har mye å 
si for fotavtrykket til huset, selv om de ikke nødvendigvis 
er veldig synlige.

samfundet ble miljøfyrtårn i 2009. Dette var noe davæ-
rende leder Marie S. Stølen gikk til valg på. At vi i 2011 ikke 
fornyet linsensen, medførte ikke at Samfundet kuttet ut alle 
tiltakene som må til for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. 
Da vi først fikk lisensen, var det noen grep som måtte tas. 
Etterhvert så man at en vesentlig tid gikk med til å rappor-
tere forbruket, mens mindre tid ble brukt til konkrete tiltak. 
Rapporteringen i seg selv var ikke altfor krevende, men det 
legger beslag på husets få ansatte som allerede har mange 
andre viktige arbeidsoppgaver. Miljøet er fortsatt et fokus i 
husets daglige drift, det er bare ikke noe vi flagger høyest.

det å være et miljøfyrtårn kan for mange organisasjoner 
være nyttig. For en entitet som Samfundet, så har sertifise-
ringen vesentlige mangler. Studentersamfundet tar mange 
forskjellige former, men blant de viktigste er funksjonen 
huset har som utested og konsertarena. Når bransjekravene 
til Miljøfyrtårn ikke omfatter utesteder eller konsertare-
naer, vil jeg påstå at sertifiseringen har vesentlige mangler. 
Jeg har stor tro på at vi klarer å være miljøvennlige selv på 
disse områdene, selv om det ikke tidligere har foreligget 
krav utenfor vår egen samvittighet.

samfundet er et symbol for studentene, men Samfundet er 
ikke bare en bygning. Samfundet er alle medlemmene. Vi 
ønsker å holde debatten om miljøansvar og  tiltak aktuell, 
og ikke kun gjenbruke ideer uten å stille spørsmål selv. 
Å sette fokus på debatten er noe vi burde gjøre og noe vi 
gjør. Dernest er det opp til Samfundets medlemmer og 
studenter generelt å ta del i debatten. Sammen må vi heve 
stemmen for å vise høyere instanser at vi ønsker og krever 
en grønnere hverdag. Man vinner ikke miljøkampen ved 
at Samfundet skal være studentenes gode samvittighet. 
Miljøkampen vinnes ved at alle bidrar med sitt, ikke hvem 
som er best.

Les mer om miljøsertifisering av Samfundet på side 37

Skal miljøet reddes, må alle ta ansvar
MILjø
per Fridtjof larssen
leder av studentersamfundet i trondhjem

Gundersen peker på en viktig nasjonal debatt 
som pågår nå. I dag er insentivene i universitetssek-
toren i stor grad knyttet til forskning. Det er dette 
som gir tydeligst uttelling i det nasjonale og institu-
sjonelle meritteringssystemet. Vi ser utfordringen i 
ubalansen i sektoren. Det er bra at studentene setter 
fingeren på debatten.

NTNU ønsker å påvirke til at nasjonale intensiver 
også knyttes til undervisning. Det gjør vi gjennom 
dialog med myndighetene. Vi ønsker å skape en kultur 
der det er like meritterende å være i front på under-
visning som i forskning. Det er mange i dag som 
gjør en svært god jobb med undervisning, og det 
må også belønnes. Blant annet må det settes av tid 
til kompetanseheving og utprøving av ny metodikk 
og læremidler.

Fordi ledelsen ved NTNU er opptatt av insentiver 
for utdanningskvalitet, vedtok vi i fjor å bevilge ni milli-
oner kroner til innovative undervisningsprosjekter. 

Vi vil stimulere til mer nyskapende undervisning 
som fremmer kvalitet. Fire fagmiljøer ble plukket 
ut, to av dem er knyttet nettopp til teknologifag på 
Gløshaugen. For å sette fart i prosessen med beløn-
ning for god undervisning, oppfordret rektor i årets 
lønnsforhandlinger at god undervisningspraksis skal 
spesielt gi uttelling.

Kvaliteten på utdanningen ved NTNU er jevnt 
over høy, men vi kan alltid bli bedre. Systematisk 
oppfølging og utvikling er nøkkelen til å skape god 
og innovativ undervisning. Det nye kvalitetssikrings-
systemet som vi innførte i vår, er et viktig verktøy 
i vårt videre arbeid. Prosessen som ledet fram til 
dette, var grundig. Vi tok for oss alle ledd i univer-
sitetet og gikk systematisk gjennom alle rutiner, og 
mangel på rutiner. Studentene spilte en uvurderlig 
rolle i dette arbeidet. De var aktivt med på å utforme 
det nye systemet.

Instituttledelsen har et stort ansvar for å følge 
opp utdanningskvaliteten. Dette er tydeliggjort i 
det nye kvalitetssikringssystemet. Instituttlederne 
har flere «verktøy» de kan ta i bruk, blant annet at 
medarbeidere får kollegastøtte, veiledning, kursing og 

studentassistenter får mer opplæring. Tydelige roller, 
ansvar og oppgaver gir trygghet og felles retning for 
kvalitetsarbeidet. Studentene har fått gode rutiner 
og rammer å forholde seg til, noe som gjør oppføl-
ging av de verdifulle tilbakemeldingene fra studen-
tene mer robust.

Referansegruppene skal komme med forslag til 
justeringer underveis i semesteret hvis det er behov 
for det. Både positive og negative tilbakemeldinger 
er med på å styrke undervisningen. Det gir forele-
seren input på hva som bør forbedres og hva som 
bør forbli som det er.

I en stor organisasjon må vi forvente at det kan 
ta litt tid før vi ser full effekt av det nye systemet. Vi 
må få muligheten til å implementere det fra A til Å, 
men vi lover å være utålmodige. Vi gjør mye, og vi skal 
gjøre enda mer. Takk for at dere studenter pusher på.

NTNU har innført et system for avvik som fanger opp de 
tilfeller der det eventuelt ikke gjennomføres nødvendig juste-
ring av undervisningen. Dette finner du på https://innsida.
ntnu.no/avvik

God undervisning skal belønnes
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UNDERvIsNINGskvaLITET
Berit kjelstad
prorektor for utdanning ved ntnu

Det er viktig for oss at studentene er fornøyd med forelesernes faglige kvalitet. Derfor er vi glad for at dette tas opp 
i nyhetskommentaren til Martin Gundersen i forrige utgave av Under Dusken. 

FAKSIMILE:     Under Dusken #12



Første gang det var snakk om nedleggelse av Dahls bryggeri var i 2003. 
Siden da har bryggeriet mistet flere av sine produksjonslinjer. 

Nå står kampen om bryggeriets framtid. 
TEKST:  Martin Gundersen og Joachim Waade Nessemo

      FOTO:  Nadia Caroline Andersen 

Dahler ned i skjul?



ansatte har fått sine oppsi-
gelser», meldte Adresseavisen 
i juni i år. For Dahls bryggeri 

betyr det at over halvparten av de ansatte skal miste 
jobben i løpet av 2015. Hovedtillitsvalgt Jan Lillebo 
meldte åpenlyst sin frustrasjon i NRK Trøndelag, og 
de ansattes fortvilelse ble vist på fjernsyn. Trondheims 
en gang store ølmastodont knelte for kapitalismen og 
makta i Oslo og København. Tidligere hadde noe av 
brusproduksjonen blitt flyttet. Nå skal all bruspro-
duksjon og to tredjedeler av ølproduksjonen fjernes. 

Under dansk kontroll. Spol fram til en 
tirsdag i september. Høstsola ligger lavt over bryggeriet 
på Lademoen. Fra utsiden er det to hovedinntrykk som 
fester seg. Aktiebryggeriets gamle bygning som skuer 
mot Trondheimsfjorden. På østsiden, en beskjeden 
vaktbu, et røykeskur og en åpen asfaltsplass. Den ene 
fasaden forteller om bryggeriets stolte historie, den 
andre om en sliten industritomt. Noen meter innenfor 
vaktbua dukker Øyvind Hatletveit, bryggerisjef, litt 
for tilfeldig opp. 

– Det har vært mye negativt fokus på Dahls bryg-
geri den siste tida. Det hadde vært fint om dere også 
kunne løfte fram alt det gode som skjer. Mange tror 
det ikke er noen produksjon lenger på bryggeriet, men 
det er helt feil, sier Hatletveit.

Han understreker at vi like godt kunne blitt nektet 
inngang, men at det egentlig ikke er så farlig, da de 
fleste allerede tror Dahls bryggeri er nedlagt.  Han har 

selv sin siste dag på jobben før han skal begynne i Tine.
Dahls historie begynte i året 1856, da grunn-

legger Erich Christian Dahl etablerte bryggeriet 
som skulle vokse seg til Trondheims største. Etter 
fusjonen mellom Aktiebryggeriet i Trondheim og 
Dahls i 1996, ble Dahls Trondheims eneste bryg-
geri. En rekke oppkjøp og fusjoner senere har bryg-
geriet blitt en del av Ringnes-systemet, og senere 
den danske Carlsbergsgruppen. Ut over 2000-tallet 
preges bryggerinæringen av overkapasitet og nye 
produksjonsmidler. Flere bryggerier på landsbasis 
legges ned, og den tidligere så lokale tilhørligheten 
til ølmerkene forsvinner mer og mer. For mange er 
det bare et spørsmål om tid før også Dahls produ-
seres på Ringnes gigantbryggeri på Gjelleråsen, en 
30 minutters kjøretur unna Oslo. 

«120 knUste drømmer. I kantina på Dahls sitter 
en gjeng på omtrent femti stykker. Lunsjsamtalen 
preges av galgenhumor og sporadisk missmot. Det 
er en trykkende stemning på enkelte av bordene. Selv 
om praten går godt, stopper den brått  opp med jevne 
mellomrom. Det er ikke like mye å snakke om når 
noen nevner framtiden eller sier at Dahls er en bra 
arbeidsplass, fordi for mange er arbeidsdagene på 
Dahls snart omme. For tre måneder siden fikk over 
halvparten beskjeden: «Du er en av de overtallige». 
I løpet av 2015 skal disse forlate en arbeidsplass de 
har brukt flere år av livet på.

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle oppleve å bli 
erklært overtallig to ganger. Dette skulle jo være 
trygge bedrifter, sier en ansatt som begynte på Dahls 
da hennes forrige arbeidsplass ble nedlagt. 

De andre rundt pausebordet sier lite. For hva 
kan man egentlig si til noen som skal forlate 
arbeidsplassen? Noen bord bortenfor sitter industri-
mekanikeren Arve Schevik. 

– Ser du det, sier Schevik og peker på notatblokka 
min. 

Han legger fingrene på «1972», året han begynte 
på bryggeriet, og følger opp: 

– Du ser at jeg trives. Det er synd med nedskale-
ringen. Det ødelegger roen som har vært. Folk må 
finne seg nye jobber og de er urolige for framtiden, 
forteller han og forklarer hvordan bryggeriet for 
mange har vært en institusjon. 

Mange har hatt familien jobbende her, og flere 

opp utallige ganger. Påbygg og haller har blitt bygget 
ved behov, noe som har gjort bryggeriet til en indus-
triell labyrint. I en av disse hallene står Lillebo på en 
hengebro, under taket. Han peker ned på et tyvetalls 
arbeidere. De jobber med grovsorteringen av flasker 
som tidligere har vært i bruk. Ulike typer flasker 
sorteres før de går til den automatiserte prosessen 
for vasking og tapping, slik at de kan brukes på nytt.

– Alle disse jobbene forsvinner. Nå er det mange 
vikarer her, men mange arbeidsplasser går tapt.

Han forteller at det i lang tid har vært tilnærmet 
ansettelsesstopp. Nå erstattes faste stillinger med 
vikariater, som i sin tur skal forsvinne. Vikarene er 
i hovedsak unge, noen har kommet fra Sverige, andre 
ønsket seg vekk fra akademia eller servicebransjen. 
Spredt på tomta finnes det en rekke lagerarbeidere. 
Deres arbeidsplass er foreløpig sikre, men Lillebo 
sier at Ringnes har signalisert at de ønsker å sentra-
lisere lagerdriften enda mer. Det kan gjøre at noen 
av arbeidsplassene forsvinner. 

arve schevik 
Industrimekaniker 

Du ser at jeg trives. Det er synd med ned-
skaleringen. Det ødelegger roen som har vært

Moderne produksjon: Dahls bryggeri er en av de siste i rekken av store regionale bryggerier som mister produksjon eller legges ned. Mye av produksjonen har blitt auto-
matisert, og en av følgene har blitt at mindre bryggerier ikke er like lønnsomme lenger. 

BekyMret: Fagforeningsleder Jan Lillebo har vært en 
forkjemper for arbeidernes rettigheter på Dahls bryggeri 
i 20 år.

Dahls, Ringnes og CaRlsbeRg

• I løpet av 2015 mister 120 av de 220 ansatte 
jobben ved Dahls bryggeri, fordi flere arbeids-
oppgaver flyttes fra de regionale bryggerier til 
Gjelleråsen utenfor Oslo.

• I 2011 ble den første av fem produksjonslinjer 
lagt ned på Dahls bryggeri. Nedleggelse av halv-
litersflasker med brus førte ikke til oppsigelser. 

• Etter 2015 vil det kun produseres Dahs øl ved 
bryggeriet. Det betyr at to tredjedeler av ølpro-
duksjonen skal legges ned. 

• Dahls bryggeri ble i 1988 en del av 
Ringnessystemet som i dag eies av danske 
Carlsberggruppen. Carlsberggruppen er verdens 
fjerde største ølkonsern.

• I Norge er Calsberggruppen størst innen øl med 
54% av markedet. De har blant annet merkene 
Frydenlund, Tuborg, Ringnes, Nordlands, Tou, 
Arendals og Kronenbourg 1664.

kan stolt skilte med over tyve år i konsernet. Selv 
skal Schevik fortsette til han når pensjonsalder eller 
blir overflødig, og understreker at han trives så godt 
at han ønsker å fortsette selv om bedriften skulle gå 
igjennom flere tøffe nedskjæringer. 

et arbeidsmiljø i forfall. Endringene 
innen emballasjehåndtering og produksjonsteknolo-
giske framskritt har gjort mange arbeidere overflø-
dige. Hovedtillitsvalgt for de ansatte ved Dahls bryg-
geri forteller om arbeidernes situasjon. 

– Vi har et høyt aldersgjennomsnitt. Det er ikke 
heldig, men det skyldes denne prosessen vi er i, og 
det er ikke lett å få jobb etter 50 år, sier Jan Lillebo.

Han har vært ansatt i 28 år, 20 av dem som hoved-
tillitsvalgt på fulltid. Lillebo trekker fram at mange 
har ikke noen allsidig utdanning å falle tilbake på. 
Noen er også bare år eller måneder unna pensjons-
alderen. For dem vil det være enda vanskeligere å få 
ny arbeidsplass.

Stipendiat innen organisasjonspsykolgi Sylvi Thun 
ved Psykologisk institutt på NTNU bekrefter beskri-
velsen på e-post. Under nedbemanningssituasjoner 
som dette settes organisasjonen under sterkt press.

– I denne saken er det veldig mange som har 
arbeidet ved samme bedrift og vil sannsynlig føle 
en stor tilhørighet til denne bedriften. De kan bli 
ekstra sårbare og oppleve at det blir mindre verd-
satt, sier Thun. 

tillitsmannen. Jan Lillebo er en mann som 
har nytt mye godt øl gjennom livet. I sin tid var han en 
av grunnleggerne for foreningen «Dahls ølets venner» 
som han var aktiv i inntil nylig. I en knall oransje 
refleksvest, og med et diskre hårnett, viser han oss 
rundt og forteller om produksjonen og arbeiderne. 

Mye har forandret seg på tomta siden 
Aktiebryggeriets oppstart her for 115 år siden. Den 
gamle bygningen har blitt modernisert og pusset dAnsk-norsk-trØndersk: Dahls bryggeri ble i 1988 en del av Ringnessystemenet, som eies av Carlsberggruppen.

Fortsetter: Arve Schevik har arbeidet ved brygge-
riet i 42 år og trives enda, selv om han skulle vært foruten 
nedbemanningsprosessene. 

24 25AktuAlitet



Han utdyper også at det er pussig at disse ankla-
gene dukker opp, nå som Ringnes prøver å utviklet 
et ølsenter på Dahlstomta. 

dahls ølets venner. De møtes hver 
tirsdag. Siden 1992 har en gjeng på tretti stykker 
møtt hverandre for å drikke Dahls øl. Tidligere var 
flere av dem bryggeriansatte, men aldri for mange – 
det skulle ikke være noen bedriftsklubb. Med årene 
har det blitt færre. De har enten blitt sagt opp, pensjo-
nert eller gått over i andre yrker. 

– En av grunnene til at vi begynte denne foren-
ingen, skyldtes at da Ringnes kjøpte Dahls, uttalte 
direktøren at det bare skulle være ett øl i Norge, og 
det skulle være Ringnes. Da tenkte vi at vi måtte verne 
om ølet vårt, sier Svein Sæther, president i foreningen. 

Han er en av mange som er bekymret for brygge-
riets framtid. Bortenfor sitter Claus Jørgensen i en 
opphetet diskusjon om Hurtigruta. Hva ville de gjort 
hvis Dahlsproduksjonen ble flyttet?

– Hvis de flytter produksjonen av Dahls, kan vi 
like godt drikke Mack øl, sier Claus Jørgensen. 

Flere rundt bordet stemmer i. Argumentene om 

stAMMeekspert: Logoped Hilda Sønsterud forteller 
at stammere gjerne setter begrensinger for seg selv, både 
sosialt og når de velger karriere.             Foto: statped.no

oppkjøp og nedleggelser. I 2003 gikk 
det et jordskjelv gjennom bryggeri-Norge. Avisene 
skrev at Ringnes vurderte å legge ned Tou bryggeri i 
Stavanger, Arendals bryggeri og Dahls i Trondheim. 
I Arendal mobiliserte lokalpolitikere og næringslivet. 
Bryggeriet ble spart. Avtalen innebar at Ringnes 
kunne selge seg ned og lokale krefter kunne overta 
driften. I Stavanger ble Tou fullstendig nedlagt, og 
bare salgsapparatet til Ringnes ble igjen i regionen. 
Daværende klubbleder i Tou, Inge Rønneberg, hadde 
en rekke krasse uttalelser til Stavanger Aftenblad i 
2003.

– Dette er arrogant, pøbelaktig og respektløst, sa 
Rønneberg den gang, og hadde også noen kraftsalver 
rettet mot daværende Ringnesledelse.

– Jeg tror aldri det var meningen å legge ned Dahls. 
I stedet har ledelsen vår brukt Dahls som en lynav-
leder. Nå kan de fortelle at Dahls er reddet, i stedet 
for at Tou er ofret, sa Rønneberg til avisen. 

Lillebo bekrefter Rønnebergs oppfatning, han 
opplevde også at ledelsen til en viss grad hadde 
bestemt seg på forhånd. Nå står Dahls selv i uværet. 

– For to år siden fikk vi også en anelse om at vi 

sto for hugg, sier Lillebo. 
Han har vært med på en rekke nedleggelser. Han 

nevner  Nordlandsbryggeriet og bryggeriet i Hamar 
som noen av prosessene han har deltatt i. Lillebo 
er selv skeptisk til ledelsens motiver, men ønsker å 
holde motet oppe. Der nedleggelsen av Tou førte til 
boikott av Ringnesprodukter og oppstarten av Lervig 
Aktiebryggeri, mener flere at nedleggelsen av Dahls 
bryggeri skjer trinnvis for å unngå en lignende boikott. 

– Dette er påstander som ikke har rot i virkelig-
heten, skriver pressekontakt Nicolay Bruusgaard i 
Ringnes på e-post. 

Det har vært mye negativt fokus på Dahls 
bryggeri den siste tida. Det hadde vært fint 
om dere også kunne løfte fram alt det gode 

som skjer

øyvind hatletveit 
Bryggerisjef

at ølets smak påvirkes av lokale forhold gjentas. Da 
produksjonen av Tou ble flyttet ble prøver fra ølet 
analysert. Prøvene viste den gang at den kjemiske 
sammensetningen i ølet hadde endret seg. Gjengen 
med eldre herrer har til en viss grad talt. Dahls øl 
produsert i Trondheim er best, men å delta i samfunns-
debatten får noen andre gjøre. 

nye mUligheter.  – Det har vært enormt 
store forandringer siden bryggeriene startet på 1800-
tallet. Da var det bryggerier over hele Norge, det var 
en 10-20 bryggerier bare i Oslo. Siden da har det 
vært oppkjøp og nedleggelser, men det er «the way 
of the game». Sånn er det i en markedsøkonomi. Men 
det er fortsatt lokalt øl, og ølproduksjonen ved Dahls 
kommer til å overleve, sier Petter Nome, direktør for 
Bryggeri- og Drikkevareforeningen på telefon fra Oslo. 
Han bekymrer seg ikke over utviklingen i ølnæringen. 

– Det er jo større og større mangfold, og plass til 
flere. Nå har småskala-bryggerier kommet inn og gitt 
folk en ny oppfatning av hva som er øl, og det er veldig 
bra. Det er ikke bra at en aktør (Carlsberggruppen, 
journ.anm.) blir for stor og tar for mye plass, men sånn 
som det er i dag ser jeg ingen faresignaler, sier Nome. 

Ringnes har tidligere lettet på sløret om et mulig 
ølsenter på Dahlstomta. Under en konferanse i regi av 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen i september 
ble ølsenteret beskrevet mer inngående. På et bilde 
i Byavisa stilte Sigrid Strætkvern, leder for Ringnes 
ølsenter på Grünerløkka, opp sammen med daglig 
leder Roar Hildonen ved restauranten To rom og 
kjøkken og en av oppstarterne av Austmann bryg-
geri, Thomas Sjue. 

–  Vi satser på flere besøkende enn Nidarosdomen, 
uttalte Strætkvern under konferansen. 

håp. Uttalelsen stemmer overrens med uttalte 
planer om ølsenteret. Hvis planene realiseres kan 
Trondheimsregionen få et av fem lignende ølsentre 
som planlegges innen Carlsberggruppen. Andre 
nevnte byer er Barcelona, London og Zurich. Hildonen 
har underskrevet en intensjonsavtale, og er i følge 

pressekontakt Bruusgaard i Ringnes «en konstruktiv 
bidragsyter i planleggingsfasen». 

Bruusgaard ønsker ikke å kommentere hvorvidt 
ølsenteret i Trondheim inngår i en større strategi fra 
Carlsberg sin side, men mediestrategien til Ringnes 
i Norge vitner om at Carlsberg ønsker å satse på 
Trondheim.

Hvis planene om et ølsenter realiseres kan det redde 
de gjenværende arbeidsplassene. For de 120 ansatte 
som allerede må gå er dette til liten trøst. Leder Arne 
Byrkeflot i Trondheim LO mener de rødgrønne ikke 
hadde den politiske viljen til å redde disse arbeidsplas-
sene, og at den nåværende blåblå regjeringa støtter 
opp om «Carlsbergs miljøfiendtlige strategi». I følge 
ham vil overgangen til engangsemballasje gjøre det 
enda mer lønnsomt med mer sentralisering. 

– Det er rett og slett mye bedre for miljøet å distri-
buere øl og brus lokalt, enn å sende de over Dovre, 
skriver Byrkeflot på e-post, som understreker at 
Ringnes har vært ryddige i nedbemanningsprosessen. 

Tross planene om et ølsenter, ligger likevel frykten 
for nedleggelse i horistonten for Dahls-arbeiderne. 
Hvis ølsenteret ikke blir realisert, blir kanskje produk-
sjonsvolumet for lavt til at det er forsvarlig å fortsette. 
Som hovedtillitsvalgt Lillebo sier: 

– Så lenge vi ikke har et klart ja, kan vi ikke annet 
enn å håpe. UD

claUs jørgensen 
Medlem av «Dahls ølets venner»

Hvis de flytter produksjonen av Dahls, kan vi 
like godt drikke Mack øl.

– Det er klart 
Trondheim er viktig
For bryggerne i Austmann er det 
naturlig at folk velger bort pilsen. 
Lokalt håndtverk er viktigst.

Austmann bryggeri holder til i naturskjønne 
omgivelser på Byneset, nede ved fjorden mellom 
Esso og Shell, i Gildes gamle lokaler.

Lagerlokalet er stablet opp til taket med esker 
merket «juleøl». Honky Tonk Women spilles på stere-
oanlegget. Dette er folka som vant en europeisk 
ølkonkurranse, som plutselig har 23 forskjellige 
øl på polet, avtaler med Meny og Bunnpris og er 
på vei inn på det tyske markedet. Trondheims 
største mikrobryggeri, med seks ansatte.

– Hjemmebrygginga startet i 2009 som en 
studenthobby-greie, så tok det helt av, sier Thomas 
Sjue, en av de tre skaperne av bryggeriet. 

 
handler om smak. Det startet han 
sammen med Anders Cooper og amerikaneren 
Vinko Lien Sindelar, som alle må snakke norsk 
til, mens han svarer på engelsk. Alle brygget øl, 
og alle hadde vært fascinert av det lenge. Cooper 
jobbet på Den gode nabo, og sjefen hans utdannet 
de ansatte, lærte dem å ha peiling på det de solgte. 

– Det er det nesten ingen som har her i byen 
lenger. Det er kanskje Diskoteket, og litt på 
Daglighallen, sier Cooper.

Det å ha peiling på øl er viktig, men det 
viktigste er å ha smaksløker i det hele tatt.

– Nobody likes shitty flavour. Alle liker noe 
som smaker bedre enn noe annet. Det er bare 
åpenbart at folk vil forflytte seg mer og mer over 
til håndtverksøl når de smaker det, fordi det er 
bedre. Dette er ikke noen døgnflue, det er en 
naturlig progresjon, forklarer Sindelar.

 
– overmodent marked. Selv om 
mikrobryggeriet vokser, har de ikke noen planer 
om å utkonkurrere de store bryggeriene. Noen i 
bransjen prøver seg, men det er ikke Austmanns 
ambisjon.

– Det viktigste for oss er at folk slutter å drikke 
all den importerte driten, og heller drikker norsk 
håndtverksprodusert øl. Det er bedre å drikke 
lav-alkoholalternativer enn å styrte ei flaske 
Koskenkorva. Det trenger ikke å være den vold-
somme fylla, sier Sjue. 

Sjue synes det viktigste er at markedet ser det 
positive med en lokal aktør.

– Jeg tror markedet var overmodent, jeg tror 
folk var lei av at Carlsberg-konsernet var tilstede 
med sitt utvalg overalt, og at Brooklyn var alter-
nativet. Jeg tror markedet bare var klart.

De selger mest øl i Trondheim, og det er 
de fornøyd med. Det er her de har utbygd 
infrastruktur.

– Det er i Trondheim vi bor, det er her vi virker, 
det er her vi bidrar, det er her det er verdiskaping, 
arbeidsplasser, det er her vi må bidra på kulturf-
ronten. Det er her barna mine skal vokse opp. Det 
er klart Trondheim er viktig. UD

dAhls Ølets venner: En gjeng på 30 stykker møtes hver tirsdag for å drikke Dahls 
øl. Foreningen ble i sin tid startet opp for å verne om den lokale produksjonen etter at 
Ringnes ervervet seg bryggeriet.

sAtser pÅ trondheIM: – Jeg tror markedet var overmodent, jeg tror folk var lei av at Carlsberg-konsernet var 
tilstede med sitt utvalg overalt, og at Brooklyn var alternativet, sier Thomas Sjue, en av tre bak mikrobryggeriet 
Austmann bryggeri. Foto: Eivind Sandodden Kise
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og forteller at han kom på tolvte plass.
– Jeg har aldri vært så fornøyd i hele mitt liv som 

jeg var da. Det var et vendepunkt for meg, og det var 
da jeg skjønte at jeg ville satse litt hardere, trene litt 
bedre og prøve å bli god.

til norge for å bli god. Vi fortsetter å 
snakke om karrieren, og om da han flyttet til Norge 
for å satse videre på langrenn. Litt tilfeldig var det 
at det ble nettopp Norge.

– Jeg hadde gått ganske bra i junior-VM i Frankrike 
i 2009, forteller han. 

Der møtte han en trener fra det norske laget, som 
også jobbet på et skigymnas på Hovden.

– Han sa til meg «det hadde vært kult hvis du 
hadde kommet til Hovden neste år for å trene med 
oss», sier han med en imiterende stemme.

– Og det tenkte jeg hørtes ut som en bra idé, så 
da ble det til at jeg dro til Hovden, sier han, som om 
det å flytte alene til Norge var den mest naturlige 
sak i hele verden.

Det var også i Hovden han begynte på norskkurs 
for å få bedre utbytte av treningene.

– Det var norskkurs for noen utlendinger der. Så 
det var meg pluss en polakk og to gamle damer fra 
Burma eller en eller annen plass. Så vi var fire som 
var på norskkurs tre ganger i uka, sier han og ler.

Uvanlig stUdentliv. Andrew har ikke 
bare drevet med langrenn i Norge. Han har også 
studert produktutvikling og produksjon ved NTNU.

– Føler du at du har ofra mye av det vanlige studentlivet 
ved å drive med toppidrett?

– Ja, det har jeg absolutt gjort. Da jeg først kom 
til Trondheim ble jeg ikke kjent med noen i starten. 
Jeg fikk ikke blitt med på fadderuke fordi jeg var på 
samling, sier han ettertenksomt.

Noe som er sikkert er at Andrew, til tross for mye 

et er en kjølig september ettermiddag i 
Granåsen. Dagen har så langt vært regn-
tung og forblåst, men nå titter solen frem. 

En typisk dag i Trondheim med andre ord. Andrew 
Musgrave kommer kjørende inn på VM-anlegget og 
hilser blidt og vennlig. Mens vi går sammen over 
parkeringsplassen begynner han å fortelle at det ikke 
var like hyggelig på dagens første treningsøkt. Det var 
kraftig regn, og han hadde hatt på seg altfor lite klær.

– Det var helt jævlig, sier han med et glis rundt 
munnen.

kosmopolitt. Andrew Musgrave er 24 år og 
kommer fra Skottland. Eller, rettere sagt, han har 
bodd i Skottland noen år. Han er født i sør-England og 
bodde så noen år på Shetlandsøyene. Han bodde seks 
år i Alaska, og deretter flyttet familien til Skottland, 
før han alene flyttet til Norge som 19-åring. Her har 
han både studert og utviklet seg til å bli profesjonell 
langrennsløper.

Vi går inn på Granåsen toppidrettssenter, og finner 
oss et sted å snakke. Han forklarer at han som regel 
er på reise eller på samling andre steder i Norge 
eller utlandet, men at han nå i utgangspunktet bor 
på Byåsen.

– Det er ikke så langt fra Granåsen, bare to 
minutter å kjøre med bil. Eventuelt fem minutter på 
rulleski, sier han raskt og ler.

britisk langrenn. Som brite er ikke lang-
renn en typisk idrett å holde på med. Andrew forteller 
at det var i Alaska han først fikk prøve seg med ski på 
bena. Der gikk han et par renn i tiårs-alderen, men 
som han selv sier:

– Jeg var ikke noe god i det hele tatt.
Det var i Skottland det begynte å bli mer seriøst. 

Dit familien hans flyttet fantes én av de to eksiste-
rende langrennsklubbene i hele landet.

– Det var helt tilfeldig at det var en langrennsklubb 
der vi flytta. Jeg tenkte at jeg måtte bli kjent med noen 
barn på samme alder som meg, og å starte i klubben 
var en bra måte å bli kjent med dem på, forteller han.

Fra han var 15 reiste han på tur en gang i året 
til mellom-Europa eller Norge, for å konkurrere mot 
andre på samme alder. Han mener selv at han fort-
satt ikke var god, men at han likte veldig godt å reise.

– Det var først da jeg var 17 at jeg begynte å 
gjøre det litt bra. Da gikk jeg i Norgescup junior på 
Lillehammer, og det var den første gangen jeg har 
gjort det bra noen gang, sier han entusiastisk. 

Han ser ut til å bli engasjert bare av å tenke på det, 

TEKST: Daniel Nylend FOTO: Hans Fredrik Sunde

D

Da Andrew Musgrave (24) vant NM, fikk han ikke kalle seg Norgesmester. Nå legger 
skotten og NTNU-studenten studiene på hylla for å nå langrennstoppen.

andrew mUsgrave

 Det beste jeg har gjort i karrieren er å 
vinne NM på ski

anDRew MusgRave

• født 1990 i Dorset, England.

• har bodd på Shetlandsøyene, i Alaska, i 
Skottland, og nå i Trondheim.

• studerer produktutvikling og produksjon 
på NTNU. Har nå ett års permisjon for å satse 
fullt på langrenn.

• førsteplass i NM-sprint 2014, men fikk ikke 
medalje fordi han ikke er norsk statsborger.

• har deltatt i tre VM og to OL.

• går for Thomas Alsgaards privatlag Team 
Leaseplan Go.

Skotsk skiess

topplAsserIng: 
For å kunne kjempe om topp-
plasseringer i årets sesong, 
vier Andrew Musgrave nå 
hele sin tid til å utvikle seg i 
langrennssporet.
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TEKST:  Synne Lerhol      ILLUSTRASJON: Trude Telle

F-ordet
Når Emma Watson blir feminist, er det vanskeligere for anti-feministene å finne noen å dele hatet med.

det var litt lettere å være anti-feminist 
for noen måneder siden. Da de fremste feministene 
kalte seg Ottar, brente bh-er, og hatet menn var det 
greit å si: «Jeg vil ikke definere meg selv som feminist, 
det er bare sånne raddiser med hår under armene». Og 
det siste man vil er jo å være raddis. Med hår under 
armene. Men nå har det skjedd et eller annet. For 
nå er feminisme kult, «in», «the place to be». Pappa-
feminister, mamma-feminister, single feminister. 
Alle bare: #YesAllWomen #feminism #HeForShe. 
Twitter-elitens samfunnsdebattanter har funnet sitt 
nye demonstrasjonstorg, og det er lite der som vitner 
om bh-bål.
 
nå er dette f-ordet overalt. Beyoncé, 
Emma Stone, Emma Watson. Alle selverklærte femi-
nister. Hvor er de skjeggete lesbekonspiratorene som 
skal drepe alle menn? Det er så mye lettere å avvise 
ideene når budbringerene er lette å le av. Lette å 
hate. Kan ikke le av Emma Watson. Kan ikke le av 
Hermione. Vi liker jo henne. Faens F-ord.

reising og trening, har et liv som kan sammenlignes 
med studentlivet på andre områder. Livet som skotsk 
langrennsløper i Norge er like lite luksuriøst som det 
høres ut som. På grunn av dette har han blant lagka-
meratene fått et rykte på seg som en person som er 
sparsom. Når jeg begynner å lese opp hva som står om 
han på lagets nettsider, ler han litt nervøst som om han 
vet hva jeg kommer til å si.

– Er det sannhet i ryktene om at du har en drøm om å bli 
sponset av First Price?

– Han som skrev det på nettsiden vår, han mener at 
jeg bare spiser billige ting, og at jeg blir irritert på folk 
når de kjøper dyre ting. Så det er jo sant, forteller han.

– Så det er, som det står på siden, ditt store overordnede 
mål i livet?

Da utbryter han raskt:
– Det hadde vært rått da!

gjennombrUdd i nm. Tidligere i år var det 
ikke en nordmann som vant Norgesmesterskapet i 
sprint på Lillehammer. Det var det Andrew Musgrave 
som gjorde. Selv om han uten norsk statsborgerskap 
ikke kunne få medalje, utklasset han konkurrentene 
og gikk inn til seier med god margin.

– Det beste jeg har gjort i karrieren er å vinne NM 
på ski, forteller han. 

Ettersom Norgesmesterskapet var tre uker før OL 
i Sotsji, var det også et renn som hadde mye å si for 
uttaket av de norske løperne til nettopp OL. 

– Det var en tung løype, og da var det en fordel 
for oss som er litt bedre på distanse. På korte flate 

sprintløyper har jeg ikke sjangs mot de som er raskest, 
sier han ydmykt.

Andrew hviler allikevel ikke på gode resultater, han 
er alltid opptatt av å se hvor han kan bli bedre. Rett 
etter å ha fortalt om seieren, begynner han å snakke 
om det som skjedde litt senere. 

– Jeg klarte jo å drite meg ut tre uker etterpå, og 
ikke gå så fort i Sotsji, sier han og virker fortsatt irri-
tert og skuffet over resultatene der. 

De ble nemlig langt dårligere enn i NM. Denne 
sesongen er det VM i Falun som er det viktigste, og 
han tenker på hvordan han der kan gjøre det han ikke 
fikk til i OL.

– Jeg har som mål å komme blant de ti beste, men 
jeg har jo selvsagt lyst til å vinne også, sier han.

stUdier og toppidrett. Andrew har klart 
å kombinere livet som student og idrettsutøver godt. 
Han forteller at NTNU har vært flinke til å tilpasse 
studiehverdagen for ham.

– Jeg har gått 50 prosent i to år nå, så jeg er på en 
måte ferdig med ett år, sier han.

– Men du har tatt en liten pause nå?
Han drar litt på det før han forteller at det er Thomas 
Alsgaard, sjefen for laget Andrew går for, som har over-
talt ham til kun å satse på langrenn dette året. 

– Alsgaard, han er i mot skole og alt det der. Så han 
har klart å overtale meg til å ta et friår, da jeg skal ha 
fullt fokus på ski. Han ser heller ikke for seg at jeg 
kommer tilbake på skolebenken, sier han. 

Andrew er ikke enig i dette. 

– Jeg tar ett år av gangen, og så ser jeg hvordan det 
går. Jeg tipper at jeg kommer til å ta litt skole igjen 
neste år. Man har jo tid til å ta ett fag, selv om det blir 
mye trening.

– Hvis det viser seg at skigåingen skyter fart, hvordan går 
det med studiene da?

– Det er et godt spørsmål, sier han og smiler. 

generasjon perfekt. Andrew står ferdig 
skiftet inne på toppidrettssenteret på Granåsen. Han 
er klar for starte dagens andre økt. Jeg tar meg allikevel 
friheten til å spørre ham om hva han synes om dagens 
unge generasjons press på seg selv for å være perfekte.

– Man skal drive med idrett og trening fordi man 
har lyst. Det skal ikke være sånn at foreldre eller andre 
skal presse deg til det, sier han bestemt. 

Han tror ikke at noen kan bli virkelig gode i noe om 
man kun gjør det fordi man har et press på seg. Han 
sier det enkelt og greit:

– Du må ha lyst, du skal ikke gjøre ting fordi du 
føler du må.

ny økt. Andrew setter på seg rulleskiene på asfalten 
på Granåsen. Han er alene på det store stadionanlegget. 
Det er fredag ettermiddag. Folk gjør vel andre ting i 
helga, men Andrew satser 100 prosent denne sesongen. 
Kun langrenn, sånn som Alsgaard har sagt. Studiene får 
han komme tilbake til om et års tid. Sola går ned og de 
første stavtakene på dagens andre treningsøkt tas. UD

nM: – Det rennet jeg er mest fornøyd med, er da jeg var 17 og kom på tolvteplass i Norgescup junior, sier Andrew Musgrave om sitt beste minne.

for watson har stått på et podium i FN og 
snakket om kvinnerettigheter, og hvorfor det er viktig 
for menn også. Feminisme er likestilling, sier hun, 
ikke mannehat. Ha, det var noe nytt, sier avisene. 
Facebook-feeden tar av. Det kan til og med hende at 
undertegnede delte linken, og bare: #HeForShe. Men 
hva har Watson gjort, som er så sykt spesielt? For 
nå er F-ordet overalt, det spres som ild i bensinvått 
gress. Og når mammaen din deler talen og erklærer 
seg som feminist, hva skal en stakkars kvinnehater 
gjøre? Alle liker jo mammaer. Faens F-ord.

nå vil som sagt emma watson ha med 
menn på å kjempe fram kvinnesaken. #HeForShe. 
Og det skjønner jeg, for så vidt. Hun trenger jo å få 
med menn på laget. Kvinner selv er jo tydeligvis ikke 
til store hjelpen. #WomenAgainstFeminism. Disse 
damene har ikke fått med seg at feminister nå har 
lov til å barbere seg under armene, eller elske menn. 
Skjeggete mandige menn, til og med. De er redde 
for å bli sett på som raddiser. Og det skjønner jeg jo. 
Folk sier ting som at det er likestilling i Norge! Eller, 

noen ganger, hvis de virkelig vil ignorere ordbok og 
all fornuft, sier de at likestillingen har gått for langt. 
#LOL. 

så er det disse mannfolka da. Endelig 
kan de kalle seg feminister. Fordi de har mødre, søstre, 
døtre og koner har de kanskje alltid tenkt at kvinner 
ikke er så verst. Ganske likeverdige, til og med. Men 
de kunne ikke kalle seg selv feminister tidligere: De 
hadde jo ingen bh-er å brenne. 

nå trenger de ikke det. Emma Watson 
er ikke ute etter å legge ned Gilette, eller tenne bål. 
Hun kommer bare med et formelt uglebrev med en 
feministinvitasjon. Må jo bare svare da. Nå er det lov. 
For nå er feminisme kult, «in», «the place to be». Alle 
bare: #YesAllWomen #feminism #HeForShe. Og ikke 
faen om de skal sitte igjen på Plattform 9 ¾. Der sitter 
bare de kjipe mannfolka som sender vanlige leserbrev 
til Sunnmørsposten.
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– Jeg skal forhåpentligvis være med på min første 
fødsel neste måned, så vi tenkte vi skulle spille en 
vals som handler om nettopp det. Altså fødsel, sier 
Gjermund.

De spiller tilsynelatende aldeles ubesværet mens 
takten trampes med føttene, fortere og fortere ettehvert 
som musikken blir stadig mer intens. Publikum tar 
humoren i musikken, og humrer når musikerne slår 
av musikalske spøker med instrumentene.

blanding av klassisk og moderne. 
Berit Haugan, en av gjestene, mener at det er det 
intime ved å ha konsert hjemme i stua hos noen som 
gjør det ekstra spesielt.

– Det blir en helt annen opplevelse når man får 
denne nærheten, både det visuelle og det auditive. 
Huff, det hørtes kanskje litt pretensiøst ut, sier hun 
og ler.

Haugan mener at kammermusikk ikke er forbe-
holdt kun de spesielt interesserte.

– Kammermusikk og klassisk musikk er så mangt, 
og det er noe man kan lære seg å like, sier hun.

Til vanlig hører hun på all slags musikk, og hun 
kan fortelle at hun var en av de første kvinnelige dj- 
ene i Trondheim, om ikke den første.

– Det var vel sent på 70-tallet, og da spilte vi vinyl-
plater nede i Bodegaen på Studentersamfundet, sier 
Haugan smilende.

Kjeldsberg og Jondell er enige i at kammermusikk 
kan være noe for alle.

– Terskelen for å dra på en slik konsert kan være 
høy, noen tenker kanskje «jeg skjønner det ikke, dette 

Publikum våger knapt å puste når det blir en liten 
pause i musikken. Skal vi klappe nå? Noen blant 
publikum ser usikkert på hverandre. Men nei, det er 
andre regler som gjelder her, og med ett er den musi-
kalske fortellingen tilbake. Musikerne blir derimot 
belønnet med en voldsom applaus når den siste tonen 
har stilnet.

eksklUsiv mUsikkopplevelse. 
Man sitter med følelsen av å ha reist i tid, til en tid 
hvor musikalsk underholdning hadde en helt annen 
betydning. Å sitte i noens stue mens profesjonelle 
artister fremfører en konsert for en så liten forsam-
ling mennesker er for de fleste ikke hverdagskost. 
Kjeldsberg og Jondell synes det er spennende å ta 
kammermusikken tilbake dit den oppsto.

– Dette er veldig eksklusivt, og det er ikke noen 
som tjener økonomisk på det. Men det er et spennende 
konsept siden kammermusikk er musikk i lite format, 
man skal komme tett på, sier Kjeldsberg.

Kristin Reigstad, leder for Trondheim internasjo-
nale kammermusikkakademi, har vært med på hele 
reisen til kammermusikkfestivalen i Trondheim. Hun 
er fornøyd med hvordan festivalens nye konsertkon-
sept har vist seg i praksis.

– Da vi så at «Hjemme hos»- konseptet hadde blitt 
gjennomført med stor suksess i andre land, begynte 
vi å forstå at det kunne la seg gjøre. Og latt seg gjøre 
har det absolutt gjort, sier hun.

nasjonalromantikk. Kveldens siste 
opptreden blir holdt av brødrene Gjermund og Einar 
Olav Larsen fra Verdal, og med seg har de felene 
sine. Man kunne ikke gjettet at de var brødre ved å 
se på dem, den ene lys og korthåret mens den andre 
er mørk med lange krøller.

– Vi føler oss egentlig ganske hjemme, vi. Vi er 
jo vant til å sitte hjemme på kjøkkenet å spille, sier 
Gjermund Larsen i en jovial tone.

Han forteller at de skal spille tradisjonsmusikk fra 
Nord-Trøndelag. I det de begynner å spille blir tankene 
umiddelbart dratt mot det nasjonalromantiske. Man 
blir tatt med flere hundre år tilbake til bygde-Norge, 
eller til det idylliske bildet vi har bevart for ettertiden.

En musikalsk tidsreise
Det regner krystaller fra lysekroner når musikere spiller hjemmekonsert i Trondheims stuer.

TEKST:  Sunniva Heim   FOTO:  Anniken Larsen bjørn willadsen
Konsertvert

Konsertopplevelsen blir som å «høre musikk i 
forstørrelsesglass»

eksklusIvt: Kun 25 billetter var til salgs for konserten hjemme hos Peter Andreas Kjeldsberg og Erik Jondell. 

ei, og velkommen hjem til oss, sier 
Peter Andreas Kjeldsberg og Erik 
Jondell og hilser i døråpningen til 

sin leilighet og smiler.
De pent kledde gjestene ser seg nysgjerrig rundt 

i den herskapelige leiligheten. Den er møblert med 
antikke møbler, klassisk kunst, og i taket i stuen henger 
det en stor lysekrone dekorert med forgylte løv og 
levende lys.

– Bare slå dere ned der det er plass, sier vertskapet.
De rundt 30 gjestene setter seg på stoler rundt spise-
bordet, i sofaer og i vindusalkoven. Blikket dras 
automatisk mot de fire stolene med tilhørende 
notestativ som står plassert under lysekronen. Den 
muntre skravlingen stilner forventningsfullt i det 
vertene kremter for å få oppmerksomheten.

«hjemme hos». Trondheim kammermusikkfes-
tival har i år lansert det nye konseptet «Hjemme hos», 
som er konserter som finner sted i private stuer rundt 
om i Trondheim. Kammermusikk var opprinnelig  på 
1600- og 1700-tallet betegnelse for vokal- og instru-
mentalmusikk for framføring privat ved fyrstehoff.

– H Kveldens konsert foregår i en gammel bygård på 
Kalvskinnet. Etter å ha ønsket velkommen, fortsetter 
Kjeldsberg og Jondell med å fortelle litt om leilighe-
tens historie.

– Dette er et av hovedbyggene som ble bygd i 
jugendperioden, og Johan Osness står bak arkitekturen 
for denne bygården fra 1904. Vi har bodd her siden 
1978, og er nå de eldste som bor her, sier Kjeldsberg.

– Ikke de eldste, men de som har bodd her lengst, 
skyter Jondell kjapt inn, og publikum humrer.

døden og piken. Kveldens første musikere, 
strykekvartetten Ergo som i fjor vant Ungdommens 
musikkmesterskap,  skal i kveld spille to satser fra 
Schuberts Døden og piken.

Inn i stuen kommer fire stramme, unge menn i 
dress og setter seg til rette med instrumentene sine. 
Musikerne hever buene, og alt er helt stille i disse små 
sekundene mens publikum venter på at musikken skal 
begynne. Så skjelver den første tonen, og musikken 
eksploderer rundt oss. I nesten overveldende samspill 
og harmoni forteller de fire musikerne den 190 år 
gamle historien.

er ikke noe for meg». Men jeg tror mange vil bli posi-
tivt overrasket, mener Jondell.

– mUsikk i forstørrelsesglass. 
Hjemme hos Bjørn Willadsen og Borghild Lundeby 
på Bakkaunet, skal det også holdes konsert i stua. Ute 
raser en av de første høststormene, og det føles desto 
bedre å komme inn i den lune atmosfæren i den over 
hundre år gamle villaen.

Det er plass til mer publikum denne gangen, og 
det er satt ut rekker med plaststoler vendt mot stua. 
Etter å ha forsynt seg med vin og vann i den improvi-
serte baren, finner publikum plassene sine. Lundeby 
og Willadsen ønsker gjestene velkommen og introdu-
serer den første klavertrioen: Sten, Mark & Hallon fra 
Sverige. Trioen skal fremføre musikk av Beethoven 
og Smetana. De begynner å spille, og publikum følger 
musikken nesten like konsentrert som musikerne. 
Mange sitter med øynene lukket, og lar kroppen svaie 
i takt. De befinner seg tydelig i musikkens verden.

Bjørn Willadsen synes «musikalsk tid» er et inter-
essant fenomen.

– Hvis man har det fint så flyter tiden fort og 
motsatt om man kjeder seg. Jeg tror det er sunt å øve 
på å holde seg fokusert gjennom slike klassiske verk 
som ofte varer opp mot en time uten pause, sier han.

Han mener det er mange faktorer som er med på 
å påvirke lyden og akustikken på en slik type konsert 
i små lokaler, på godt og vondt.

– Konsertopplevelsen blir som å «høre musikken 
i forstørrelsesglass», sier Willadsen.

avslUtter med krystalldryss. 
Amatis Trio avslutter hjemmekonserten med å spille 
musikk av Brahms og Beethoven. Konserten får en 
dramatisk avslutning når fiolinisten med det siste 
kraftfulle buesvinget er uheldig og slår til lysekrona 
så det regner krystaller over trioen. Publikum blir om 
mulig bare mer begeistret, og den stående applausen 
vil ingen ende ta.

Tonene fra instrumentene henger igjen i rommet 
lenge etter at de har stilnet. UD 

hjeMMe hos: Den svenske klavertrioen Sten, Mark & Hallon holder kammerkonsert hjemme i Bjørn Willadsen og Borghild Lundeby sin stue.

• Kammermusikk er en betegnelse på musikk 
framført av få utøvere.

• Musikken framføres gjerne i mindre lokaler 
enn for eksempel en konsertsal.

• Trondheim kammermusikkfestival startet i det 
små i 1996, og har med årene utviklet seg til å en 
anerkjent festival.

• I år ble for første gang konseptet «Hjemme hos» 
lansert. I løpet av festivaluka holdes det ulike 
konserter i private hjem.

KaMMeRMusiKK

Annerledes konsertopplevelse: Konserten får 
en dramatisk avslutning når fiolinisten med det siste kraft-
fulle buesvinget slår til lysekrona.
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Ung og pompøs
TEKST:  Anette Sivertstøl    FOTO:  Eivind Sandodden Kise

Du har kanskje hørt det før? Skandinavias eldste studentavis har jubileumsår. Vi 
elsker å nevne det, og legger heller ikke skjul på det. Slik har det egentlig alltid 
vært. Hver gang Under Dusken har bursdag, har vi hatt en unnskyldning til å 
feire oss selv.

DA AVISA FYLTE 90 år hadde vi selvfølgelig en forside som fortalte at vi stolt 
hadde vært ung og dum i 90 år. Det er mye rart i avisens historie, men en ting som 
går igjen er at vi alltid er himla pompøse. Så i det vi fyller 100 år, når feiringen 
nye høyder . Vi har denne spalten tilegnet avisens historie, en kommende jubi-
leumsbok og dessuten har vi fått boltre oss på Realfagbiblioteket med en egen 
utstilling om vår storslåtte studentjournalistikk gjennom et århundre. På toppen 
av kransekaken hadde vi en åpning av selve utstillingen med foredrag, snacks og 
kunstnerisk innslag av Pirum, som vi for øvrig har et noe anstrengt forhold til. 

Under åpningen av utstillingen trakk tidligere duskenmedarbeider og redaktør 
for jubileumsboka, Joakim Gusland, fram forsiden fra 90-årsjubileet. 

– Vi er glad i å ferie oss selv. 70 år, 90 år, 95 år osv. Både runde, og ikke fullt 
så runde bursdager, har blitt feiret gjennom årenes løp, sa han og mente vi heller 

burde kalle oss ung og pompøs.
Men kanskje er det ikke så rart at vi er glade i det høystemte og pompøse. 

Avisen ble tross alt etablert på bakgrunn av svært høytidelige ord: «Et frit og 
uavhængig studenterblad, som kan utvikle samfølelsen mellem Nordens studenter 
og samle os til diskussion om opgaver og spørsmaal som har værdi for saavel 
ældre som yngre akademici.»

VI HAR KANSKJE DISSE ORDENE i bakhodet, og det gjør at vi er en smule 
høy på oss selv. Likevel har mye forandret seg siden 1914. I oppstartsfasen ble 
det satset bredt. De første medarbeiderne av Under Dusken var svært ambi-
siøse, og ønsket at avisen skulle være et akademisk samlingspunkt for Nordens 
studenter. Det er lenge siden vi gikk bort i fra denne praksisen. Vi har spisset oss 
mot Trondheim, og ønsker heller å være et samlingspunkt for trondheimstuden-
tene. Vi har kommet dit i dag hvor vi har den betydningsfulle oppgaven med å 
være studentenes egen vaktbikkje, og det burde vi være stolte over. Så vi har vel 
egentlig en god grunn til å feire oss selv stort når vi med spenstige sprang har 
overlevd i 100 år.

FAKSImILE: Under Dusken 2005

34 Årgang 100

Under Dusken er den eldste nålevende studentavisa i Skandinavia, og i år er det 100 år siden 
avisa ble grunnlagt. I forbindelse med dette jubileet publiserer vi en artikkel med tilbakeblikk 
fra Under Duskens historie, i hver utgave i ett år.
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samfundet, det er meg
Onsdag 1. oktober 2014 annonserte ISFiT 
vinneren av Studentenes fredspris. Den ble 
tildelt Ayat Alqormozi for hennes kamp for 
menneskerettigheter. Alqormozi har over 
lenger tid uttrykt seg i det offentlige rom 
og talt i mot det undertrykkende regimet 
i Bahrain. Og sånn er situasjonen mange 
steder i verden. Heldigvis ikke her i Norge.

Her til lands har vi et godt poli-
tisk system, som ikke straffer oss for å ha 
meninger. Mesteparten av tiden trenger vi 
ikke engang å ha meninger. Det er som om 
politikerene forstår den norske folkeånden, 
og de jobber jo faktisk med dette på heltid. 
Det skulle bare mangle. Såklart er folket 
viktig, det er vi som velger hvem som skal 
jobbe med dette, men samtidig kan man 
ikke unngå å se at store offentlige debatter 
er med på å gjøre jobben til polikerne mye 
vanskeligere. Samtidig er vi alle kjent med at 
det misfornøyde mindretallet kan være like 
høylydte som resten av opinionen. 

Å kunne uttrykke seg er viktig. 
Problemet er at det romantiserte inntrykket 
av den engasjerte samfunnsdebattanten 
som skriver leserinnlegg, er noe som hører 
fortiden til. Han oppfattes i dag som vulgær. 
De mer folkelige sosiale mediene er i dag 
minst like viktige, og jeg vil påstå at for den 
gemene hop så er ikke veien lang fra LO 
til Ello. Likevel er det for lengst blitt gjengs 
oppfatning at det å mene noe offentlig-
bare er en påberopelse av samfunnsinnsikt 
og store tanker som ikke gavner ens venner. 
Man kan i det minste forvente seg færre 
invitasjoner til bursdagsfester og lignende. 
Da er det bedre å kanalisere sitt brennende 
samfunnsengasjement inn mot mat- og 
moteblogger.

For oss i Samfundetstyret er det viktig 
å vektlegge vårt ønske om færrest mulig 
meninger om hvordan vi gjør jobben vår, 
slik at vi kan fortsette å vedta ting med akla-
masjon og stadig invitere B-kjendiser og 
politikere som nesten har kommet inn på 
Stortinget. Vi er fornøyd med å gjøre denne 
jobben på vegne av alle dere studentene, 
og ser ingen grunn til å forandre på vårt 
pampevelde.

Studentersamfundet, det er meg.

Per FridtjoF Larssen 
Leder for Studentersamfundet 

i Trondhjem

samFundet 
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Framtidsbygg for fagarbeidet
Arkitektstudentene ved NTNU utforsker praktisk 
arbeid i sin første oppgave. Variert og lekent, mener vår 
anmelder. Side 44

Samfunnet i Ås vil miljøsertifisere
Mens Samfundetstyret mener miljøsertifisering krever for 
mye, satser Samfunnet og UKA i Ås på miljø. Side 37



Å strippe kjønnene for alle særegenheter gir liten mening. En diskusjon om kjønnsbestemte farge-
preferanser hører ikke hjemme i likestillingsdebatten.

Mens Samfundetstyret mener miljøsertifisering krever for mye, satser Samfunnet og UKA i Ås på miljø. En 
overkommelig utgift, mener Samfunnet-lederen i Ås.
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I en kronikk i dagbladet med tittelen «Barn spiser 
ikke med kjønnsdelene!» tok en mor nylig et oppgjør 
med kjønnsrollene, og deres plass i samfunnet. 
det presenteres stor bekymring og forargelse over 
hvordan barn blir introdusert for kjønnsrollemønster i 
form av «jentefarger» og «guttefarger», og hvordan de 
i tidlig alder lærer at det er forskjell på gutter og jenter.

Men er det ikke forskjell på gutter og jenter? og da 
mener jeg ikke at det er forskjell på evne, prestasjon 
eller ferdigheter. det er ingen tvil om at begge kjønn 
kan mestre de samme tingene like godt. Like forut-
setninger og like rettigheter er uten tvil en nødven-
dighet i samfunnet vårt. men er det virkelig så ille 
om barn blir presentert for ulike forventninger til 
deres fargepreferanser?

Det er få som kan si seg uenig i at de fleste små 
jenter liker rosa ting. ikke alle, men de fleste. og når 
normen en gang er at mange jenter foretrekker rosa 
matbokser, så er det vel helt naturlig for en butikkek-
speditør å gå ut ifra dette. Han prøver å gjennomføre 
en vellykket og effektiv handel ved og i første omgang 
tilby rosa matboks dersom barnet er en jente. til tross 

for at barna selvfølgelig ikke «spiser med kjønnsde-
lene», slik kronikkens forfatter påpeker. 

Det er helt korrekt at barn vokser opp med bestemte 
forventinger tilknyttet sitt kjønn. Kjønnsrollene de 
presenteres for i ung alder er med på å forme dem som 
individer. derfor er det selvfølgelig uheldig å påtvinge 
tradisjonelle kjønnsrollemønster på små gutter og 
jenter. men å gå ut fra at et barn foretrekker leker, 
farger eller annet som er typisk for barnets kjønn, 
kan vel neppe ses på som et grep for å tvinge barna 
til konformitet og bestemt kjønnsidentitet? 

Valgfrihet eksisterer i de aller fleste tilfeller, og 
alternative valg er i disse dager sosialt akseptert i 
høyeste grad. det kan være at vi ikke er helt i mål 
enda, men problemstillingen som presenteres i nevnte 
kronikk virker for meg nokså banal.

Har bagatellmessige detaljer som forventninger 
om fargepreferanser virkelig noe å gjøre med like-
stilling? så lenge forventninger og assosiasjoner 
tilknyttet kjønnsroller ikke står i veien for individet 
og selvrealisering, ser jeg ikke på deres eksistens som 
et problem. så lenge man kan velge å bryte mønsteret, 
og avvike fra de normerte rollene man befinner seg 
i, fremstår det hele ganske ubetydelig. 

Skribent Siri Evenstad formulerte det nokså 
enkelt og elegant i en kronikk i aftenposten 25. 

september: «Foreldre som kler babyene sine opp i 
rosa eller blått, har ikke lagt evige bånd på hvilken 
person babyen er nødt til å bli. men det er heller ikke 
noe radikalt i å la være.»

Det er forskjell på gutter og jenter. Kjønnene er 
utsatt for mange ulike forventninger og normer. men 
det finnes mennesker som bryter disse normene, og 
det er også greit. man kan ikke forvente at gutter og 

jenter skal være like. man kan ikke heller forvente at 
jenter skal være like alle andre jenter. det må være 
rom for at folk tar egne valg og har egne preferanser 
uansett om disse er typiske eller atypiske for kjønnet. 
men det tror jeg at det er. 

Min konklusjon er at det egentlig ikke er så nøye. 
Kle barna i de fargene du ønsker, og gi dem matbokser 
med de motivene du ønsker. Å gå ut ifra at guttene 
vil ha blått og jentene vil ha rosa er helt ok. Å være 
gutt og ville gå i rosa er også greit. det er kanskje 
ikke det mest vanlige, men vi lever i en tidsalder der 
det uvanlige hylles. 

ing kun er et stempel og ikke har 
noen reell betydning for miljøvennlig 
drift. Geir morten Holtan i utvikling-
savdelingen ved miljøfyrtårn er 
uenig. Han mener sertifisering vil ha 
god miljøeffekt, og at dette absolutt 
er oppnåelig for en institusjon som 
studentersamfundet.

– Å være miljøfyrtårn handler om 
å tenke miljø i alle ledd. miljø blir bare 
viktigere og viktigere, og organisas-
joner som studentersamfundet har et 
ansvar for å gå foran. det studentene 
presenteres for nå, vil de ta med seg 
videre inn i arbeidslivet, sier han.

Konsulenthjelp
Holtan mener konsulenthjelp fra 

miljøfyrtårn vil kunne bidra positivt 
til videre drift av studentersamfun-
det.

– Våre konsulenter er svært dyk-
tige og har mye kompetanse på dette 
området. de vil kunne gi mange gode 

tips om hvordan driften lettere kan 
gjøres mer miljøvennlig uten at det 
koster for mye, sier han. UD

Les debattinnlegg fra Samfundetleder Per 
Fridtjof Larssen på side 21. 

K j ø n n s r o l l e r

Kulturjournalist
Tonje jacobsen

Å gå ut ifra at guttene vil ha blått og 
jentene vil ha rosa, er helt ok

Samfunnet i Ås vil miljøsertifisere

tekSt:  Marit Elise Lien
Foto:   CC 2.0 - Flickr/SigurdR

studentersamFunn

Farger definerer ikke kjønn

Hva er ditt kunstprosjekt?
mitt kunstprosjekt er forestillingen 
Peer! som sit setter opp i høst. der 
jobber jeg alene som kostymedesigner 
med fire arbeidsledere som hjelper meg 
i prosessen. Vi har også ni syere som tar 
seg av håndverksarbeidet. 

Hva inspirerer deg?
det som inspirerer meg er rett og 
slett ting jeg ser. det kan være andre 
kostymer, og generelt mote og klær. 
Farger inspirerer meg ofte. jeg kan 
også bli inspirert av fotografier og an-
dre typer kunst. av spesifikke verk er 
det kanskje musikalen Løvenes Konge, 

der er det veldig mange fine kostymer.

Hvordan kan du sette ditt preg på en 
forestilling?
jeg har veldig frie tøyler til å utforme 
kostymene slik jeg ønsker. jeg er med 
på å bidra til det visuelle uttrykket på 
scenen, men også til at skuespillerne 
skal bli kjent med karakterene sine. det 
er et samarbeid mellom veldig mange 
mennesker som utgjør resultatet.

Hvordan er det å lage kostymer til Peer!?
det har vært veldig gøy. det er en litt 
større forestilling enn vi vanligvis har i 
sit, og det er gøy å prøve seg på noe så 

stort. det er også veldig mange karak-
terer i denne forestillingen. Vi har lekt 
oss mye og hatt det morsomt, og jeg 
tror det vil gjenspeiles i forestillingen.

Hvem ønsker du å nå ut til?
jeg ønsker å ut til studenter og folk ge-
nerelt i trondheim. denne forestillin-
gen er for folk i alle aldre, og jeg håper 
vi når ut til de som kommer for å se 
oppsetningen.  UD

KREATIVE SJELER - Gyntsk studentteater

Navn: marie riiser Haugerud
Studerer: arkitektur
Aktuell: Kostymedesigner for 
samfundets interne teaters (sit) 
oppsetning av Peer! som vises på 
samfundet fra 1. november

I hver utgave presenterer Under Dusken
 en kreativ trondheimsstudents prosjekt.

• samfundetstyret har varsla satsing på miljø, men har foreløpig ingen 
konkrete tiltak. det eneste miljøtiltaket på huset per dags dato, er sort-
ering av glass og metall. 
•  styret avviser miljøsertifisering som mulig løsning. miljøfyrtårn er norges 
vanligste miljøsertifisering, med konkret fokus på for eksempel avfalls-, 
energi- og utslippshåndtering.
•  studentersamfunnet i Ås har miljøsertifisert tilhørende uKe-festival, og 
vil på sikt gjøre hele samfunnet til miljøfyrtårn.

deTTe er saKen:

Leder marit strand ved studentsam-
funnet i Ås er stolt over at de har 
miljøsertifisert uKa. Hun mener 
miljøsertifisering ikke er så krevende 
som det kan framstå, og at det ofte 
kun er snakk om enkle grep, som 
flere søppelkasser.

– om man ønsker å satse på miljø, 
er det verdt det i lengden, selv om det 
krever litt mer. det handler ikke om 
utgifter og ressurser, men om omleg-
ging av rutiner og tankegang, sier 
hun.

over tid ønsker hun også å 
miljøsertifisere den daglige driften 
av samfunnet i Ås. Både univer-
sitetet (nBmu) og kommunen satser 
på miljø, og miljøsertifisering er noe 
de har lyst til å gjennomføre. strand 
tror det er mulig å klare uten for store 
utgifter og nedprioriteringer av andre 
tilbud.

– med flertall blant medlemmene 
våre, er dette noe vi ønsker å bruke 
energi på å få til. regnskapet er ikke 
klart enn, men vi har tro på at det vil 
bli en overkommelig utgift for oss, sier 
hun.

– Mer enn et stempel
argumentet til samfundetleder Per 
Fridtjof Larssen er at miljøsertifiser-

Illustrasjon:  Synøve Daaland
ÅS: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har miljøfokus.
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for byen innenfor målene.
stensaas og de seks andre elevene 

som har samarbeidet om prosjektet 
satser på utvikling av bydelsentra 
som skal virke avlastende for midtby-
en. meningen er at det skal utvikles et 
godt tilbud med hverdagstilbud som 
skole, kulturtilbud og kafeer uten at 
det konkurrerer med midtbyen. 

Fjorden som identitet
andre grupper har løst spørsmålet 
om framtidens byutvikling an-
nerledes. Flere har valgt å fokusere på 
konseptet «Fjordbyen trondheim» og 
hvorfor det er viktig å satse på fjorden 
og elvas kvaliteter i byplanleggingen. 
en av dem var gruppa til andrea 
reinland sæther.

– elva blir enten sett på som en 
barriere, eller så brukes den kun til 
rekreasjon. tidligere ble den brukt 
til for eksempel transport og handel. 
med prosjektet ønsker vi å sette fokus 
på hvordan den fortsatt kan brukes 
til å knytte bysentrene sammen, sier 
sæther.  

Forslaget om elvesentra handler 
om å bygge flere bysentra rundt elva, 
slik det er blitt gjort rundt Øya og 
midtbyen, og fokusere bebyggelse 
rundt nidelva til fordel for veiene.

– Å utvikle nye bydelssentra 
skaper også ny identitet i de forskjel-
lige bydelene, sier sæther.

Lokal og selvforsynt by
Prosjektleder Birgitte Kahrs ved by-

for oss å ha et litt løsere grep enn de 
kan ha i kommunen, sier arkitektstu-
dent mariann stensaas. 

Hun har jobbet med et prosjekt 
om et forslag til hvordan flere småsen-
tra kan utvikle seg rundt midtbyen, 
hovedsakelig på Lade, ranheim og 
Heimdal. 

T-bane i Trondheim
i tillegg ser gruppen for seg et t-banen-
ett som kan knytte de nye bydelene 
sammen.

Vi har valgt å fokusere på fortet-
ting av bysentra og bedre kollek-
tivtransport, sier stensaas. 

Gruppene har fått utdelt forskjel-
lige strategimål og har selv fått defi-
nere hva som er bærekraftig utvikling 

Arkitektstudenter utvikler et grønnere Trondheim

tekSt:   Amanda Roland

ByutViKLinG

Arkitektlinjen på NTNU samarbeider med kommunen om klimafokusert byplanlegging.

trondheims største filmfestival skal fra 
2015 av alltid arrangeres første uken i mars. 
Kosmorama-direktør silje engeness håper 
det vil bidra til at studenter setter av uka til 
å oppleve filmfestival i trondheim.  – i 2014 
så vi at flere godt voksne tok festivalen i bruk, 
men i månedsskiftet april-mai var det vanske-
ligere å nå studentene. mange av dem var midt 

i eksamensinnspurten, sier hun. engeness 
mener faste festivaldatoer gjør Kosmorana 
forutsigbar. – det at festivalen har vært på 
ulike tidspunkt, har bidratt til å at det har vært 
vanskelig å få den til å feste seg i publikums 
bevissthet, sier engeness. Festivalprogrammet 
er ennå ikke klart, men det jobbes med å hente 
filmer og sikre finansieringen. 

alf Prøysens seksuelle legning er igjen 
blitt gjenstand for debatt. Vi vet nå at 
Prøysen hadde følelser han skjulte. 
dette er ifølge professor Britt andersen 
og stipendiat Per esben svelstad i 
allmenn litteraturvitenskap ved ntnu 
viktig informasjon. de mener opplys-
ningen setter tekstene hans i et nytt 

perspektiv. de mener Prøysen gir oss, 
blant mye annet, innblikk i situasjonen 
til de som «følte annerledes».
  – For eksempel ville det fortone seg 
som absurd å forske på jane austens 
bøker uten noen gang å spørre seg hva 
det har å si at forfatteren er en kvinne 
som levde rundt 1800. sosialhistoriske 

perspektiver åpner faktisk litteraturen 
for en rekke tolkninger. slike nytolk-
ninger vil også gjøre alf Prøysen 
aktuell for nye generasjoner, skriver 
de i en kronikk til nrK.

11. oktober deles edgarprisen nok en gang ut til en verdig student 
eller studentorganisasjon. det melder samfundetstyret. Prisen er et 
samarbeid mellom studentersamfundet i trondhjem og sør-trøndelag 
Fylkeskommune. Prisen på 10 000 kroner går til studenter eller student-
organisasjoner som på en særskilt måte har bidratt til å skape møte-
plasser eller aktiviteter som fremmer engasjement og det sosiale liv blant 
studentene i trondheim.

FOTO: CC 3.0 Rigmor Dahl Delphin

edgarprisen 2014 deles ut etter samfundsmøtet NTNU-forskere mener Prøysens legning åpner for nye tolkninger Kosmorama endrer tidspunkt for å nå studenter

trondheim kommune lager nye 
strategiplaner for hvordan trond-
heim skal se ut i 2050, og i prosessen 
har de bedt arkitektstudentene ved 
ntnu om å komme med forslag. det 
har utviklet seg til å bli høstkurset for 
tredjeklasse på by- og tettstedsform-
ing ved Fakultet for arkitektur og 
billedkunst. studentene har utviklet 
grovskisser som ble utstilt på trond-
heim bibliotek, og utover høsten skal 
forslagene videreutvikles. 

–Vi ønsker å være mer visjonære 
når vi har muligheten. det er enklere 

Birgitte Kahrs og julie nordhagen 
jobber på byplankontoret i trond-
heim kommune og utvikler en kom-
muneplanmelding om langsiktig 
byutvikling. de understreker vik-
tigheten av å ha med arkitektstuden-
tene i prosessen.

samarbeidet med ntnu har vært 
veldig viktig i prosessen. studentene 
hjelper oss til å belyse ulike fremtids-
scenarier. det er nyttig for å konkre-
tisere diskusjonene, sier Kahrs og 
stensland.

Grovskissene til arkitektstuden-
tene kan fortsatt ses på Framtid-
strondheims nettside, sier Kahrs og 
stensland. de ønsker fortsatt innspill 
fra publikum.

– Vi tror vi må kommunisere godt 

ut slik at det ikke bare blir en intern 
diskusjon, sier Kahrs.

Klima viktigst
Prognosen er at trondheim vil vokse 
med 100 000 innbyggere innen 2050. 
dette er tall som danner grunnlaget 
for strategien om klimavennlig vekst 
for framtidens trondheim. 

Kahrs mener det er mange mål 
som må tas stilling til, men at klima er 
ledende tema i diskusjonen. et klart 
krav er å ikke ha personbilvekst, men 
heller satse på andre transporttyper.

– alle de nye menneskene skal 
bevege seg til fots, med sykkel, eller 
kollektivtransport. derfor setter vi 
minimumskrav på hvor tett man skal 
bo, sier Kahrs. UD 

– NTNU-samarbeidet viktig i 
byprosjektet

Sulten by: av Amund Rolfsen, Alice Lødemel Sandberg, Beate KB Slåttsveen og 
Erlend K. Høimyr. Prosjektet fokuserer på matproduksjon. De tre fokusom-
rådene er skog, jordbruk og fjord. Alle tre skal kunne bidra til at Trondheim 
kan være helt selvforsynt i lang tid fremover. Skogen kan brukes til beite-
mark og sanking av mat. I tillegg stiller de spørsmål ved urbant jordbruk, som 
mathager på toppen av næringslokaler. Et annet ønske er å knytte byen tettere 
mot fjorden og utnytte de fordelene vi kan trekke av det. 

Elvesenter av Andrea Reinlund Sæther, Håvard Gloppen Ytrehus, Jarrell Lura.
Jakob Kleven og Ova Tuv Svindland. Gruppen foreslår å fokusere mer på elvas 
kvaliteter i byplanleggingen. De ønsker å utvikle bysentra rundt Nidelva og 
utnytte elva som transportårer og som samlende senter. Å fokusere på elva er 
en måte å knytte identiteten til Trondheims historie som elveby. 

Tilgjengelige Trondheim av  Guro Grimsgaard, Marianne Lona Moa, Unn 
Vilde Gilberg, Kristin Mørk, Annika Moland Norderud og Mariann Stensaas. 
Prosjektet tar utgangspunkt i å utvikle et hierarki av bysentra med Midtbyen 
som hovedsentrum og sekundær-, nær- og lokalsentra. Ved å opprette flere 
sentra ønsker gruppen at Trondheim skal bli mer miljøvennlig ved at innbyg-
gerne får kortere reisevei til det de trenger i hverdagen. Et t-banenett skal i 
tillegg knytte bydelene sammen. Målet er å redusere privatbiltrafikk.

plankontoret i trondheim kommune 
legger vekt på viktigheten av vern i 
bymarka. spesielt gjelder det de store 
kornarealene som ligger utenfor by-
senteret. 

– dyrket mark er veldig viktig å ta 
vare på fordi det er vanskelig å  ny-
dyrke når det først er bygget på, sier 
Kahrs.

trondheim er norges tredje 
største by og har et kornareal på 19 
prosent.

– dette er spesielt med trond-
heim, kornarealet rundt tettbebyg-
gelsen er er vanvittig stort, sier Kahrs.
arkitektstudent alice Lødemel 
sandbergs gruppe har jobbet med et 
forslag om utviklingen av bymarka og 
nye jordbruksmetoder.

– et av målene er mer bevissthet 
rundt det lokale. Vi ser på måter for 
hvordan trondheim i større grad kan 
forsørge seg selv med matproduksjon 
i framtiden, sier sandberg.

For å bli helt selvforsynte mener 
gruppen det er nødvendig å tenke 
nytt rundt matproduksjon. 

 – Vi ser også på sjøen. der kan vi 
ha fisk eller blåskjelloppdrett. det er 
også mulig å benytte seg av tang- og 
tareproduksjon, sier hun. UD

sulten by elvesenter tilgjengelige trondheim
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Anmerkning: Amund Rolfsen og Mari-
ann Stensaas har tidlgiere bidratt til 
Under Dusken, men har ingen tilknyt-
ning til journalist og fotograf.

langsiKTig: – Studentene hjelper oss å belyse framtidsscenarier. sier byplanleggerne 
Birgitte Kahrs og Julie Nordhagen
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SE VIDEOER OG ANNET SNADDER FRA ALLE ARTISTER 
PÅ VÅR FACEBOOKSIDE:

WWW.FACEBOOK.COM/TRHEIMCOMEDYFESTIVAL

TRONDHEIM COMEDY FESTIVAL

FOR MER INFORMASJON SE: TRONDHEIMCOMEDYFESTIVAL.NO

“IT IS BY FAR, A 
WORTHWHILE 

EVENING”
-Examiner

Whitney 
Cummings
FRIMURERLOGEN
14. OKTOBER
Hun er dødelig presis i vitsingen og 
overrasker til stadighet publikum og er 
kjent for sine markante opptredener på 
publikumssuksessen “Roast”

“THIS MAN IS 
    HILARIOUS”

-The Guardian

Stephen
Merchant
OLAVSHALLEN
21. OKTOBER
Den prisvinnende skaperen av bl.a. 
The Office, Extras og An Idiot Abroad 
tar med seg sitt første standup-show til 
Trondheim

“NEVER
LESS THAN 

TRIUMPHANT”
-The evening standard

Jack Dee

OLAVSHALLEN
16. OKTOBER
Den orginale verten fra BBC og NRK`s 
Live at the Apollo og 
en av Englands største komikere 
- til Norge for første gang!

“ONE OF THE 100 
GREATEST STAND-
UPS OF ALL TIMES”

-Comedy Central

Kåret til en av Comedy Centrals 100 
Greatest Stand Up’s of all times. Han 
sjarmerer publikum i senk med sin per-
sonlighet og energi

Jim Breuer

OLAVSHALLEN
20. OKTOBER

ARE OG ODIN
FRIMURERLOGEN 
17. & 18. OKTOBER

HENRIK 
THODESEN
FRIMURERLOGEN 

25. OKTOBER

THE STARS OF 
EDINBURGH 

FESTIVAL
FRIMURERLOGEN 19. OKTOBER

New York’s Funniest 
med Andrew Schulz, 
James Adomian og 

Ricky Velez
FRIMURERLOGEN 23. OKTOBER

3 of America´s 
Most Wanted 

FRIMURERLOGEN 13. OKTOBER

RICH HALL
FRIMURERLOGEN 15. OKTOBER

www.billettservice.no
Telefon: 815 33 133
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Studere på Svalbard?
Universitetssenteret på Svalbard tilbyr studier i 

biologi, geologi, geofysikk og teknologi

Søknadsfrist: 15. oktober

www.unis.no

byscenen.no
www.billettportalen.no

22.11
 POSTGIROBYGGET

02.12
 ÁSGEIR TRAUSTI

LIVE AT BYSCENEN - 17.12
 STIAN BLIPP M.FL.

19.12
 BIG BANG

14.10 - LIVE AT BYSCENEN: 
NILS INGAR AADNE M.FL.

16.10
ANE BRUN

06.11
SILYA & THE SAILORS

07.11
EMILIE NICOLAS

UD13.indd   1 04.10.14   17:37



Feminismen kritiseres for å drive med intellektuelt jåleri og for å henge seg opp i 
fillesaker.  Hvor viktig er det å være feminist i verdens mest likestilte land?
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Feminismen opp av sofaen

når trondheims nyeste musikkfestival, Feminalen, 
går av stabelen siste helg i oktober, er det eksplisitte 
målet å synliggjøre dyktige kvinner i musikkbran-
sjen. musiker sandra Kolstad er sitert på hjemmes-
iden med følgende uttalelse: «For en fin dag det blir 
den dagen kvinnelige musikere slutter å være kvin-
nelige musikere og prinsesser – men heller bare rett 
og slett musikere». er en egen musikkfestival for 
kvinner et godt uttrykk for ønsket om at kjønn ikke 
skal spille noen rolle?

– Positiv, ikke kranglete
Pressesjef for Feminalen, ragni nergård, forteller 
at de vil synliggjøre problematikken i en kjønnsdelt 
musikkbransje rent praktisk, ved å arrangere en 
musikkfestival med utelukkende kvinnelige artis-
ter.

– Feminalen skal være positiv, ikke kranglete. Vi 
vil vise at det går an å gjøre det annerledes, forteller 
hun. i tillegg til konserter, arrangerer festivalen 
også paneldebatter, og vil ta opp problemstillinger 
tilknyttet kjønn og musikk.

– der ønsker vi å ha ulike ståsted, slik at det er 
mulig å diskutere. Vi vil fokusere på å komme vi-
dere, ikke henge oss opp i uenighetene. Vi vil at ting 
skal bli bedre. målet er å øke bevisstheten, å synlig-
gjøre usynlige strukturer, sier hun.

nergård mener det er viktig at feminismen 
fortsetter å provosere.

– mange feminister blir nok sett på som kran-
glete, men de tar opp viktige tema. man blir nok 
ofte satt i en kjip posisjon, men det er likevel kjem-
peviktig at noen orker å ta debatten, sier hun.

  
Vil ikke kalle seg feminist
men det kan virke som det ikke er så mange som 
ønsker å ta den sjansen. Kun 11 % av nordmenn 
kaller seg feminister, ifølge en undersøkelse norstat 

gjorde for produksjonsselskapet Funkenhauser i år.
nergård er kjent med utfordringene begrepet in-

nebærer; 
– det er en redsel for ordet. jeg tror mange ikke 

har satt seg inn i det. mange tror at feminisme han-
dler om mannshat. men det gjør det jo ikke. mange 
som er for likestilling, vil likevel ikke kalle seg femi-
nister, forteller hun.

Både kvinner og menn som i dag kvier seg for å 
identifisere seg med begrepet, trekker fram at nor-
ske kvinner i dag har de same valgmulighetene som 
menn. norske kvinner kan, og bør få lov til, å prior-
itere familie framfor karriere, og legge ut kakebak-
ende bilder av seg selv og barna på sosiale medier 

hvis de ønsker det.
 men som leder anne enger for Likelønnskom-

misjonen påpekte i 2009: Valgfrihetsbegrepet er 
ikke uproblematisk så lenge resultatet er at ett av 
kjønnene systematisk taper. etterspør man struk-
turelle forklaringer på individuelle problemstill-
inger, lar mange ikke-feminister seg provosere. mye 
av feminismens evne til å provosere ligger kanskje i 
at den trenger seg inn i folks private sfære, inn i de 
personlige valgene.

 På en måte virker det litt pussig. nettopp den 
valgfriheten som skeptikerne hyller, er et resultat 

av en feminisme som insisterte på at det private er 
politisk relevant. den kampen vi nå nyter fruktene 
av, er det mange som ikke ser ut til å anerkjenne. 
Hva er grunnen til at det virker så lett å avfeie femi-
nismen?

Watson inviterer inn
emma Watsons tale i Fn, i forbindelse med lanser-
ingen av Heforshe-kampanjen, har den siste tida 
gått sin seiersgang på sosiale medier. Watsons bud-
skap er viktig, selv om det ikke er spesielt originalt. 
Hun henvender seg til menn som har følt seg utelatt 
fra den feministiske bevegelsen, og legger vekt på at 
hvorvidt vi kaller oss feminister eller ikke, er min-
dre viktig, så lenge vi jobber mot det samme målet. 
Behovet for fortsatt kamp mot urettferdighet mel-
lom kjønnene understrekes, men fokuset på 
feminisme som begrep er tonet ned.

en slik tolkning av bevegelsen vil nok bidra til 
å rekruttere flere, men kan kanskje også bidra til å 
gjøre feminismen mer tannløs og ufarlig. 

debattredaktør Charlotte myrbråten for det 
feministiske tidsskriftet Fett, mener det er viktig å 
fortsette å bruke begrepet feminisme.

– jeg ser Watsons poeng, men jeg liker å bruke 
ordet «feminist». det innebærer de historiske kam-
pene modige menn og kvinner har kjempet for 
oss. jeg viser dem takknemmelighet ved å bruke 
begrepet og vil ikke slutte å bruke det fordi noen 
andre ikke har pipling på hva det vil si. da vil jeg 
heller forklare dem det, sier hun.

– Henger seg opp i fillesaker
skribent og forfatter mimir Kristjánsson tror 
mange opplever at feminismen over-politiserer 
spørsmålene.

– det kan virke som om noen feminister ønsker 
at hele livet skal leves politisk. mange opplever nok 

ragni nergård
Pressesjef for Feminalen

Vi blir nok ofte satt i en kjip posisjon, men 
det er likevel kjempeviktig at noen orker 

å ta debatten

TEKST: Marie sKyberg borgen ILLUSTRASJoN: ellinor egeberg 

at det ikke er noen sfære i livet som kan være 
ikke-politisk, sier han.

 Kristjánsson, som selv definerer seg som femi-
nist, beskyldte nylig maiken andreassen for å henge 
seg opp i «fillesaker», og bidra til å gi feminismen dår-
ligere rykte, da hun kritiserte radioresepsjonen for å 
omtale bloggeren sophie elise som «knulledukke».

– noen norske feminister henger seg opp i fillesaker. 
da tenker jeg mest på kultur og på språk. spørsmål som 
arbeid, utdanning, velferd og lønnsgapet blir presset i 
bakgrunnen, sier han.

Kristjánsson mener at hvor man velger å rette 
oppmerksomheten handler om ulike analytiske in-
nfallsvinkler.

– jeg tror det handler om en uenighet i veksel-
virkninga mellom struktur og kultur, og om hvor man 
velger å angripe problemet. struktur påvirker kultur og 
omvendt, men det er nok uenighet om hvilken side som 
betyr mest. Feminister henger seg noen ganger opp i 
kulturdelen, på bekostning av struktur, sier han.

Mangfoldig feminisme
myrbråten er uenig. Hun mener det er positivt at femi-
nismen kan ha to tanker i hodet samtidig.

– det er ikke slik at om noen er opptatt av seksuali-
sering og musikk, så blir det mindre engasjement for 
likelønnsspørsmål. Feminismen er stor og mangfoldig, 
det er en styrke at feminister er opptatt av mye, sier 
hun.

mangfoldet av feministiske uttrykk og innfallsvin-
kler viser til at det er mer enn én inngang til prob-
lematikken rundt urettferdighet mellom kjønn. Wat-
son ønsker å åpne begrepet, myrbråten vil heller øke 
kunnskapen. det gjenstår å se om handlekraftige tiltak 
som Feminalen vil gi seg utslag i en mer kjønnsjevn 
booking i sommerens musikkfestivaler. i mellomtida 
kan vi danse til noen av landets fremste musikere på 
rockheim 24. og 25. oktober. UD
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Fra ungdommen er på mange måter en ganske ambi-
siøs utgivelse. På papiret er det snakk om en samling 
korte, reportasjeaktige portretter av norsk ungdom, 
men mellom linjene i flettverket ligger et forsøk på 
noe større: med 22. juli som forankring, har forfat-
terne forsøkt å fange en hel ungdomsgenerasjon på 190 
sider. For hva er egentlig en vanlig ungdom i norge?

Selv om vi alle sannsynligvis sitter med en viss 
oppfatning av akkurat denne ungdommen, beveger 
boka seg forbi tendensene, ned fra makronivå og inn i 
enkeltindividet. resultatet er en lun hyllest til mang-
foldet, virkeligheten og livet, sett gjennom øynene 
på en generasjon som mangler et felles prosjekt – en 
generasjon som ikke bare er post-utøya, men post-
opprør, og post-globalisering, fanget i en slags kollektiv 
mangel på retning. Fra ungdommen tegner et lite bilde 
av norge med store forskjeller, et bilde av ungdom som 
søker, strever og forsøker å finne seg selv i alt virvaret.

Her er pakistanske arva syed fra melbu, som 
drømmer om å bli danser i en bygd der dans kun er 
lek og moro, og som er lei av å bli omtalt som «hele 
Vesterålens michael jackson». Her er isak anders 
utsi, som har overtatt reindrifta etter pappa, som 

finner en egen skjønnhet og sjelsro ute på vidda, men 
likevel frykter for fremtiden til et yrke som blir mindre 
og mindre utbredt i en teknologiens tidsalder. der 

simon stisen finner trøst i jesus for å døyve savnet av 
pappaen han engang kjente, vender Farhad mansouri 
seg mot mekka i frykt for å bli kastet ut av landet. 
josephine albrektsen er ensom og desillusjonert, 
men finner forløsning i den stadig mer omgripende 
japanske populærkulturen, der eventyrprinsessene 
eksisterer også utenfor eventyrene.

Et gjennomgangstema i Fra ungdommen er behovet 
for å bli anerkjent for den man er, men også håpet om 
en bedre fremtid. Forfatternes observasjoner er prosa-
iske nok til å gi oss et innblikk i de enkeltes hverdag, 
men makter også å gi innsikt i hvordan ungdommen 

skaper og definerer mening i livene sine.
det er en bok som lett kunne blitt sentimental og 
tendensiøs, men heller som makter å nyansere og 
utvide vår forståelse av ungdomsbegrepet, så vel som 
ungdommen det omfatter. språket i tekstene preges 
riktignok av varierende kvalitet, sannsynligvis fordi 
de er skrevet av ulike forfattere. men de gjør alltid en 
god jobb med å fremheve menneskene det handler 
om. det er tross alt ungdommen som er det viktigste.

De prosjektløse

Med blandede forventninger tas det plass ved 
lokalets eneste ledige bord. en karaokekveld titu-
lert «Kleintirsdag» gir deg ikke akkurat forhåpninger 
om å finne den neste norske sangstjernen. Kvelden 
viste seg likevel å by på flere gåsehudfremkallende 
opptredener.

For om nivået på sangprestasjonene svingte fra 
nummer til nummer, gjorde i alle fall ikke stemningen 
det. den var på topp fra begynnelse til slutt. det hjem-
mekoselige antikvariatet var fylt med mennesker som 
huiet, heiet og klappet energisk til hver av de modige 
menneskene som karret seg fram til scenen for å blotte 
sin indre superstjerne til de andre frammøtte. mellom 

hvert nummer surret småsnakk rundt bordene, og 
ølglassene klirret muntert. Både de modige sjelene 
som sto foran mikrofonen og de litt mer forsiktige 
som nøyet seg med tilskuerrollen så ut til å kose seg 
maksimalt.

Og det er ikke underlig. Karaokekvelden var åpen 
for alle, og mang en type mennesker var represen-
tert. arrangementet kan klassifiseres som lavterskel,  
og alle de frammøtte ble oppfordret til å synge med 
den stemmen de har. Flere positive overraskelser ble 
servert. mange av opptredene var en sann fryd for 
ørene, og ingen av innslagene manglet sjarm eller 
humor.

Vi var blant annet  vitne til et trekantdrama på 
scenen akkopagnert til en versjon av «something 
stupid» som absolutt ikke ville gjort skam på robbie 
Williams og nicole Kidman. Videre fikk vi en selsom 
framføring av sippelåten «Hero» ispedd småfrustrerte 
kommentarer rettet mot sangerens ekskone som 
løsnet på latterbåndet hos samtlige som var tilstede, 
samtidig som sangeren la skylden på cognacen han 
holdt i hånden. en av de ansattes fremføring av ed 
sheerans «a-team» danket uanstrengt originalen 
ned i støvlene. de frammøttes jubel og applaus lot 
ikke vente på seg.

Det var tydelig at enkelte av de oppmøtte er fast 
inventar på antikvariatets tirsdagskvelder. Flere var 
imponerende drevet i karaokegamet. Likevel er det 
ingen tvil om at scenen er åpen for alle. selv om gode 
musikalske prestasjoner settes pris på, er tilskuerne 
minst like engasjerte og begeistret for de innslagene 
som spiller på humor og publikumsfrieri.

Til tross for en litt treg start og forlenget ventetid 
før arrangementet startet, ble kvelden en stor suksess. 
med varierte framførelser og helhjertet engasjement 
var det ikke et sekund ledig til å kjede seg. Fullstendig 
mangel på anstendig sangstemme til side, man skal 
ikke se bort fra at undertegnede blir et fast innslag 
på Kleintirsdag i tiden fremover. som tilskuer, vel 
å merke.

Litt kleint, mest koselig

Resultatet er en bok, sett gjennom 
øynene til en generasjon som ikke bare 

er post-Utøya, men post-opprør og 
post-globalisering

For fullstappet stue kan alle med en 
liten artist eller en øl for mye i magen 

leve ut drømmen som sangstjerne hver 
tirsdag på Antikvariatet

Du kjenner følelsen av at solstrålene 
vekker deg gjennom gardinene, litt for 
sent på formiddagen en sliten søndag? 
Ikke bli liggende i senga og se på idiotiske 
serier. Få deg frisk luft og lett rekreasjon 
mens høstsolen fortsatt varmer.

Høst på Kalvskinnet
ja, Bakklandet er koselig, men du har gått der før, 
og skal sannsynligvis forbi hundrevis av ganger 
til. dropp saueflokken og muligheten til å bli med 
i enda et Hurtigruten-fotoalbum, dra heller til 
andre siden av Prinsens gate.

i de øde gatene på Kalvskinnet kan du løfte 
blikket mot bygårdene bygget i jugendstil, og 
gjerne gå midt i veien, for her er det knapt trafikk. 
nyt høstfargene langs elvegata og ta en tur ut på 
broene og kjenn på savnet av en skikkelig bydel-
skafé. når nidelven svinger sørover fortsetter du 
over ila og til trehusrekkene i mellomila, og pirker 
borti vannkanten i ilsvika.
 
Klatre opp Kuhaugen
overfor møllenberg, mellom rosenborg og 
Persaunet, ligger «toppen» for deg som har litt 
lavere ambisjoner enn å nå Geitfjellet. På vei opp, 
midt i et boligstrøk, kan du irritere deg over alle 
de spreke joggerne som ikke var ute like lenge som 
deg lørdag kveld, eller drømme deg vekk til en 
framtid med stasjonsvogn, bikkje og midtlivskrise.

når du den nedtaggede, men fredede utkikks-
posten, bygget av Forsvaret under den kalde 
krigen, får du 180-graders utsikt over byen og 
fjorden, og god tid til å tenke gjennom nattens 
eskapader. i den tilstøtende skyåsparken får du 
flott overblikk den andre veien, og tid til å tenke 
over hvor dragvoll egentlig ligger.
 
Ta trikken
du har allerede månedskort hos atB, har du 
ikke? sleng deg ombord på trondheims eneste, 
og verdens nordligste, trikkelinje. trikken tar deg 
fra sentrum, over ila, oppover Byåsen og inn i 
Bymarka på 20 minutter. underveis har du pano-
ramautsikt over bykjernen.

Fra endeholdeplassen på Lian ligger mulig-
heten for en skikkelig søndagstur. er du ikke i det 
spreke hjørnet er det også lov å slenge seg ned på 
Lian restaurants veranda, og nyte en kopp kakao 
som definitivt sprenger studentbudsjettet ditt. 

Min anbeFaling

aKsel borgen
Reportasjeredaktør

I et samfunn der karriere er 
synonymt med vellykkethet, og 
karriere er basert på utdannelse, 
er det praktiske arbeidet på vei ut 
døra. snekkeren, rørleggeren og 
elektrikeren, som alle har uunn-
værlig kompetanse innen sine 
fagområder, mister status. de 
er alle ansett som annenrangs. 
dermed står vi i fare for å miste 
håndtverket som kunnskap det er 
verdt å ta vare på. med den åpne 
tittelen Woodlido har førsteklasse på 
arkitektstudiet utforsket trearkitek-
turen, så vel som praktisk arbeid. 

Arkitekter utdannes på univer-
sitetet, og tar del i karrierejaget 
med status og lykke som mål. men 
det første arkitektstudentene gjør 
på studiet kan forhåpentligvis være 
med på å fremme praktiske fagom-
råder. Prosjektering og bygging av 
trekonstruksjoner i full skala utfor-
drer nevenyttigheten. sag, drill 
og hammer knuser pennen som 
sterkeste våpen, og bidrar til økt 
innsikt i håndtverket. nå er det 
svært få av arkitektstudentene 
som kommer til å velge snekker-
yrket på grunnlag av to uker med 
skitt under neglene, men en innser 
raskt at snekkerens kompetanse 
vil være uunnværlig i framtiden. 
en ting er å bygge små og enkle 
konstruksjoner i tre, noe annet er 
komplekse multifunksjonelle bygg.

En kan si mye om hvor mye 
studentene selv har igjen for 
byggingen, men for de fleste andre 
er det ferdige prosjektet viktigst. 
resultatet tilfører trondheim 
noe nytt, og bidrar til å fremme 
et ukjent sted i midtbyen. ut mot 
elva, rett nord for hotell royal 
Garden, danner konstruksjonene 
en inngang, en innramming, og en 
utgang, av et felt med trær og stein-
heller. en bortgjemt plass, tydelig 
tilrettelagt for rekreasjon og pause 
fra alskens seminarer om kostnads-
analyser av nye oljeutvinninger, 
har blitt revitalisert. 

Å utforske tre som materiale 
danner premiss for oppgaven, og 
det ferdige prosjektet ender opp 
som variert og lekent. Plasseringen 
av hver enkelt volum framstår 
som nøkkelen til denne varia-
sjonen, og nyansene i stedets 
karakter kommer til uttrykk i 
hver enkelt. der konstruksjonene 
står tett sammen, danner de passa-
sjer der endringer er det viktige. 
enten det er åpninger mot fokus-
punkter, smalere gangareal, eller 
variasjon av materialsammenset-
ting, er spenningen det viktigste. 
den er i stor grad til stede, og med 
det begrensede handligsrommet er 
det bemerkelsesverdig. ikke bare 
i de nevnte passasjene, men også 
i de mer frittstående volumene, 

der lek eller avslapping er det 
viktigste. Benk og klatrestativ 
utfordres formmessig i hver enkelt 
konstruksjon. noen ganger er det 
på grensen til å bli i overkant mye 
som forstyrrer det arkitektoniske 
uttrykket. trekanter, åpninger, 
trappetrinn og møblement overtar, 
og en mister helheten i volumet. 
det er likevel tydelig at lek, klat-
ring og krabbing er gjeldende akti-
vitet. Perfekt for barn, og nok til å 
blidgjøre arkitektursnobber. 

Woodlido er en øvelse i totalpro-
sjektering, der en er ferdig når det 
er ferdig bygd. dette er ikke unikt 
for arkitektstudiet ved ntnu, og 
ringvirkningene er i mange tilfeller 
andre studentinitierte bygge-
prosjekt. Å gjøre det selv er mer 
regelen, enn unntaket. når arbeids-
livet kommer, og det bygningstek-
niske går fra det overkommelige til 
det komplekse, endrer dette seg. 
da er kjennskapen til de praktiske 
fagområdene vesentlig. derfor skal 
arkitekter, ingeniører, eiendoms-
utviklere og andre med status i 
byggenæringa gi mer anerkjen-
nelse til de som tar i hammeren, 
tanga og slagborret. det vil stimu-
lere til gjensidig kommunika-
sjon, og til slutt god arkitektur. 
samfunnet er avhengig av at vi 
har ulik kompetanse, og sammen 
er vi som kjent dynamitt. 

FøRSTEkLASSE ARkiTEkTuR vED nTnu - wOODLiDO - kRigSSEiLERpLASSEn - viSES TiL 2. nOvEMbER
tekSt: AMunD ROLFSEn  Foto: SiLjE kRAgER

Framtidsbygg for fagarbeidet

KArAoKEKvEld
Kleintirsdag - Antikvariatet - hver tirsdag klokka 20.30

TEKST og FoTo:  ToNJE JAcobSEN 

liTTeraTur

fra UNGDOMMEN
Martin Slottemo lyngstad , lars Andreas Øverli og Aleksander Andersen 
Cappelen damm
TEKST:  DANIEL GUANIo  FoTo: cAppELEN DAmm

KaraoKe
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muSikk

I 1999 publiserte ari mikael 
Behn novellesamlingen Trist som 
faen. det skulle ta hiphop-verdenen 
over et tiår å ta opp tråden. den 
usannsynlige stafettpinnemotta-
keren var 21 år gamle Little Pain 
fra Brooklyn, med tårer tatovert 
i ansiktet. det nye produktet var 
subsjangeren sad rap. trist rap 
er selvsagt ikke noe nytt. all den 
tid illmatic, i mange hoder tidenes 
hiphop-album, lamenterer gateliv og 
urban fattighet, og 2Pac, i mange 
hoder tidenes rapper, kontemplerer 
selvmord på hvert femte spor. Låtene 
Little Pain debuterte med var alli-
kevel noe helt annet. introen på 
smH består, hold deg fast, av 
grining, før åpningslinja «Little Pain 
the thug, i’m the saddest out». der de 
store gutta i gamet skryter av valuta, 
dop og bitches, bærer Little Pain sitt 
knuste hjerte på ermet, og er stolt 
av det. det er om å gjøre å ha det 
så jævlig som mulig, finansielt som 
følelsesmessig. sosialrealisme, ass.

Den andre store utøveren innen 
sjangeren er, morsomt nok, 18 år 
gamle yung Lean fra stockholm. 
yung Lean har de to siste årene 

‘gone viral’ via bisarre musikkvid-
eoer til låter som «Kyoto», «Hurt» 
og «Ginseng strip», samt mix-
tapene sadboys 2001 og unknown 
death 2002. 

Alt dette i samarbeid med pro-
dusentene/beatmakerne yung 
sherman og yung Gud, som sam-
men utgjør «sad Boys», aktive 
barndomsvenner. de originale og 
velproduserte musikkvideoene, 
spesielt «Hurt», er rike på utdaterte 
3d-effekter fra 90-tallet, og utal-
lige popkulturelle referanser. en 
ikke på langt nær utfyllende liste 
inkluderer Pokémon-kort, kodein-
basert hostesaft + arizona iced tea 
= lean, nintendo 64, romskip, Lou-
is Vuitton-vesker, optimus Prime, 
blomster, sommerfugler, japanske 
elementer inkludert takashi mu-
rakami, samt Hufsa fra mummi-
dalen - alt med den unge svensken 
dansende i bøttehatt i forgrunnen. 
selvsagt, dette er ikke uvanlige re-
feranser for en 90s kid fra en hip, 
skandinavisk bydel. det mest origi-
nale aspektet er at den fargerike 
smørja, både i estetikk og lydbilde, 
er gjennomsyret av en uhemmet 
depressiv tematikk.
 
Som en subsjanger av Cloud 
rap, er lydbildet i sad rap gjen-
gående romslig, med trap-trommer 
og synth som grunnmur. med 
dopindusert fingerspitzengefühl 
har yung sherman, yung Gud og 

suicideyear, som produserer for 
både Pain og Lean, perfeksjonert 
de subtile og detaljrike varias-
jonene, på linje med noah “40” 
shebib, mike Will made it, og lig-
nende ressurssterke produsenter 
fra søstersjangre. Flittig bruk av 
chopping & screwing, nedtoning og 
auto-tune tilfører en kald, depres-
siv og neddopet stemning. moll gir 
mørke og melankoli. men fremfor 
alt, med mindre man er pretensiøs 
nok til å tilnærme seg sjangeren 
uten et minste lag av ironi: det 
høres inni helsikes kult ut.
 
Muliggjort av sjangerspren-
gende artister som Lil B, retnings-
forandrende album som 808s & 
Heartbreak, og følsomme artister 
som drake, er sad rap stadig 
en obskur sjanger. de som følger 
musikken tettest ser ut til å være 
memekyndig, postironisk internet-
tungdom som tar referansene. 
ungdom som assosierer gjennom 
egen krig mot testosteron og omfa-
vnelse av postmoderne apati. samt 
eldre musikkjournalister, både 
den trendhoppende typen og de 
hatske, moraliserende forsvarerne 
av ekte hiphop, som spytter og 
kaster salt over skulderen i møtet 
med den blasfemiske bølgen sad 
rap representerer. som ved så 
mye annet, er det et elsk eller hat-
fenomen. Prøv det! du kommer til 
å elske det. eller hate det. 

Unge, triste rappere er kjempetriste, men også kjempekule og flinke. 

tekSt:   Tore kalleberg
ScreenShot: Yung Lean - “Hurt”

sad raP

i en jungel av slanguttrykk og obskure 
undersjangere er det vanskelig å peke seg 
ut en identitet man vil tilegne seg. under 
dusken hjelper deg med dine første skritt inn 
i det forvirrende kvasi-akademiske musik-
kmiljøet. Her er fire artister som gjør deg 
gateintellektuell.

death grips
den elleville hiphop-gruppen, med den 
utradisjonelle besetningen bestående av en 
vokalist og en trommis, tok internett med 
storm allerede med sin første mixtape i 
2011. de blander kvalmende intense beats 
med støy og aggressiv roping. dette er noe 
du bør like dersom du vanker i skumle 
hiphop-miljøer samtidig som du vil ta tydelig 
avstand fra Karpe diem-fans.
Stil: skinny jeans, hettegenser, chains, vans. Alt 
i svart.

yung lean
sad rap er en sjanger unge relaterer mer 
og mer til. den unge svensken mestrer 
virkemidler som trapbeats og referanser til 
internett-subkultur. tekster om dekadanse 
fremført på en demotivert måte gjør at 
unge og angstfylte sjeler kan relatere til 
ham. dette er bare noen av grunnene til at 
denne gutten definerer samtidens internett-
generasjon.
Stil: jeans fra H&M, allværsjakke, bøttehatt i 
emosjonelle farger.

swans
no-wave-bandet som har holdt på siden 
80-tallet har relativt nylig vendt tilbake til 
studio- og turnélivet enda mektigere enn før. 
Produksjonene har blitt dyrere, og besetnin-
gen større. musikken er messende, dronete, 
hypnotisk og støyete. Bandet er vanskelig å 
sjangerdefinere, noe som gir deg et arrogant 
forsprang når du snakker med plebs.
Stil: skinny jeans, t-skjorte, vans, depresjon.

Merzbow
denne japanske veganeren var tidlig ute med 
å produsere harsk støy på 80-tallet. Han har 
per nå en diskografi på rundt 270 album, 
og er mainstream nok til at de aller fleste 
støyfans har hørt om ham. Like fullt alt for 
obskur for utenforstående. det er viktig at 
du gjør deg kjent med prestasjonene og kjen-
netegnene hans, men du trenger ikke høre så 
mye på musikken. det viktigste er å ha ham i 
last.fm-profilen din.
Stil: barbeint, fillete bukse, stinkende prog-t-
skjorte, bustete hår, svømmende øyne.

tekSt:  Ludvig Furu

PeNSUm For DeN 
gaTeinTelleKTuelle

Tåretatovering og bøttehatt

kulturkalenderen
7. oktober - 21. oktober/ ludet lerkrukan

tirSdag 7. OktOBer
Antikvariatet
Klokka 18.15: Vitenskapsteoretisk Forum: 
dankert Vedeler om selvorganisering.
Klokka 20.30: Kleintirsdag. Karaoke 
for de som vanligvis gjemmer strupen i 
dusjen.
Realfagbiblioteket
Klokka 08.00: under dusken fyller som 
kjent hundre år, og i den anledning stiller 
realfagbiblioteket på Gløshaugen ut et 
utvalg av studentavisas sprelske påfunn 
og freidige avsløringer. utstillinga står i 
to måneder.
Samfundet
Klokka 19.00: i Klubben vises Att Angøra 
en Brygga. en komisk film om den idyl-
liske skjærgården i sverige. Faren til ivar 
synes den er veldig fin.
Klokka 19.00: På edgar er det quiz. sving 
om og dra fram pannebrasken. 

OnSdag 8. OktOBer
Dokkhuset
Klokka 20.00: sheila jordan er ei 
dame, med fortid fra en gruvefamilie 
i Pennsylvania, som lever av jazz. Hun 
spiller med fem andre og hun skal også bli 
hyllet av noen mer lokale helter. 
Samfundet
Klokka 19.00: Byttemarked med 
Framtiden i våre hender. Lyst på dongeri-
forkleet som tanta til Ludvig brukte som 
ørevarmer da hun bodde under Gamle 
Bybro i tre uker på 80-tallet? Kanskje du 
finner den på Klubben.

tOrSdag 9. OktOBer
moskus
Klokka 21.00: Graham Parker & Brinsley 
schwartz kryper opp på den lille scenen 
de har på moskus, men bandet ser ut til 
å bli større og større om dagen, så det her 
kan være fint å få med seg. 
Samfundet
Klokka 21.00: radio revolts sorte får i 
Blyforgiftning gir deg grus og faenskap i 
form av musikk, når de gjester Klubben. 
Forvent alt fra sabbath til Kvelertak. 

Fredag 10. OktOBer
Avant Garden
Klokka 19.00: Black Warrior er et virrvarr 
av liv og røre. Kim Hiorthøy og Lisa 
Østberg har laget en virkelig særegen 
forestilling. med samtidsdans og tv-shop 
prøver regissørene å konstruere en verden 
du ikke har sett før.  
Samfundet
Klokka 20.00: Lindheim Ølkompani 

og austmann tar over tappekranene 
på daglighallen. Bryggeriene sprer sin 
kunnskap og kjærlighet for øl. og om han 
bare hadde øl, om han bare bare hadde øl. 
Klokka 20.00: musikkquiz hver fredag 
på edgar. 
Klokka 22.00: i Was a King er krikerrost 
for stort sett alt de har gjort, og på fredag 
finner du bandet i Klubben.
Klokka 23.59: sgrow består av to 
mennesker: Vilde nupen på vokal og 
Kristoffer Lislegaard på elektronikk og 
barytongitar. og du finner de på Knaus 
med klirr og klang.

lØrdag 11. OktOBer
olavshallen
Klokka 18.30: Mann (44) - Bård tufte 
johansen. en av norges beste komikere 
går på utflukt i navlen sin og ber deg følge 
etter. 
Samfundet
Klokka 19.00: samfundsmøte om 
sigøynere. 
Klokka 22.00: the Lionheads er svingom 
med gitarlinjer, synther og melodiøs vokal. 
Bare på Klubben. 
Klokka 23.59: the Pinkertons har vært 
på Øya, der de spilte opp til stemning for 
de som så på. det gjør de mest sannsynlig 
også når de gjester Knaus. Fem kjekke 
karer med sjarm og energi.

SØndag 12. OktOBer
Ila brainnstasjon
Klokka 14.00: søndagsjazz i ila. Gratis 
og intimt.
Samfundet
Klokka 19.00: søndagskino i storsalen: 
aki Kaurismäki, Finlands største regissør, 
er kultur med hår på brystet. Calamari 
Union handler om tjue mannfolk som 
skal reise fra den ene siden av Helsinki 
til den andre. 

Mandag 13. OktOBer
Antikvariatet
Klokka 19.30: allmennquiz i Bokbaren. 
bær og bar
Klokka 21.00: Filmquiz for alle penga (som 
bare er ti små kroner).

tirSdag 14. OktOBer
Downtown
Klokka 21.00: nina og stine er redd for 
selskap, så de lager egen fest for andre 
beskjedne. under bordet, bakerst i lokalet, 
ikke langt fra toalettet, sitter jentene og 
kjenner på ensomheten. de vil gjerne være 
alene sammen med deg.

samfundet
Klokka 19.00: Quiz på edgar. sloss med 
topplokket, min venn.

OnSdag 15. OktOBer
Frimurerlogen
Klokka 20.00: trondheim Comedy 
Festival presenter rich Hall, kjent fra 
The Comedy Roadshow og fra panelet i QI. 
Lavmælt og morsom. 
Samfundet
Klokka 19.00: tore renberg med 
venner: renberg er blakk, så han spurte 
Knausgård og tønes om de ville tjene 
noen kjappe gronker. de sa ja, og nå er 
de snart i storsalen for å synge, danse 
vals, og prate om døden og søte jenter i 
blomsterskjørt.

tOrSdag 16. OktOBer
Samfundet
Klokka 21.00: Popstase tar over Klubben. 
rykende fersk pop, både smalt og bredt.
Vår Frue Kirke
Klokka 20.30: 
trondhjem studentersangforening synger 
i Vår Frue i anledningen tV-aksjonen. 
alle bidrag går til å gi rent vann til en 
million mennesker i åtte land.  

Fredag 17. OktOBer
Dokkhuset
Klokka 22.00: admiral P har bodd i 
radioen til de fleste nordmenn i sommer. 
Hvis du ikke er lei, kan du høre mer på 
solsiden.  
Frimurerlogen
Klokka 19.00: are og odin gjenforenes. 
en konsentrert forestilling som minner 
mye om glansdagene fra P3.
Samfundet
Klokka 20.00: musikkquiz på samfundet.

Klokka 23.59: maylen rusti har fått mye 
spilletid på P3. nå kommer hun til Knaus.

lØrdag 18. OktOBer
Dokkhuset
Klokka 21.00: jasper Blom Quartet er 
prisbelønt opp etter ørene. Å være der 
kan man sikkert skryte på seg. 
moskus
Klokka 20.00: the Handsome Family er 
en duo som deler liv sammen. ekteparet 
Brett og rennie sparks leverer en blan-
ding av folk og country. 
Samfundet
Klokka 22.00: Highasakite seiler høyt 
som en drage for tiden. nå i storsalen. 
Klokka 23.59: slutface er indie, med 
skranglete pop-rock. ungt og bråkende 
på Knaus. 

SØndag 19. OktOBer
byscenen
Klokka 19.30: ingebjørg Bratland: en av 
landets fremste folkemusikere. 
Samfundet
Klokka 19.00: The Kid, Charlie Chaplins 
store gjennombrudd, vises i storsalen. 
Vakker og komisk. Pionér for det meste 
av film og komedie. 

Mandag 20. OktOBer
Antikvariatet
Klokka 19.30: allmennquiz i Bokbaren. 

tirSdag 21. OktOBer
julenissen og pingviner kommer bare en 
gang i året, men under dusken kommer 
annenhver uke. nytt magasin på tirsdag. 
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YogUTTENE ToK oSS FrÅ KlUbbEN Til SiTT FASCiNErANdE UNivErS.

AnmeldelSer

IcEAGE
Plowing into the Field oF love

FLyING LoTUS
you’re deAd!

den danske punkrock-sensasjonen iceage slipper 
sin tredje plate, Plowing Into the Field of Love, 6. 
oktober. de er en ung gruppe gutter rett over 
tyveåra, som har overrasket og imponert musik-
kinteresserte verden over. Begge deres to tidligere 
utgivelser, debutalbumet New Brigade fra 2011, og 
You’re Nothing fra 2013, ble kritikerrost for sin ufor-
utsette dybde og musikalske modenhet. Plowing 
into the Field of Love er ikke noe unntak, og viser 
oss at disse gutta fremdeles har noen ess i ermet.

På denne skiva har iceage funnet en ny dyna-
mikk, og en storslagenhet som ikke har vært synlig 
i deres tidligere utgivelser. med introduksjonen av 
nye instrumenter som trompet, piano, mandolin 
og strykere, er det klart at plata handler mye om 
å eksperimentere og leke. de unge danskene er 
fremdeles kun i begynnelsen av sine musikalske 
karrierer, og arbeider med å utforske grensene for 
låtproduksjon og sound. med platas tolv låter, på 
til sammen 48 minutter, strekker de også låtene 
lengre og dveler ved ideer, noe som gjør dette til 
deres lengste utgivelse så langt. man kan spørre 
seg om disse låtene fortjener lengre spilletid i 
høyttalerne, og om de med det klarer å slå like 
hardt som sine kortere forgjengere. stort sett vil 
jeg svare ja.

enkelte av sporene føles likevel noe lang-
trukne. men med de forlengede låtene får de 
også mer plass til å eksperimentere, noe som gir 
solide resultater. iceage har begynt å leke med 
både med stemning, tempoforandringer og volum. 
dette støtter opp tekstenes tema om forvirring, 
sinne og selvforakt, som formidles med en halv-
skrikende, tilbakelent intensitet og desperasjon. 
med høydepunkter som «Glassy eyed, dormant 
and Veiled», og «Let it Vanish», kommer alt dette 
tydelig til uttrykk og gir plata en helhetlig følel-
sesmessig kraft og tyngde, i spennende utvikling.

allo darlin er et tweepop-band med røtter 
både i england og australia. dette blir deres 
tredje plate og de er like twee som alltid. tweepop 
er en motkultur til den kynsike og ironisk distan-
serte hipsterstilen, som både er elsket og hatet på 
nettet. twee er søtt og naivt. tweeikoner er ofte 
optimistiske i en hard og kald verden. med store 
øyne og små gitarer går de på, uansett. det er slik 
allo darlin vil formidle musikken sin. 

selv om albumet åpner med hjerteslag à la 
massive attacks «teardrop», skjønner man 
raskt at allo darlin ikke prøver seg på en ny stil. 
Åpningslåta «Heartbeat» siver utover med sine 
myke toner, lyse som en sommernatt. i tillegg 
bruker de melodilinja fra «med hjartet på rette 
staden»-introen for ekstra nostalgi. resten av skiva 
følger i samme spor. noen låter går i moll og noen 
låter går i dur. alle er de søte og naive.

Låta med den mest melankolske melodien, 
«History Lessons», handler om et par som sliter 
med forholdet, men det er fremdeles håp. morris 
synger at «i believe we can make it, but the burn 
has left its mark». selv om forholdet er skadet, 
går det an å redde det. det er håp i den kalde og 
harde verden.

det søte på denne plata kommer dels fra 
ukulelen og dels fra elizabeth morris’ stemme. 
ukulele er twees svar på hipsterens mustasje. Her 
brukes den til å ramme inn albumet. «We Come 
From the same Place» åpner med nostalgiske 
«Heartbeat» og slutter med «another year», hvor 
ukulelen virkelig får skinne.

denne plata er vanskelig å ikke like. med en 
gitar, en bass, et trommesett og en liten ukulele 
i bakgrunnen lager allo darlin musikk for alle. 
etter å ha hørt dette albumet vil jeg påstå at den 
føyer seg lett inn i twee-bevegelsen. den er et 
lysende, naivt og søtt svar til alle de kyniske og 
ironisk fjerne hipsterne der ute, som ser på verden 
og bare ser dritt. 

noe av det som gjør steven ellison, under artist-
navnet Flying Lotus, sine plater så gjennomførte, 
er evnen hans til å lage musikk som passer som 
hånd i hanske med albumets konsept. i forkant 
av utgivelsen sa han i et intervju at han har prøvd 
å forestille seg hvordan det høres ut når man dør, 
og det later til å ha inspirert lydbildet.

Flying Lotus er signert hos Warp records, som 
nylig ga ut aphex twins etterlengtede album. 
Ved siden av sitt eget prosjekt, har ellison et 
eget plateselskap, Brainfeeder, hvor han signerer  
artister innenfor samme sjanger som han selv. 
thundercat, som har jobbet tett sammen med 
Flying Lotus for dette albumet, er selv signert 
hos Brainfeeder.

For de som har hørt noe av ham før, er You’re 
Dead! lett gjenkjennelig. det svevende universet 
hans av lyder er fortsatt uendret, men har man 
hørt på flere av hans tidligere verker, merker man 
i større grad forskjellene på nyutgivelsen.

i de siste tre albumene tar vokaler opp større 
plass enn i de to første. På You’re Dead! har Flying 
Lotus fått med seg blant andre rapperne snoop 
dogg og Kendrick Lamar, samt niki randa som 
også gjestet forgjengeren Until The Quiet Comes. 
Flying Lotus bruker også sin egen stemme for 
første gang på et album. For å skape et skille 
mellom seg selv som produsent og rapper, tar 
han i bruk alteregoet Captain murphy.

Hiphopen får vise seg fram på den første 
halvdelen av albumet. ellison klarer virkelig å 
få til en markant overgang i sjanger og tempo. 
Fra det tolvte sporet, «turtles», og utover finner 
man tilbake litt mer av den idm- og jazzinspi-
rerte Flying Lotus. Pianisten Herbie Hancock er 
også med på å skape den flytende overgangen til 
platens drømmende del.

You’re Dead! avsluttes med nydelige «the 
Protest» som tar albumet med inn i solnedgangen. 
sangen oppsummerer alle de 19 sporene som viser 
at Flying Lotus fortsatt har det som skal til for å 
lage et sinnsykt album.

TEKST:  UlriK ANToNiUSSEN HAlMØY
FoTo: wArp rECordS

drømmende om dødenAllo darlin har gitt ut en plate som 
holder liv i håpet og troen på en søtere 
verden.

TEKST:  ØYSTEiN FANdrEM
FoTo:  ForTUNA pop ANd SlUMbErlANd

TEKST: HÅvArd HArAldSEN 
FoTo:  iNFECTioNS rECordS

iceage begir seg ut på dypere vann, men 
det er ingen tegn på stagnering fra de 
danske ungdommene.

ALLo DARLIN
we come From the SAme PlAce

overflatisk underhaldning Tweepop, spennende utviklinger og tanker om døden. Allo Darlin, Iceage 
og Flying Lotus er albumaktuelle og anmeldt.

tekSt: kARinA SOLHEiM 
Foto: EivinD SAnDODDEn kiSE  KlUbbEN, SAMFUNdET - 04.10.14 

Det var duka for swag-fest på stu-
dentersamfundet, kva no enn det 
måtte bety. men feststemte studentar 
med buksa nedenfor rumpa og klede 
ein generelt kunne drukne i, var å 
observere. For anledningen skulle 
bergensbaserte yoguttene stå for un-
derhaldninga på Klubben.

Kvar skal ein byrje når det gjeld 
disse gutta? Vel, det er fire av dei, 
men berre to møtte opp til laurdagens 
konsert. dei låner identitetane til 
fire skandinaviske kjendisdamer og 
går under scenenamna onge anka 
(anna anka), idol tone (tone damli 
aaberge), Handerre Linni (Linni 
meister) og jenny skavlan. På scena 
opptrer dei alltid med masker, for å 
halde sine ekte identitetar skjulte og 
fordi dei visstnok skal vere så pene 
at utsjånadane ville blitt ein distrak-
sjon for musikken, ein slags omvendt 

«elefantmanneffekt». i alle fall ifølgje 
Linni i eit intervju med dagbladet i 
fjor sommar.

Me anar ein sjølvironisk distanse 
til heile opplegget. at det i det heile 
tatt har blitt eit opplegg, er nok det 
mest fascinerande. at publikum let 
seg underhalde av maskerte gutar 
med dei mest obskure og mannsjå-
vinistiske tekstane du kan tenke deg. 
«slikker jenten som om eg var en 
hund», er berre ein liten smakebit. 
men underhalde gjer dei. det blir 
så heitt på Klubben denne laurdag-
skvelden at påmala tårer og dollar-
teikn renn bort. 

Stappfullt er det ikkje, men rett 
framfør scena ser det ut til å vere bra 
liv. i velkjent rapstil er det ein dj som 
styrer showet den fyrste halvtimen, 
før Linni og jenny endeleg dukkar 

opp. dei opnar med låta «Va di $iar». 
Lyden er diverre ikkje noko å skrive 
heim om denne kvelden. om lag seks 
låter ut i settet får me endeleg servert 
skikkelig bass. solid playback er uan-
sett det yoguttene operer med, og 
tankane vandrar til meir behagelege 
omgjevnadar heime på hybelen der 
eg også kan lytte til nettopp dette, på 
spotify. 

Stemninga går i bølgjedalar. 
Hendene i vêret er ikkje like mange 
til kvar ein tid, og dei klarar ikkje å 
halde merksemda retta mot seg kon-
stant. det tar seg opp eit lite hakk då 
dei fyrer i gang med hiten «dol$e Ga-

bana», men det blir stort sett med det. 
ein vekslar mellom å observere publi-
kum og dei på scena. dei fleste har ei 
øl i neven. nokon kastar ein liten vind 
med pengar opp i lufta, vonar det var 
monopol-pengar. og plutseleg er det 
over. det siste me høyrer er «tusen 
tusen tusen tusen takk», så forsvinn 
Linni og jenny. dei kan liksom gjere 
akkurat slik dei vil, og det blir god-
tatt. 

Fascinasjonen for det lille store 
universet yoguttene har klart å skape 
er større enn musikken. det er nok 
nettopp hensikta deira også, utanom 
å tene masse penger. og i ein travel, 
og til tider kjedeleg kvardag med 
mengder pensumlesing og eit over-
drive alkoholkonsum, er det kanskje 
akkurat dette mange trenger. over-
flatisk og tanketom underhaldning. i 
så tilfelle leverer yoguttene.  

i FronT: Linni bak maska si og med øla i neven.

Både fascinerande og 
fråstøtande er det, universet til 

Yoguttene



Radio Revolt er en radiokanal av og for studenter i Trondheim. Vi har et 
bredt spekter av programmer med en variert og spennende musikkprofil. 
Du kan finne oss på på Dusken.no og laste ned våre podcast på iTunes.

 
dusken.no/radio

FREDAG:
15.00-17.00 
Nesten Helg 
Aktualitetsmagasin

17.00-18.00 
Irie Radio
Musikk - Jamaikansk

18.00-20.00 
Feber 
Musikk - Hip-Hop og R&B

20.00-21.00
pink/noise 
Musikk - Pop og støy

LØRDAG:
13.00-14.00 
Garasjen 
Teknologimagasin 

17.00-18.00 
Dansebåten 
Musikk 

ONSDAG:
15.00-16.00 
Hagelangs 
Musikk

16.00-17.00 
Harselas 
Humor

17.00-18.00
Ctrl+Alt+Delete
Spillmagasin

18.00-19.00 
Reservebenken 
Sport

TIRSDAG:
16.00-17.00 
Popstase 
Musikk - Pop

17.00-18.00
Live 
Konsertmagasin

18.00-20.00 
Blyforgiftning 
Musikk - Metall

20.00-21.00
Bokbaren 
Litteraturmagasin

MANDAG:
16.00-17.00 
postBluesKollektivet 
Musikk - Rock

17.00-18.00
Alle elsker mandag
Humor

TORSDAG:
18.00-19.00
Uillustrert Vitenskap
Populærvitenskap

20.00-22.00
Filmofil 
Filmmagasin

SØNDAG:
15.00-16.00 
PostKåkk
Mat og postrock

16.00-17.00
Nashville 
Musikk - Amerikana

18.00-19.00
Gretne Gamle Gubber 
Humor

20.00-21.00 
Vinyl 
Musikk - Eklektisk

 

19.00-20.00 
Sagtann 
Musikk - Elektronisk

20.00-21.00
Das kapital/Historietimen 
(Radio Nova)

Lurer du på hva som gjør himmelen 
blå, hvorfor vi har to nesebor eller 
hvordan du kan lage din egen 
usynlighetskappe? Har du lyst til 
å tilegne deg kunnskap, samtidig 
som du har det gøy? Fire engasjerte 
NTNU-studenter presenterer 
populærvitenskap innen de fleste 
fagfelt på en grundig, lettfattelig 
og humoristisk måte hver uke 
i et av Norges mest populære 
studentradioprogram, Uillustrert 
Vitenskap.

Uillustrert Vitenskap er Radio Revolts 
sexy vitenskapsprogram. Vi snakker 

om alt fra hardcore strengteori, til 
tåpelig forskning om pølser laget av 
babybæsj. Du får servert det hotteste 
innen forskning, og forskning du 
kanskje ikke får vite om andre steder. 
Visste du for eksempel at det ble 
gjort en kjempeoppdagelse innen 
astrofysikk i vår, mye større enn 
oppdagelsen av higgsbosonet?

Vi lager reportasjer om alt fra kjent, 
verdensomfattende forskning til 
merkelige, lokale forskningsprosjekter 
ved NTNU. Dermed intervjuer vi også 
alt fra kjendiser til sære professorer 
med kontor gjemt innerst inne på 

Hovedbygget. I tillegg til reportasjer 
og intervjuer inneholder også en 
vanlig sending spalter som dukker opp 
med jevne mellomrom. Dette er alt fra 
funfact-skolen til forskningsnytt.

I hvert progrem presenteres 
dagsaktuelle temaer der vi gir deg 
den viktigste informasjonen først, før 
vi diskuterer dem med et kritisk blikk. 
Alternativ medisin og dårlig vitenskap 
er blant annet noe som ofte blir satt 
under lupen. Er dette noe for deg? Hør 
på oss da vel, og lær noe nytt samtidig 
som du blir underholdt! Du finner oss 
på Dusken.no/radio og iTunes.

UILLUSTRERT vITENSkAp - Mandag 18.00-19.00



SPITPOSTEN

Samfundet lanserer egentrukket grønn “te”, melder PF 
til Spitposten, mens han klør de ørkenrøde øynene sine 
og tygger knekkebrød med makrell og nugatti. Lederen 
har tro på at det vil passe Samfundets nye, grønne profil. 
“Teen” skal på sikt erstatte ølsalget

– Vi er ute etter engasjerte 
studenter som er villige 
til å prøve den “ultimate 
utfordringen”, å sprenge 
seg selv i luften på vegne av 
norsk våpenproduksjon, sa 
konsernsjef i Kongsberggruppen 
og forsvarsminister Christian 
Tübring-Giedde, i forkant av 
hendelsen. 

Vil ikke dømme
Rektor Gunnar Bovim godkjente 
opptrinnet, men var lenge i tvil. 

– Vi følger retningslinjene satt 
av kunnskapsdepartementet. 
Det er ikke NTNUs oppgave å 
dømme hvem som skal leve og 
hvem som skal dø, det må folk få 
bestemme selv, sier Bovim.

Selve aksjonen endte med 
over 3000 omkomne

studenter og skader på store 

Gjennom kampanjen“Your Extreme” ønsker våpenprodusenten å samle 
studentterrorister for å statuere et eksempel.

«Alle i ISfit prøver å forandre 

verden, men ingen prøver  å 

forandre ISfit•»

SpitpoSten regiSterer… 
… at poStironien har inntatt fit-
teblekka
… at vi Snart kan forvente ano-
nyme bylineS og parodijournali-
Ster
… at apropoS, kom tilbake laSt-
werk
… at Sunni eller Sjia, alle er Sharia
… at kormiljøet i byen er like ma-
Sete Som de er innavla
… at det var et jævlig bråk
… at kanSkje det jævligSte jeg har 
hørt noen gang
… at mindre, mindre, mindre
… at ikke kommuniSt, bare kom-
munebeviSSt
… at korrupSjon, mer eller mindre
… at når ble det greit å ha utover-
navle, Sånn plutSelig?
… at ja hva gjør egentlig denne 
harry potter-jenta på en talerStol
… at eplet faller ikke langt fra 
Sta-Sta-Stammen
… at marijuana kedavra
… at overhørt på ntnu
… at «overhørt» på ntnu…?
… at vi virkelig trenger en ny face-
book-farSott fra ntnu-miljøet
… at kanSkje melde overgang til 
ved univerSitetet i bergen iStedet
… at fitteblekka oljeSponSeS
… at viktig med penger til likSom-
SeriøS journaliStikk
… at Så lenge det ikke er uka eller 
bolighaiene
… at pepSi marx
… at kommuniStkola til folket
… at enda en Serie med tranSper-
Soner i mindretall.
… at akkurat det vi trenger.
… at oppriktig bruk av ordet 
«hverdagSmagi»
… at fornøyd med den.
… at Sex? neh, tar det til våren.
… at menSenSnerk. utflod. femi-
niSme.
… at Shake it off Som taylor Swift.
… at torpedo på døra? Søk fit-
teblekka
… at dop er den nye Siggen
… at palmeolje er den nye tranen
… at nugatti er uSunt igjen

New age hippie-faen

Kongsberggruppen rekrutterte 
ekstremister på Dragvoll og Gløshaugen

illustrasjon: lostfan_91

SaVNer Du eNDa mer 
KritiSK oG treffSiKKer 
jourNaliStiKK? På Våre 
iNterNettSiDer KaN 
Du leSe mer om DiSSe 
SaKeNe:

• NTNU tjener fett på 
oljepenger
• UKA tjener fett på 
oljepenger
• SiT tjener fett på oljepenger
• IOC-pampene tjener fett på 
oljepenger
• Norske kvinner, barn 
og eldre tjener fett på 
oljepenger
• Du og jeg tjener fett på 
oljepenger

deler av NTNUs eiendom. Bovim 
erkjenner at det kan bli et politisk 
problem for universitetet, men 
vil ikke kommentere direkte.

– Vi skal nå gå i dialog med 
samtlige av de som er utsatt 
for denne dypt tragiske, men 
like fullt kompliserte saken, sier 
Bovim diplomatisk.

Språkrådet lader kanonene 
Aksjonen har kommet under 
et kuleregn av kritikk fra flere 
hold. Noe av kritikken kommer 
fra blant annet Norsk Språkråd, 
som boikotter organisasjonen 
på såkalt “humanitært 
grunnlag”. 

– Mulig dette er et skudd i 
mørket, men vi mener at navnet 
skal staves “You’re Extreme”, og 
vi stiller spørsmål ved hvorvidt 
det er greit å leke med språkets 

følelser på denne måten. I tillegg 
har Your Extreme hentet inn 
språkterrorist Petter Scherven 

i et forsøk på å legitimere 
motbydelighetene, sier Sylfest 
Lomheim i Språkrådet.

Kritikken har derimot bare 
prellet av på Kongsberggruppens 
mer enn skuddsikre selvbilde. På 
spørsmål om Kongsberggruppen 
tar selvkritikk, er Tübring-Giedde 
klar. 
– Vi er helt immune mot all form for 
kritikk. Jeg skjønner faktisk ikke 
spørsmålet en gang, jeg synes de 
bare skyter i alle retninger her, sier 
Tübring-Giedde.

Reklamebilaget viser sin støtte til 
saken ved å drive egenreklame 
for Kongsbergsgruppen i eget 
blad. Ansvarlig redaktør Christian 
Tübring-Giedde forsvarer 
avgjørelsen (les mer i bilagets 
leder). SP

møø



RetuRadResse

under dusken, 
singsakerbakken 2e, 
7030 trondheim
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