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Under Dusken er eit sjølvstendig organ for studentar, utgjeve 
av Studentmediene i Trondheim AS. Under Dusken blir delt ut 
gratis på lærestader i Trondheim med medlemsrett i Studenter-
samfundet. Under Dusken kjem ut åtte gonger i semesteret. 

Under Dusken arbeider etter reglane i Ver Varsam-plakaten for 
god presseskikk. Dei som tykkjer det vi skriv om dei er ugreitt, 
vert oppfordra til å kontakte redaksjonen.

REDAKSJON

Dette er mitt femte år i bartebyen, men 
på papiret, og derfor i valgsammenheng, 
bor jeg ikke her. Jeg har flere ganger 
tenkt på å bostedsregistrere meg i 
byen i mitt hjerte. Det kan fort hende 
at jeg forblir en trondhjemmer resten 
av livet, og det virker litt EØS å ikke 
bestemme hvordan byen jeg bor i 
skal styres og forvaltes. Jeg er på langt 
nær den eneste. I mitt forrige kollektiv 
var fem av seks ikke bostedsregistrert i 
byen.

Jeg forstår hvorfor. Som studenter er vi i en 
«ett semester av gangen»-modus. Hvor lenge 
blir jeg i byen? Aner ikke. Vi smaker på en 
frihet vi vet aldri vil komme igjen. Og derfor 
blir slike ting som bostedsregistrering og 
bytte av fastlege en ekkel påminnelse om 
at virkeligheten fortsatt vil sette oss i bås. 

Så her sitter vi, med liten faktisk 
innvirkning på hvordan Trondheim 
styres. Studenten føler seg ikke 
sett i denne byen. La meg nevne 
#prosjektprinsen. Den våte drømmen 
om kulturhus og treningssenter 
for studenter og trondhjemmere 
i Prinsensgate. Da det ikke ble 
vedtatt, konkluderte jeg med at  
Student-Trondheim og Trondheim ikke 
er det samme stedet. 

Vi skal nå bli Nordens beste studentby.  
I denne utgaven av Dusken får vi vite at politikerne, på forespørsel, ønsker at det skal skje varierende grader 
av revolusjonerende løft i kollektivtrafikken, og at mange flere statlig- og kommunalfinansierte boliger skal 
bli en realitet. Får vi makt av slike uttalelser, og burde noen ytret dem før vi spurte?

Trondheim er Nordens beste studentby, men det virker ikke på meg som det har noe med lokalpolitikk å 
gjøre. Ikke så langt i alle fall. 

Trondheims politikere: Det er for sent. Jeg skal nok en gang stemme i en by jeg ikke bor i. Dere skulle ha 
oppfordret meg før fristen for å bytte bosted gikk ut. Snakket direkte til meg om hva min stemme kunne 
ha gjort i praksis. Da, ikke nå. Jeg og tusen andre tenker likt. Vis oss at det å bli Nordens beste studentby 
handler om oss, og ikke om en tittel Trondheim skal smykke seg med.

Miljøtrykksak fra Trykkpartner AS. Lisensnr. 241823 Sertifikat nr. 1638

facebook.com/underdusken
@UnderDusken
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Bibarum, moriendum est

Tidligere i år ble to iranske NTNU-stipendiater 
kastet ut av Norge. I sommer saksøkte de Shahin 
Akbarnejad og Hamideh Kaffash, den norske stat, 
men fikk ikke medhold. Grunnen til utkastelsen 
er Norges etterfølgelse av det internasjonale 
sanksjonsregimet mot Iran. Flere titalls iranske 
studenter skal ikke ha fått innvilget oppholdstillatelse 
i Norge. Iran har blitt påført strenge sanksjoner av 
det internasjonale samfunnet etter at mange fryktet 
landet var i ferd med å anskaffe atomvåpen. Flere 
fortalte i retten at praksisen gjør det vanskelig å unngå 
diskriminering av iranske søkere. Tidligere i sommer 
ble Iran og FNs sikkerhetsråd, samt Tyskland, enige 
om en avtale for atomprogrammet til Iran. Avtalen 
gir fornyet håp til Shahin og Hamideh.

«Vi synes avgjørelsen er grunnlagsløs og feil», 
uttalte instituttleder Jostein Mårdalen ved Institutt 
for materialteknologi til BBC i fjor sommer. Det 
er bred faglig enighet om at forskningsfeltene til 
stipendiatene er langt unna hva iranske myndigheter 
trenger for å kunne utvikle atomvåpen. Shahin og 
Hamideh driver med grunnforskning, som ikke 
kan bidra til utviklingen av atomvåpen. Spørsmålet 
om iranske myndigheter faktisk ønsker å utvikle 
atomvåpen bør i denne sammenheng også stilles. 
I motsetning til Israel, Sør-Sudan og Nord-Korea, 
har Iran signert ikke-spredningsavtalen (NPT). Iran 
har blitt anklaget for å bryte NPT-lovgivningen, 
men ifølge organisasjonen Nuclear Threat Initiative 
(NTI) peker det meste av nylig vestlig etterretning i 
den retning at Iran ikke skal være i nærheten av å 
utvikle atomvåpen. Informasjonen PST sitter på er 
hemmelighetsstemplet, og blir lagt fram i en lukket 
del av rettsprosessen. Advokaten til de iranske 
stipendiantene får dermed ingen reell mulighet til å 
legge fram motargumenter.

Ifølge PST bryter Norge det internasjonale 
sanksjonsregimet mot Iran dersom vi ikke er så harde 
som vi er. De iranske stipendiatenes advokat Brynjulf 
Risnes mener derimot Norge tolker saksjonsregimet 
mye strengere enn øvrige land. Hvis resten av verden 
tolket sanksjonene på samme måte, ville det bety at 

ingen iranere kunne studere noen form for metall 
noe sted i verden, sa han til Klassekampen tidligere 
i sommer. Ifølge samme avis har flere iranere, som i 
de senere årene har blitt nektet å forske ved norske 
institusjoner, fått plass ved universiteter i Sverige, 
Nederland, Canada, Australia og USA. Atomavtalen 
som ble vedtatt i sommer innebærer jevnlige 
internasjonale inspeksjoner av atomanleggene, og 
den pålegger Iran å fjerne 99 prosent av den anrikede 
uranen. Sanksjonene smeller også tilbake dersom 
vilkårene blir brutt og to tredjedeler av sentrifugene 
skal fjernes. 

Da Pakistan anskaffet atomvåpen på slutten 
av 1990-tallet, ble skylden lagt på en pakistansk 
forsker som overførte kunnskap fra et universitet 
i Nederland. At PST frykter de får skylden for 
noe lignende er forståelig. Det ligger i strukturene 
sikkerhetstjenester arbeider i at makt vil utvides, og 
det vil gå ut over PST som institusjon dersom Norge 
blir medskyldig i iransk utvikling av atomvåpen. Men 
siden sannsynligheten for at Iran ønsker å anskaffe 
atomvåpen er liten, og når forskningen til Hamideh 
og Shanin ikke kan brukes til kompetanseoverføring, 
er utkastelsen grunnløs, paranoid, og går ut over 
norske forskningsmiljøer. 

Atomavtalen med Iran bør legge grunnlaget for en slutt på den norske 
diskrimineringen av iranske studenter og forskere.

Politisk redaktør

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

kristian aaser

Diskrimineringen av iranere må slutte

Bostedsregisterert i trondheim? 
ikke jeg heller.

miriam Finanger nesBø

LEDER

Illustrasjon: Christian H
økass
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UD For

Samskipnaden eier boliger for 3000 
studenter. Berg studentby er forbeholdt 
studenter ved NTH, mens alle andre 
studentboliger har borett for alle 
Samskipnadens medlemmer. Fordeling 
skjer via loddtrekning som du vil få tilbud 
om å delta i 

50 år siden: 25 år siden: 
Slik fremtrer den altså, Studentbyen på 
Moholt. Den er ikke bare et arkitektonisk 
arbeide.  Den er et sosiologisk ideal-fotografi 
av studentertilværelsen, slik samfunnet 
krever at den skal være

100 år siden:
Enhver student pleier da i almindelighet at 
ha en politisk opfatning som enten tillater 
eller endog forpligter ham til at støtte et av 
vore bestaaende politiske partier

SIDEN SIST

Falsk bombe på Blindern
En vekter i Oslo er siktet for å ha avgitt falsk forklaring, trusler, falsk 
nødmelding og falsk anmeldelse. Natt til 5. august meldte han inn at han ble 
skutt i bryststet og flere andre steder. To skikkelser skal ha løpt fra åstedet, og 
politiet oppdaget senere en bombeliknende gjenstand i området. I en senere 
forklaring forteller mannen imidlertid at han ved et uhell påførte seg selv 
skade med en signalpistol, og meldte det inn med falsk forklaring i frykt for 
å miste jobben. I bilen hadde mannen en bombelignende gjenstand som han 
kastet fra seg. Han forklarer at han kastet gjenstanden ut av bilen fordi han 
forvekslet den med sin egen matpakke, melder Aftenposten.

NTNU melder at etter anbefaling fra politiet, vil de ikke sette i vært noen 
spesielle sikkerhetstiltak etter hendelsen på UiO. 

Kilde: Aftenposten
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treårsavtale for tak over hodet
«Tak over hodet»-avtalen er et samarbeid mellom kommunen, 
utdanningsinstusjonene , SiT og Scandic Lerkendal. Den går ut på at studenter 
som ikke har funnet seg bolig i trondheim skal kunne bå på to- eller tremannsrom 
på hotellet for bare 295 kr natten, til de finner seg et permanent sted. Så langt 
har avtalen vært en suksess, og det er derfor inngått en ny treårsavtale for å holde 
prosjektet i gang. Orfører Rita Ottervik (AP) møtte selv opp for å ønske nye 
studenter velkomne til Scandic Lerkendal fredag ettermiddag.

Denne treårsavtalen handler om vår visjon om å bli Nordens beste studieby, 
sa Ottervik til Adresseavisen. Tilbudet gjelder for studenter fra NTNU,  DMMH, 
HiST, BI, og  for jusstudentene fra Folkeuniversitetet. 

Kilde: Adresseavisen

I juli opprettet Liberalistene et fylkeslag i Finnmark. 
Med det har partiet blitt et landsdekkende parti. 
De har 436 medlemmer fordelt på 19 fylker, og er 
dermed større en Piratpartiet. Partiet ble lansert 
i oktober 2014, og hadde først mål om å bygge 
opp organisasjonen før en valgdeltakelse ved 
stortingsvalget 2017. Nå stiller fylkeslaget i Oslo til 
årets kommune- og fylkestingsvalg.

-- Vår sterke medlemsvekst og aktiviteter over 
hele landet viser at Liberalistene fyller et tomrom i 
norsk politikk. Liberalistene står for et optimistisk 
framtidssyn, sa partileder Arnt Rune Flekstad i en 
pressemelding tidligere i sommer.

Liberalistene er det største politiske partiet 
uten folkevalgte representanter i offentlige organ. 
Politikken deres tar utgangspunkt i ideologien 
liberalisme. De mener at statens eneste oppgave er å 
beskytte din rett til ditt eget liv, inntekt, og eiendom. 
Ifølge Liberalistene er respekt for individuell frihet 
det eneste verdigrunnlaget som kan gi et harmonisk 
og stabilt samfunn. I vinter inngikk det norske partiet 
et samarbeid med det tsjekkiske liberalistiske partiet 
Strana svobodných občanč. De skal blant annet jobbe 
for gjensidig handel og reisetillatelse mellom Norge 
og Tsjekkia.

Kilde: Liberalistene

Liberalistene i fremmarsj

May-Britt og Edvard Moser fikk årets Peer Gynt-
pris for sin fremragende forskning på hjernens 
GPS-system. I fjor mottok de Nobelpris i medisin, 
og tidligere i sommer ble det kjent at paret hadde 
funnet hjernens fartsceller.

-- Vi er rørt og tårene renner, sa prisvinnerne til 
nrk.no da de mottok Peer Gynt-prisen.

Prisen gis til en person eller en institusjon 
som har markert seg på en samfunnsmessig 
positiv måte, og som har gjort Norges navn kjent 
i utlandet. Det er stortingsrepresentantene som 
avgjør hvem som blir årets Peer Gynt ved skriftlig 
avstemming. Ekteparet sier de er beæret over at 
landets folkevalgte har pekt dem ut.

-- Peer Gynt er et forbilde for det å tenke stort, 
og vitenskapen har en fantastisk metodikk for å 
kunne håndtere drømmer, nysgjerrighetstrang 
og utforskning på en fornuftig måte. Vi trenger 
både visjoner, lidenskap og fornuft for å utvikle 
samfunnet, sier Moserparet videre til nrk. 

Kilde: NRK.

Peer gynt-pris til 
moserparet

trondheim slår oslo og Bergen på bolig
Vi er langt fra å nå målet på at 20 prosent 
av studentene i Trondheim skal ha tilbud om 
studentbolig. Likevel viser en undersøkelse 
som Høgskolen i Oslo og den Akershus-eide 
nettavisen Khrono har gjennomført, at blant 
de tre største byene har Trondheim flest 
hybler forbeholdt nye studenter. Målingene 
har blitt gjort ved å se på hvor stor andel 
av helt nye studenter i byen som får tilgang 
på studentbolig. Mens Trondheim har en 
dekning på 10 prosent, har Oslo en tilgang 
på rundt 5 prosent, og Bergen er helt nede 

på 4,2 prosent. Regjeringen har så langt 
bevilget penger til 2 200 nye boliger, men 
Norsk studentorganisasjon (NSO) mener det 
ikke er nok, og krever penger til minst 3 000 
boliger.

-- Studentboliger er et av de mest effektive 
virkemidlene for å både skaffe studenter tak 
over hodet, og bedre studentøkonomien. Det 
er en god investering for en regjering, sier 
leder Therese Eia Lerøen i NSO til khrono.
no.

Kilde: Khrono

Under generalforsamlingen i Ansa 1. august ble Jakob Aure valgt 
til ny president for organisasjonen for norske studenter i utlandet. 
De arbeider for å ivareta norske utveklingsstudenters interesser, og 
for å informere norske studenter om studiemuligheter i utlandet. 
Aure har selv lang erfaring med å jobbe og studere i utlandet. Han 
har tidligere studert ved University of Hong Kong og ved Sciences 
Po i Le Havre. Han har også jobbet for Leger uten grenser,  og skal 
nå fullføre en mastergrad fra International Relations ved London 
School of Economics. I to år satt Aure i Ansas hovedstyre. Nå er 
han den øverste tillitsvalgte for de 24 000 norske studentene som 
hvert år studerer i utlandet.

Kilde: Ansa

ny ansa-president
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STUDENTDAG
Lørdag 19. september

Husk studentbevis!

Studentrabatter
show & konkurranser

Magnus 
Devold

Gullsjansen med

Annonse

Prøv iBok - Norges største markedsplass for bruktbøker 

Skal du kjøpe eller 
Selge penSum?

På fireårsdagen for terrorangrepene 22. juli åpnet et informasjonssenter i Høyblokka i 
Regjeringskvartalet. Her blir blant annet gjenstander terroristen hadde med seg til Utøya 
og deler av bombebilen utstilt. På forhånd fikk utstillingen sterk kritikk, både av etterlatte 
og overlevende, men da utstillingen åpnet var kritikken dempet.

-- Alle jeg har snakket med har uttrykt lettelse over at utstillingen var ganske annerledes 
enn det de har blitt fortalt. De opplever den som verdig, faktabasert, ordentlig og viktig, 
sier professor Tor Einar Fagerland ved NTNU til Adresseavisen.

Han har vært faglig ansvarlig for utstillingen. De som har jobbet med utstillingen har 
arbeidet sammen med folk fra minnestedet på Ground Zero i New York. Utstillingen er 
formet som en tidslinje, men det første publikum får se er et rom med bilder og navn på 
alle de 77 omkomne under terrorangrepet.

-- Det gjør inntrykk å se ansiktet til mennesker jeg har kjent og vært glad i, som ikke 
lenger er blant oss, sa tidligere statsminister Jens Stoltenberg til VG da han deltok på 
åpningen av utstillingen.

7. august tok også AUF tilbake Utøya, og hadde sommerleir fram til 9. august.

Kilde: Adresseavisen

NTNU er på toppen av de som honorerer best. I universitets- og 
høgskolenorge er styreleder Svein Richard Brandtzæg for NTNU den 
best betalte styrerepresentanten. Hvis han deltar på alle møtene, får han 
utbetalt 239 000 kroner i året. Til sammenligning får styreleder Kari 
Broberg ved Høgskolen i Lillehammer et fast honorar på 80 000 kroner i 
året. NTNU-styret er det styret som har vært mest generøs med honorarene 
til egne ansatte. Interne og eksterne får omtrent like mye i honorar. Interne 
styrerepresentanter får 107 000 kroner i året, mens eksterne får 134 000 
kroner. Ifølge et høringsbrev fra kunnskapsdepartementet er det uheldig 
at styrene fastsetter sine egne honorarer. Hvis en lovendring går igjennom 
vil det være departementet som fastsetter størrelsen, men etter forslag fra 
de ulike institusjonene, skriver khrono.no. 

Kilde: Khrono

Dempet kritikk ntnU rausest med honorarer

Linjeforeninga for europastudier møter opp 
mannsterke når Under Dusken besøker kontoret 
på Dragvoll. Praten og lukta av nykvernet kaffe 
henger løst i lufta. Før Intervjuet rekker å starte 
har tre medlemmer fra Eureka ramlet inn døra. 
To kommer fra forelesning, den siste har nettopp 
stått opp. 

Organiseringsglede  
Eureka er ikke så ulik den sicilianske mafiaen, 
de har en finger i alt det som skjer i nærmiljøet 
sitt. Eureka har vært med på å arrangere 
Dragvollympics, sette i gang fotballiga på Dragvoll 
og man skal ikke lete lenge før man finner en 
europastudent med et frivillig verv, eller to. 

Kampen mot Bord
Fotballaget FC Eureka of Trondheim (Fet) er av 

den livlige typen. Det ryktes at de er bedre på 
ramma rundt, enn selve sporten. Laget er kjent 
for å ha et spesielt forhold til Ikea-bord da de på 
sin årlige bankett har en tradisjon for å knuse 
bord med hodet eller andre kroppsdeler. Det er 
ikke uvanlig at spillerne smykker seg med disse 
bordene som trofè etter at seremonien er over. Fet 
har planer om å slå både De Folkevalgte FC og 
Pareto denne sesongen. Det er noe de anser som 
et høyst realistisk mål. De rustne Eurekapikene 
(Drep) er også med i Dragvolls jenteliga. 

En reddende engel
Det er ikke alle linjer som har en linjeforening 
å gå til på immatrikuleringsdagen. Da 40 nye 
studenter fra forskjellige språkårsstudium sårt 
trengte en faddergruppe, stilte Eureka opp. 
Linjeforeningsleder Fredrik Aronsen i Eureka 

forklarer at resultatet ble ei heidundrende 
fadderuke. Han forteller at linjeforeninga er en 
sammensveiset og inkluderende gjeng som blant 
annet reiser på infamøse turer til stresskofferten og 
ølets land, Brussel, annenhvert år.

Stablingsfesten
Hver fadderuke går den årlige stablingsfesten 
av stabelen. En tradisjon som høres ut som 
småbarnsforeldres største mareritt. Festen går ut 
på at man fyller en leilighet med så mange folk 
man kan fra linja. Det som ikke går i bredden går 
i høyden. Generelle klager på støy har ikke vært 
et problem, siden de siste stablingsfestene har hatt 
utestedene i Nordre gate som nabo. 

Tekst: Tore Becker

MIN LINJEFORENING - EUREKA      
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manglende studentfokus 
i kommunevalget

De politiske partiene vier studenter lite oppmerksomhet før kommunevalget. 
Valgforsker mener studentene må engasjere seg mer.

Etter en gjennomgang av de så langt publiserte 
partiprogrammene, finner vi at få partier dedikerer 
deler av programmene til å snakke om studenter.

Leder Maiken Vasset Størkesen av Velferdstinget 
mener det manglende studentfokuset er uheldig. 

— Det at partiene ikke finner plass for mer 
studentrelevante saker  i partiprogrammene er ikke 
bra. Trondheim er en studieby, og da er det rart at 
studentene blir glemt av i partiprogrammene, sier 
hun. 

Innflytelse gjennom studentdemokrati
Nesten 1 av 5 innbyggere i Trondheim er studenter, 
selv om ikke alle er folkeregistrert i Trondheim. 
Studentene er derfor en stor del av bybildet. Ifølge 
Trondheim kommunes statistiske prognoser som 
brukes i kommunens planlegging, var om lag 14 000 
av de 33 000 studentene som bor i byen folkeregistrert 
i andre kommuner i 2014.

— Studentene har en viktig stemme i valget, 
men det er problematisk at mange ikke benytter 
seg av den. Vi i Velferdstinget har lenge drevet en 

TEKST: Martha Holmes, Nora Rydne FOTO: Odin Drønen

kampanje for å få flere studenter til å folkeregistrere 
seg i Trondheim, slik at de kan stemme i byen der de 
faktisk bor, sier Størkesen.

Samtidig er også valgdeltakelsen svært 
lav i studentdemokratiske intistusjoner, som 
Studenttinget og Velferdstinget. Valgforsker Anders 
Todal Jensen ved NTNU mener at studenter ikke 
bare må folkeregistrere seg i byen de bor, men 
også delta aktivt i studentpolitikken for å øke sin 
innflytelse. 

— Den viktigste jobben for studenter som er 
interesserte i studentsaker er å manne seg opp og 
delta mer aktivt i studentpolitikken, og å få mer reell 
styring over hva som skjer i samskipnaden. Det er vel 
så viktig som kommunepolitikken, sier han.

Politikken må bli studentrelevant
Leder Jone Trovåg ved Studenttinget understreker at 
manglende deltakelse i politikken er et problem, men 
peker også på at politikken må bli mer interessant 
for studenter for å øke valgdeltakelsen. Han 
nevner samlokalisering som et viktig tema som bør 
diskuteres i større grad av kommunepolitikerne. Så 
langt er saken kun nevnt i Venstres partiprogram. 

— Valgdeltakelsen blant unge er lav, derfor er 
det viktig at mer konkrete saker som interesserer 
studentene blir trukket fram. Dette er et viktig 
valgår for NTNU, som står overfor en storfusjon, 
samt spørsmål om samlokalisering av campus. 
Det er spesielt at dette ikke har blitt nevnt mer i 
partiprogrammene, sier han. 

Selv om partiprogrammer kan brukes for grovt å 
undersøke hva partiene setter fokus på, vil de ikke 
presentere et helhetlig bilde av alt partiene står for. 
Gruppelederkandidat Geir Waage for Ap mener at 
man kan se stor innflytelse fra studenter i politikken 
dersom man ser litt nærmere på den demokratiske 
prosessen i byen.  

Han mener det gode samarbeidet mellom 
kommunen og Velferdstinget, Studenttinget og 
Studentparlamentet gjør at de studentdemokratiske 
institusjonene har blitt en naturlig del av den 
politiske prosessen. 

— Selv om man kanskje ikke finner så mye 
konkret i partiprogrammene har Trondheim en aktiv 
studentpolitikk. Trondheims bystyre er det første 
kommunestyret i hele landet som vedtok en helhetlig 
studentpolitikk, og dette ønsker vi å opprettholde, 
sier Waage. 

— Vær en innbygger, ikke bare en student
Valgforsker Jensen mener en av grunnene til at 
studentsaker får mindre fokus i kommunevalg, kan 
være nettopp at ikke alle studenter stemmer. Han 
bemerker også at studenter ikke er en homogen 

gruppe, og at det derfor kan være enklere å definere 
dem etter hvilke yrker de er på vei inn i 

— Det å være student er en midlertidig tilstand.  
Politikerne er mindre opptatt av midlertidige 
grupper, rett og slett fordi det er enklere å sette folk 
i kategorier knyttet til hvilke yrker de er på vei inn i. 
Det definerer dem ofte mer, sier han. 

Når det kommer til stykket er bypolitikk politikk 
for hele byen, og da blir studeninteressene en del 
av det store bildet. Jensens oppfattning er at det er 
samskipnadenes oppgave å sørge for studentvelferden, 
mens byen først og fremst skal tilrettelegge for de 
som bor der permanent. 

— Det er ikke realistisk å tro at man skal få de største 
partiene til å legge seg flate for studentene. Hvis man 
ser på seg selv som en innbygger av Trondheim,  ikke 
bare en student, kan man ha mange meninger om 
byfortetting, kollektivtransport, grønne lommer og 
flere saker enn bare spesifikke studentsaker, sier han. 

Mange saker som ikke er direkte studentsaker er 
relevante for studenter som bor i byen. Da kommer 
tema som kollektivtransport, og vedlikehold av 
studentdominerte bydeler der utleiere bruker 
kortsiktige kontrakter, inn i bildet.

— Det er mer enn nok å gripe fatt i. Men i rollen 
som kun student har du ikke et veldig lydhørt 
publikum i bystyret, sier Jensen. 

Partiprogrammer forklarer ikke alt
Jensen mener at partiene som er mer idealistiske 
tradisjonelt sett har større oppslutning blant 
studentene, og at dette har sammenheng med hvor 
mye studentene nevnes i partiprogrammene, selv om 
disse bare gir generell oversikt over noen få saker 
partiene, av ulike grunner, ønsker å sette fokus på.

— Enkelte partier har åpenbart større oppslutning 
blant studenter enn andre. Frp og Ap er nok de 
partiene som er minst opptatt av studenter, og SV 
og Venstre de som er mest opptatt. En av grunnene 
til dette er at partier som Venstre og SV tiltrekker 
seg idealistiske velgere, og det gir en vesentlig større 
oppslutning i studentgruppa enn i befolkningen 
ellers, sier han.

Det er stor forskjell i lengde og grundighet på 
partiprogrammene, og partiene gjør mye mer enn 
det som står nevnt der. På neste side kan du derfor 
se en oversikt over Trondheims partier, og hvilke 
studentsaker de vil arbeide for. UD

– Valgdagen for kommune- og fylkestings-
valget i Trondheim er 14. september 2015
– Du har stemmerett i den kommunen der 
du er folkeregistrert
– Du må stemme i egen kommune, eller 
forhåndsstemme fra 1. juli til 11. september
– 14 store og små partier stiller til valg i 
trondheim:
– Demokratene i Norge, Pensjonistpartiet, 
FrP, Høyre, Venstre, Partiet de kristne, KrF, 
Ap, Senterpartiet, Miljøpartiet de grønne, 
SV, Rødt, Piratpartiet og NKP.

kommune- og 
fylkestingsvalget

Anders todAl Jensen
Valgforsker ved NTNU

Det er ikke realistisk å tro at man skal få 
de største partiene til å legge seg flate for 

studentene



Det kommer ikke alltid like tydelig fram i partiprogrammene hva partiene i Trondheim kommune vil gjøre for studentene, 
og det er heller ikke alle partiene som har publisert sine partiprogram. Vi har kontaktet de som stiller til valg for å høre 
hvilke studentrelaterte saker de vil jobbe for.

Pensjonistpartiet, Partiet de kristne og Demokratene i Norge stiller også til valg i Trondheim kommune, men har desverre ikke hatt mulighet til å delta i partioversikten. 
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Norges KommuNistisKe Parti vil…
Ved tredjekandidat Audun Blix Nordlid
– NKP vil kjempe for studentene
– Avvikle studielån og innføre studielønn. Man 
skal ikke ende opp som gjeldsslaver på grunn 
av studier
– Gå inn for gratis kollektivtransport for 
studenter og skoleelever
–Fjerne egenandelen på helsetjenester, også for 
tannbehandling og optiske tjenester

Hva vil du si til studentene?
-- Det finnes et skille i verden. På den ene siden 
er kapitalen, på den andre siden er folket. 

Stem på Norges kommunistiske parti 
for en fremtid fri fra kapitalismen, for 
folkemakt, ikke pengemakt.

arbeiderPartiet vil...
Ved gruppelederkandidat Geir 
Waage
– Jobbe hardt for en felles 
campusløsning 

– Legge til rette for SiTs bygging 
av boliger med gratis tomter og 

subsidiering av tomter 
– Sette fokus på studentkultur som trekker 
studentene til byen
– Styrke festivaler som Kosmorama og 
Pstereo, der målgruppen er studenter 
– Forsette det tette samarbeidet på 
politisk nivå med de studentdemokratiske 
institusjonene, for å ivareta studentenes 
interesser
– Fortsette med aggresiv rekruttering av 
studenter til byen 

Hva vil du si til studentene?
-- Hjertelig velkommen til byen, håper så 
mange av dere kommer på Pstereofestivalen, 
for den er fantastisk.

veNstre vil...
Ved førstekandidat Jon Gunnes
– Sørge for at bussen går oftere, og at prisen 
på månedskort blir redusert med minst 100 
kroner
– Jobbe sammen med regjeringa for satsing på 
studentboliger 
– Øke kommunal støtte til arbeidet med 
psykisk helse
– Arbeide for at Trondheim beholder sin 
posisjon som Norges teknologihovedstad
– Legge til rette for praksisplasser for studenter
– Arbeide for gunstige ordninger for 
studenter som vil være gründere, 
for eksempel gjennom avdrags- 
og rentefrihet på studielån i 
oppstartsfasen
– Få til felles campus for 
NTNU og HiST i aksen  
Kalvskinnet/Gløshaugen/Øya

Hva vil du si til studentene?
-- Jeg håper dere får en fantastisk 
studietid i byen vår, og at dere benytter 
dere av byens kultur- og friluftslivstilbud. 
Bruk Samfundet, få dere kjæreste og hei på 
Rosenborg. Kanskje frister det med jobb i 
Trondheim når dere er ferdige.

PiratPartiet vil…
Ved førstekandidat Øyvind Eikrem
– Oppnå større direkte involvering i politiske 
prosesser
– Få til gratisløsninger for infrastruktur som 
buss og internett
– Lovfeste tilgang til internett for at borgere 
skal kunne delta i samfunnet
– Modernisere læringssystemer, slik at man 
ikke trenger å være fysisk begrenset til ett     
sted for å studere

– Innføre borgerlønn som sikrer alle en 
minimumsinntekt

– Få slutt på det manglende samsvaret 
mellom de teknologiske mulighetene vi har og 
hvordan samfunnet og utdanningsinstitusjoner 
fungerer i dag

Hva vil du si til studentene?
-- Piratpartiet har gode 
løsninger for framtidas 
kunnskapssamfunn, og 
vi håper at dere vil lese 

Kristelig FolKeParti vil...
Ved førstekandidat Geirmund Lykke 
– Arbeide for NTNUs campusprosjekt og 
HiSTs byggeplaner 
– Sørge for flere studentboliger og bedre 
velferdstilbud for studenter. Derfor bevilget vi 
500.000 til psykososialt arbeid for studenter 
fra 2015 sammen med de andre sentrums- og 
venstrepartiene 
– Fortsette å styrke byens kollektivtilbud
– Ha gode studentrabatter
– Bygge flere sykkelveier

Hva vil du si til studentene?
– Høstens valg blir et verdivalg. KrF har 
politikk for de som trenger politikk, også 
studenter. Men KrF har også politikk for de 
som har større visjoner enn sine egne behov. 
Velkommen på laget!

seNterPartiet vil..
Ved førstekandidat Marte Løvik
– Sørge for at Trondheim fortsetter å være 
studentby nr. 1
– Sørge for godt kollektivtilbud og rimelige 
priser på periodekort
– Være en støttespiller når studenter arrangerer 
f.eks. UKA og ISFiT
– Bidra til gode og rimelige studentboliger i 
nærheten av campus
– Gi gründerhjelp til studenter som ønsker 
å starte opp egen bedrift under eller etter 
studiene i Trondheim
– Være en god lærebedrift for studenter som 
skal ha praksis i en kommunal enhet
– Sikre gode gang og sykkelveier og gode 
trimløyper også i sentrum

Hva vil du si til studentene?
-- Velkommen til Trondheim, håper du får en 
utviklende og morsom studietid både faglig og 
sosialt. Det er utrolig mange fine steder i byen. 
Finn din favoritt, enten den er i midtbyen, 
i Bymarka, ved fjorden eller langs Nidelva. 
Lykke til med studiene og husk å stemme ved 
alle valg.

rødt vil…
Ved førstekandidat Roald Arentz
– Få slutt på all privatisering av høyere 
utdanning 
– At kvalitet skal være viktigere enn publisering 
i rette organer
– Gi studentene reell medbestemmelse på 
NTNU og innflytelse over faglig innhold
– Ta vare på de smale studiene og 
forskningsområdene for å bevare mangfold
– Bygge kommunale boliger, som vil senke 
prispresset i det private eiendomsmarkedet 
– Bygge flere studentboliger og styrke SiT, som 
skal være en studentstyrt organisasjon
– Ta tilbake kollektivtrafikken i offentlig 
egenregi 
– Bygge en bybane, i første omgang vil vi at 
den skal gå mellom Tempe, Strindheim, 
Gløshaugen og Samfundet. På sikt med en 
forlengelse til Dragvoll 

Hva vil du si til studentene?
-- Rødt vil utvikle byen i tråd med innbyggernes 
interesser. Studenter og andre som ikke 
har baklomma full av gamle penger skal 
ikke utnyttes av kapitalisters evige jag etter 
kortsiktig profitt. Mangfold må ikke vike for 
lommeboka. Trondheim er, 
og skal være, Norges beste 
studentby.

sv vil…
Ved førstekandidat Ottar Michelsen 
– Satse på helsetjenester, psykososiale tjenester 
og etablering av flere helsestasjoner
– At kommunen skal vurdere å bygge 
studentboliger som disponeres av SiT 
– Ha samarbeid om en levende campus, og 
tilrettelegging for studentboliger på campus
– Utvide støtten til festivaler og kulturaktiviteter 
som ISFiT
– Ha et godt kollektivtilbud, med bybane og 
billige periodebilleter som inkluderer nattbuss
– Ha flere sykkel- og snarveier
– At alle skal få barnehageplass ved bolig eller 
studiested og hjelp til barnepass
– Ha samme egenandel på tannhelse som alle 
andre helsetjenester
– Støtte gründervirksomhet ved å gjøre 
det lettere å få plass i inkubatormiljø og 
næringshager
– Bidra med kommunal risikokapital i enkelte 
tilfeller 
– Etablere et servicesenter for utenlandske 
arbeidstakere så det blir lettere for studenter 
fra utenfor EØS-området å få jobb

Hva vil du si til studentene?
-- Dere er den viktigste ressursen Trondheim 
har. Vår jobb er å få dere til å trives så godt at 
flest mulig vil bli her. Vi har sagt at Trondheim 
skal være den beste studiebyen – det forplikter. 
Skrik ut hva dere forventer av oss som 
folkevalgte!

miljøPartiet de grøNNe vil...
Ved tredjekandidat til fylkesstyret, Tore Dyrendahl
og førstekandidat til bystyret, Hilde Opoku. 
– Unngå samlokalisering av NTNUs campuser, 
og vil videreutvikle Dragvoll.
– Stille krav om mer hjelp til psykososial helse 
for studenter
– Satse på kollektivtransport. Ønsker i det lange 
løp en bybane fra midtbyen til bla. Dragvoll
– Få til en bedre kollektivtransportløsning 
mellom campusene, og flere sykkel- og 
gangveier 
– Legge til rette for økt utveksling av ideer 
mellom studenter og resten av byen. Ensomme 
studenter kan nytte godt av frivillighet og 
aktiviteter i kommunen utover studentmiljøet
– Få på plass flere studentboliger
– Fokusere på studentvelferd, blant annet ved å 
legge til rette for barnehageplasser

Hva vil du si til studentene?
-- Dere er en positiv ressurs for byen vår! Vi vil 
at Trondheim skal bli en internasjonal by innen 
klima og miljø, og det dekker alle fagområder, 
sier Opoku.

Høyre vil…
Ved ordførerkandidat Yngve Brox
– Samle universitetet, inkludert HiST, rundt 
Gløshaugen, slik at kunnskapsmiljøene 
fortsetter å prege byen
– Styrke forskning og høyere utdanning
– Etablere en ordning med gründerhospitering 
for studenter hos unge bedrifter for å stimulere 
til kontakt mellom trønderske bedrifter og få 
studenter til å bli i byen
– Satse sterkt på å bygge flere studentboliger
– Få til en årlig bevilgning til psykologtjenesten 
for studenter

Hva vil du si til  studentene?
-- Dere er en berikelse for byen vår. Mitt 
ønske er at studentene skal fortsette å prege 
byen, gjennom sin kunnskap og sitt 
engasjement. Slik 
får vi en 
kunnskapsby 
i toppklasse 
– og en trivelig 
by for oss alle.

FremsKrittsPartiet vil...
Ved førstekandidat Elin Marie Andreassen
– Regulere nok tomter til samskipnaden, i 
tillegg til å øve press på nasjonale myndigheter 
slik at en større andel av studentboligene 
tilfaller Trondheim kommune
– Koordinere samarbeidet mellom NTNU, 
HiST, HiÅ og HiG 
– Jobbe for viktig og avgjørende infrastruktur 
som f. eks Ocean Space Center
– Samlokalisere byens campus
– Før et nytt idrettsbygg er på plass bør 
kommunen oppgradere og bygge flere nye 
idrettsanlegg, slik at blant andre studentenes 
behov blir møtt

Hva vil du si til studentene?
-- Det er viktig å engasjere seg, bruke 
byen, påvirke beslutningstakerne og bruke 
stemmeretten. Studiemiljøene i byen går 
inn i en spennende fase. Norges største 
universitet vil være i Trondheim om noen 
få måneder - det medfører både ansvar og 
muligheter.

oversikt over politiske partier i 
trondheim kommune
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ikke nok å være norges beste
19 trønderske organisasjoner har signert en forpliktende avtale hvor visjonen er å gjøre 
Trondheim til Nordens beste studieby. Alt fra studentfrivillighet til byutvikling er i fokus 

når arbeidet mot den ambisiøse målsettingen starter.

Trondheim skal bli Nordens beste studieby gjennom 
samarbeid mellom 19 forskjellige aktører. Byen møter 
en del utfordringer, noe som samarbeidsavtalen 
med sine sju innsatsområder og fellespotten på to 
millioner kroner tar tak i. Næringslivet har et behov 
for beholde kompetansen i byen, internasjonale 
studenter ønsker å integreres bedre i studiemiljøet, 
frivilligheten som egen merkevare for Trondheim 
satses på og bolig og byutvikling skal eskaleres. Med 
andre ord skal Trondheim forsøke å toppe Uppsala 
og København. 

3000 innbyggere rikere
Selv om oljerelatert industri er i en bølgedal, er 
etterspørselen på kompetanse fortsatt økende 
i Trondheim. Hvert år blir byen beriket med 
3000 nye innbyggere. Arbeidslivet krever 
nyutdannede innen absolutt alle sektorer for å 
løse de forskjellige oppgavene samfunnet støter 
på. Kommunikasjonsansvarlig Kenneth Stoltz ved 
Næringsforeningen i Trondheim (NIT) har fått i 

oppgave å kommunisere næringslivets behov, og hva 
slags muligheter samarbeidsavtalen innebærer for 
studenter.

– Vår oppgave blir å få næringslivet til å enda 
mer aktivt benytte seg av den ressursen studentene 
er. Vi vil blant annet tilby sommerjobber, internships 
og varierte karrieremuligheter etter endt utdanning. 
Studentene skal ikke føle at vi tar dem for gitt, sier 
Stoltz.

internasjonal karriere, familieliv i malvik
Mange studenter pakker koffertene og drar til andre 
regioner og land så snart graden er i boks. Stoltz 
mener avtalen vil gjøre det enklere å vise hva slags 
arbeidsmuligheter Trøndelag tilbyr, gjennom et 
koordinert samarbeid med andre aktører og organ-
isasjoner. Han sier det er fullt mulig å kombinere 
en spennende arbeidskarriere og et trygt familieliv 
i Trøndelag.

 – Man kan bo i Malvik, et barnevennlig område 
der du får en enebolig med hage til prisen av en 

toroms på Grünerløkka. Samtidig ser det femten 
minutter til Trondheim og ti minutter til Værnes 
med 20 direkteruter ut i Europa. Mange bedrifter 
i Trondheimsområdet jobber internasjonalt.
Forskjellen fra enkelte andre byer er at det går fint an 
å kombinere både en spennende arbeidskarriere og 
et trygt familieliv her, forteller Stoltz. 

Dirigenten trondheim
Trondheim kommune skal hovedsakelig fungere som 
samarbeidsavtalens koordinator. Dette innebærer 
blant annet at den lokale administrasjonen skal 
bistå NTNU med campus- og byutvikling, legge 
til rette for internasjonale studenter og hjelpe 
studentsamskipnaden med helse og velferdsspørsmål. 
Kommunaldirektør Morten Wolden for kultur og 
næring i Trondheim kommune viser stor tiltro til 
sine partnere og deres evner.

– Trondheim har et godt utgangspunkt med tanke 
på at byen har blitt kåret til Norges beste studieby 
en rekke ganger. Studentenes framtidserklæring fra 

2013 og ambisjonen om å bli Nordens beste er ikke et 
urealistisk mål for Trondheim, sier Wolden.

tak over hodet
Trondheim har et av landets trangeste boligmarked.  
For å lette på trykket bevilger regjeringen  midler 
til å finansiere 250 nye studentboliger i bartebyen. 
Kommunen og Studentsamskipnaden er med å 
sikre at alle studenter får et tak over hodet ved å 
legge til rette tomter og prosesser som skaffer flere 
bevilgninger.  

– For oss er det viktig å samarbeide med andre 
aktører slik at studentene får trygge og gode boliger. 
For å avlaste markedet samarbeider vi også en del 
med det private boligmarkedet, sier Wolden.  

Festkultur som barriere
Internasjonale studenter er et eget innsatsområde 
i samarbeidsavtalen. I en rapport fra Studiebyen 
2014 har de internasjonale studentene større 
vanskeligheter med å integreres i studentmiljøet og i 
byen. Både språk og norsk festkultur blir ansett som 
barrierer. Sistnevnte på grunn av det høye fokuset 
på alkohol. Studiesjef Inge Fottland ved NTNU 
er fornøyd med at det legges et større fokus på 
Internasjonale studenter.

– NTNU er opptatt av internasjonalisering. Vi vil 
rekruttere de beste hodene til NTNU, både forskere 
og studenter. Det å være levende studentby som 
gjestfritt og fordomsfritt tar imot våre internasjonale 
studenter er viktig for oss,  skriver Inge Fottland.

Frivillighetens pådriver
Med avtalen ble det opprettet en 25 prosent- 
stilling i Velferdstinget for å jobbe målrettet mot 
innsatsområdet frivillighet. Leder Maiken Vasset 
Størkersen i Velferdstinget mener rollen som pådriver 
av studentfrivillighet passer godt for en organisasjon 
som deres.

– Vi representerer alle studentene i Trondheim 
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Innsatsområdene i samarbeidsavtalen
1. Bolig 
2. Frivillighet
3. Internasjonale studenter 
4. Helse og velferd 
5. Arbeids- og næringsliv 
6. Helhetlig campus- og byutvikling 
7. Kommunikasjon

• Eksempler på organisasjoner som har 
signert avtalen: NTNU,  HiST,  Dronning  
Mauds  Minne  Høgskole,  BI Trondheim, 
Studentsamskipnaden i Trondheim, 
Trondheim kommune, Sør-Trøndelag 
fylkeskommune, Næringsforeningen 
i Trondheimsregionen,  NHO og 
Velferdstinget i Trondheim.

FaKta og har stor forståelse for hvor viktig frivillighet er 
for studentmiljøet og studentenes trivsel, sier 
Størkersen.

Velferdstinget planlegger å synliggjøre 
mulighetene innen frivillighet og styrke den unike 
studentkulturen.

– Etter signeringen av samarbeidsavtalen 
finnes det nå større muligheter for å løfte fram 
prosjekter som ser lovende ut for studiebyen og 
hjelpe dem på vei. Det er fordeler i å sitte rundt 
samme bord som store organisasjoner, sier 
Størkersen

De puster oss i nakken
Trondheimsstudentene er de som engasjerer seg 
mest i frivillige verv ifølge Studentenes Helse- og 
Trivselsundersøkelse i 2014. Størkersen mener at 
det er lite sannsynlig at andre klarer å kopiere 
engasjementet og tradisjonene som er knyttet til 
studentfrivilligheten i Trondheim.

– Det gjøres veldig godt arbeid i andre 
studiebyer for tiden og de begynner å puste oss litt 
i nakken.  Det er på tide å løfte ambisjonsnivået 
til å bli best i Norden.  Det er da positivt at våre 
samarbeidspartnere verdsetter studentfrivilligheten 
som noe viktig for studiebyen Trondheim, sier hun.

Dersom det finnes andre utfordrere til tittelen 
«Nordens beste studieby» så ønsker Størkersen 
dem hjertelig velkommen til studiebykonferansen 
i november. Hun har stor tro på det trønderske 
samarbeidet og at det vil resultere i en studieby andre 
ser opp til.

– De får komme hit i november og bevise for oss 
hvem som har det beste studiemiljøet. Det er noen 
aktører som kan gi oss hard kamp, men jeg er sikker 
på at vi kommer seirende ut av den diskusjonen.

hva kan studentene forvente seg?
– Det er vanskelig å påstå at hverdagsstudenten 
kommer til å merke dette på kroppen allerede i 
august, men samarbeidet har åpnet mange nye dører 
for studiemiljøene, sier Størkesen.

Wolden tror de langsiktige effektene av 
samarbeidsavtalen er en by som i større grad blir 
preget av kloke hoder fra nære og fjerne himmelstrøk. 
Han mener styrken i samarbeidet ikke ligger i den 
økonomisk fellespotten på drøye to millioner kroner, 
men i den investerte sosiale kapitalen.

– Alle aktørene har forpliktet seg til å bruke egne 
folk, kompetanse og nettverk for å nå ambisjonen.  
Dersom de studerende opplever at tiltakene våre har 
en god effekt på studiekvaliteten så vil det trekke til 
seg enda flere studenter, sier Wolden.

Stoltz mener det bør være studentene som 
bedømmer hvilken by som er Nordens beste for 
studenter, og at det må måles etter visse parametre  
for å unngå en ord mot ord-situasjon.

– Jeg tror ikke arbeidet som legges ned kommer 
til å være forgjeves. Det fundamentet vi bygger på nå 
vil gjøre at Trondheim strekker seg litt lengre og blir 
stadig bedre som studieby år for år, avslutter Stoltz. 
UD
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studenter laget arbeids-
børs for flyktninger

David Jacob (24) og Philipp Kühn (25) har laget en egen 
side, Workeer.de, hvor flyktninger og arbeidsgivere 
kan finne fram til hverandre. Nettsiden er en del av 
det avsluttende arbeidet med deres bacheloroppgaver 
ved den tekniske høgskolen i Berlin. Dette melder 
Süddeutsche Zeitung (SZ). 

På den tyskspråklige nettsiden kan man lyse 
ut jobber og utdanningstilbud spesielt rettet mot 
flyktninger. Alle utlysninger og profiler er offentlige, 
og på den måten ønsker man å sikre at det hele 
foregår på åpent vis. Det er enda ikke tatt stilling til 
om man ønsker å spre konseptet til andre land, skriver 
studentene på nettsida.

Blant de utlyste stillingene finner man alt fra 
pizzabaker til designer og programvareutvikler for 
Android. Alle jobbene nevner språknivået (i tysk og/
eller engelsk) som kreves for å søke. 

– Man kommer ikke bort fra at vi først og fremst 
er designere, så dette går rett inn i portfolioen. Men 
vi er også motivert av å gjøre noe bra, og drive med 
noe som er samfunnsrelevant. Og arbeidsmarkedet for 
flyktninger har store forbedringspotensial, sier David 
til SZ.

dette har skjedd i verden 
mens du sløvet i skyggen

tysk statsadvokat får fyken etter 
avisetterforsking
I slutten av juli fekk Netzpolitik.org eit 
brev om at den tyske statsadvokaten 
etterforska fleire av journalistane deira 
for landssvik. Nettstaden hadde tidlegare 
i februar og april publisert dokument 
som synte at Det føderale kontoret for 
forfatningsvern (BfV) ynskte å overvake 
Facebook og andre sosiale nettsider i 
større grad enn før. BfV er ansvarlege for 
å verne den tyske grunnlova, og kjempe 
imot ekstreme grupper som trugar 
demokratiet.

Reaksjonene let ikkje vente på seg 
etter brevet vart kjent. Pressefridom er 
eit følsamt tema i Tyskland, og saka vekte 
minne om ein liknande konflikt mellom 
mellom staten og Der Spiegel i 1962, som 

førde til at forsvarsminister Franz Josef 
Strauss måtte gå av.

No har den tyske statsadvokaten 
Harald Range fått fyken av justisminister 
Heiko Maas, melder Deutsche Welt 
(DW). Range hadde tidlegare sagt seg 
unøgd med det han meinte var ei politisk 
overtramp og krenking av sjølvstendet til 
den dømande makt. Maas blir kritisert 
for å ha ofret Range og ikkje stått inne for 
sine eigne medarbeidarar.

– Kva med andre toppsjefar, ikkje 
minst BfV-sjef Hans-Georg Maaßen, 
som starta sjølve etterforskinga mot 
journalistane, og innanriksminister 
Thomas de Maizière, som er ansvarleg 
for etteretningstenestene, spør DW.

Etter et møte i Tyrkia ble USAs 
president Barack Obama i midten 
av juli enig med Tyrkias president 
Recep Erdogan om et samarbeid 
mellom landene i krigen mot Den 
islamske stat (IS). I første omgang 
tillot Tyrkia den USA-ledede 
koalisjonen mot IS å benytte den 
tyrkiske flybasen Incirlik. Den 20. 
juli gikk en selvmordsbombe av 
i den syrisk-tyrkiske grensebyen 
Suruc. IS påtok seg ansvaret for 
angrepet, som var rettet mot en 
venstrevendt ungdomsorganisasjon 
som var på vei til byen Kobani. 
Ungdommene skulle hjelpe til 

med gjenoppbygging. av byen, 
som ved flere anledninger har blitt 
angrepet av IS. Terroristgruppa 
ble omsider drevet ut av kurdiske 
styrker i januar i år. Noen dager 
etter selvmordsangrepet startet 
Tyrkia bombeaksjoner mot IS-mål 
i Nord-Syria, og samtidig bombing 
av den kurdiske opprørsgruppen 
Kurdistans arbeiderparti (PKK) i 
Nord-Irak. Det har i flere tiår vært 
strid mellom kurdiske opprørere 
og tyrkiske myndigheter. Kritikere 
mener Tyrkia bruker krigen mot 
IS til å trappe opp kampen mot 
kurderne. 

hellas forblir i eurosonen, 
men blir pålagt harde krav

endelig enighet om atom-
avtale med iran

tyrkia har trappet opp mot is 
og kurdere

Gjeldstyngede Hellas har siden finanskrisen blitt 
pålagt harde kuttkrav fra landets kreditorer EU, 
Det internasjonale pengefondet og Den europeiske 
sentralbanken — den såkalte troikaen, for å få tilgang 
til lån for å tilbakebetale gjelda. I januar vant det 
venstrevendte partiet Syriza valget, med lovnader 
om en slutt på kuttpolitikken. Etter måneder med 
tautrekking måtte den greske regjeringen til slutt gi 
opp, og imøtekomme kravene for å unngå konkurs. 
Flere i Syriza ønsket Hellas ut av eurosonen, og 
tilbake til drakmer. Syriza-regjeringen lovet før valget 
å holde Hellas i eurosonen, men da kreditorene ikke 
ville lette på kravene for å gi Hellas sårt tiltrengte 
kriselån, måtte Syriza gi opp. Avtalen, som er 
ventet å bli ferdigforhandlet innen 20. august, skal 
inneholde blant annet omfattende privatiseringer 
og dyptgripende reformer i arbeidsmarkedet og 
statsadministrasjonen.

Iran har i over to år forhandlet med FNs 
sikkerhetsråd, samt Tyskland, om en avtale om 
landets atomprogram. Det har blitt fryktet at Iran 
ønsker å utvikle atomvåpen etter at landet på midten 
av 1990-tallet trappet opp anrikingen av uran. For 
det internasjonale samfunnet har det vært viktig 
å øke internasjonale inspektørers tilgang til de 
iranske atomanleggene, og begrense anrikingen 
av uran. Fra iransk hold har det vært avgjørende 
å få slutt på det internasjonale sanksjonsregimet, 
som har rammet landet hardt etter at mistankende 
om atomvåpenutvikling ble forsterket. Avtalen 
partene ble enige om i juli, innebærer en lettelse 
av sanksjonene, jevnlig internasjonale inspeksjoner 
og en ødeleggelse av landets uranprodukson. 
Sanksjonene kan bli gjeninnført skulle Iran bryte 
retningslinjene. Blant amerikanske konservative er 
det sterk motstand til avtalen, som frykter at den 
baner vei for iranske atomvåpen.
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begrenses til 1800 tegn.Vi forbeholder oss retten til å redigere og forkorte innlegg. 
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Jeg liker navnet “Akademiske 
Sommerleker”. Får det til høres 
mye kulere ut enn det det er å ha 
eksamen i august.
@Anneehd

Hallo @lanekassen er det ikke 06.08 
idag
@EllenFilmberg

eg blir sliten bare av å se gjennom 
nettsiden til Ikea. Trenger jeg egen-
tlig en stol? Og et skrivebord? Kan 
godt bo på gulvet.
@lenanath

Vasker ut hybelen. Skulle ønske 
jeg var som Askepott, og fikk noen 
måser/høner/hester(tar det jeg 
finner) opp i 3.etasje for å hjelpe 
meg.
@omstendigheter

#trondheim goes bananas. Immatri-
kulering og stappfullt sentrum med 
“glade” studenter.
@HFlatmo

Jeg sverger, det finnes ikke EN 
projektor på Dragvoll som er i vater. 
Det gir meg mark i magen og kreft 
på sjela!
@L_Kronoz

Fusjon: ingen vet helt hva målet er, 
bare at alt skal bli større og bedre. 
Og robust, ikke glem robust. #NT-
NUvi #ainthatin #jobbsmartere?
@lepeff

Full disclosure: Må vel innrømme at 
eg plagierte ei og anna innlevering 
i reguleringsteknikk på Gløshaugen 
på nittitalet.
@havard_h

Å flytte fra studentby. Fordel: ingen 
vaktmester som sjekker rens-
ligheten. Ulempe: ingen mulighet 
til å sjekke opp vaktmester på sjek-
kerunder
@yungbonniebonz

Under Dusken følger Trondheims 
studentliv på Twitter. 

Følg oss på twitter.com/underdusken

stUDentkVitterDet starter med oss
Hvorfor studerer vi? Jo, fordi vi på en eller annen måte har me-
ninger og tanker om framtida. Vi studenter har en unik mulighet 
til å skape, forme og bestemme hvilken framtid vi vil ha. 

I de senere årene har vi hørt mer og mer om det å 
ta klimaansvar, og at det er vi i de vestlige landene 
som må ta det største ansvaret siden det er vi som 
slipper ut mest klimagasser. Dessverre har ikke 
politikerne fra de største utslippslandene fram til nå 
tatt dette ansvaret på alvor, og det gjør noen skuffet 
og apatiske, og andre utålmodige.

De grønne arbeidsplassene er ikke forbeholdt 
teknologene, naturviterne, eller folk som har slutta 
i oljebransjen. En grønn arbeider kan også være en 
statsviter, en antropolog, en arkitekt, en kunstner, 
en barnehagelærer, eller en helsearbeider. Vi må 
selv være med på å skape de grønne arbeidsplassene 
framtida trenger, og vi må samarbeide mer på 
tvers av disipliner for å få det til. Vi må skape et 
medmenneskelig samfunn i økologisk balanse, og det 
starter i forelesningssalen, i lesesalen, i kollokvier, i 

samtaler over en kaffekopp i kantina, fra podiet på 
Samfundet og i demonstrasjonstog i Midtbyen.

Mange føler nok at det er lite en kan gjøre som 
enkeltindivid, men det er akkurat det: ingen ber deg 
redde verden alene. En grønn og bærekraftig framtid 
må vi skape sammen.

Politikken skal legge til rette for at det skal bli 
enklere å velge de grønne, miljøvennlige alternativene, 
enten det gjelder mat, framkomstmiddel eller bolig. 
Men noen ganger må man bare begynne å velge 
annerledes, selv om det ikke er helt enkelt eller 
komfortabelt til å begynne med. Ikke vent på forskere 
og politikere. Begynn! Og snakk om det!

Vi kan ikke fortsette å stole blindt på at 
klimatoppmøter skal løse klima- og miljøproblemene 
alene. Og teknologien kan hjelpe oss mange steg på 
veien, men ikke helt fram. Topplederne har et ansvar, 
men det har vi òg. Det grønne skiftet kan starte fra 
bunnen av –  det kan starte med oss!

God studiestart og godt fylkes- og kommunevalg!

MIlJø

trondheim grønne studenter

studentene må stå på krava 

Studenter er en sårbar gruppe i arbeidslivet. 
Studenter trenger penger for å finansiere 
studiemateriell, hverdagen, og selvfølgelig helgen. Vi 
vet at 7 av 10 studenter er avhengige av å jobbe ved 
siden av studiene for å klare seg økonomisk. Studenter 
er sjeldent faglærte og vet ikke nødvendigvis så 
mye om krav og rettigheter i arbeidslivet som de 
burde. Dette gjør at studenter er lette å utnytte av 
arbeidsgivere som er på jakt etter billig arbeidskraft. 
Studenter må ofte ta til takke med lange vakter, sene 
kvelder, tidlige søndager og lave lønninger.

Men kan vi legge all skyld på griske arbeidsgivere 
for dette, eller må du som student selv ta en del av 

ansvaret?
For i et arbeidsliv som blir stadig tøffere, med 

kraftig stigende arbeidsledighet blant ungdom og 
med en regjering som virkelig står på arbeidsgivernes 
side i politikken er det viktig at også studenter tar 
sin del av ansvaret for å skape et anstendig og seriøst 
arbeidsliv.

Er det ikke litt vel lett å si: «Denne jobben skal jeg 
bare ha et år, det er jo bare deltid.» eller «Om det blir 
for ille finner jeg meg bare en ny jobb.»?

Studenter jobber ofte deltid på butikker, på 
restauranter og i helsesektoren. Siden det bare er 
deltid kan det kanskje være lett å finne seg i litt 
ubetalt arbeid, og litt arbeid utenfor lovens rammer. 
Og å kanskje ikke være så opptatte av at alt hele tiden 
skal være på stell. Men da er det viktig å være klar 
over at du hjelper arbeidsgiveren å skyve grensen for 

hva hen kan forvente av sine ansatte. Det er viktig å 
forstå at du er med på å ødelegge arbeidsvilkårene 
for de som er fast ansatte. De som er avhengige av 
denne jobben for å finansiere boliglån, unger og for å 
finansiere sin hverdag.

Studenter må bli flinkere til å stå på krava, 
studenter må ikke ødelegge arbeidsvilkårene for 
de som er fast ansatte, og sist men ikke minst så 
må studenter fagorganisere seg. Det finnes flere 
fagforeninger som har studentmedlemskap. Hos 
oss i LO er du som student velkommen, da slipper 
du å stå alene i kampen for et seriøst arbeidsliv, en 
anstendig lønn, og for den respekten du fortjener 
som ung deltidsansatt.

Lua til studenter skal være på hodet, eller 
svevende høyt i lufta, ikke i hånda. Ta ansvar for din 
og for andres arbeidshverdag.

LO mener studentene må stå på sine krav i arbeidslivet. Ikke bare for sin egen del, 
men også fordi det hindrer arbeidsgiver i å skyve grenser.

ArBEIDSlIv
Pål henriksen spjelkavik, ntnU-student og faglig ung-
domssekretær ved Los distriktskontor sør-trøndelag

Som ny student blir du bombardert med info 
fra alle kanter.  Alle vil fortelle om hvor bra deres 
organisasjon er, hvor mye morsomt man gjør og 
hvorfor man burde bli med der. Eller kanskje er det 
studentdemokratiet som vil engasjere og vise hvor 
viktig studentpåvirkning er. 

Uansett så er det lett å bli litt overveldet av alt 
det nye som skjer. Du har kanskje flyttet hjemmefra 
for første gang, må bli kjent med ny by, nye studier 
og bli kjent med framtidige venner. I Norges beste 
studentby er det mye som skjer, men enkelte ting er 
det viktig å vite om:

1. SiT er Samskipnaden i Trondheim, og det er de 
som har studentboliger, helserefusjon, idrettstilbudet 
på Dragvoll, Gløshaugen og Portalen (blant andre), 
og kafétilbudet på campus. Informasjon om dem og 
tilbud de har finnes på sit.no

2. Velferdstinget er representanter fra alle 
utdanningsinstitusjoner i byen, og vi bestemmer 

hva semesteravgiften skal brukes til (for eksempel 
helserefusjon). Vi samarbeider med SiT og er 
studentenes stemme hos dem. Vi er også godt kjent 
med studentmiljøene, så har du noen spørsmål er det 
bare å spørre. Hvis du lurer på mer kan du gå inn på 
velferdstinget.no

3. Samfundet, også kjent som Det Runde Røde, 
og UKA må sjekkes ut! (samfundet.no og uka.no)

4. Hver utdanningsinstitusjon har sitt 
studentdemokratiske organ. Bli kjent med det som 
tilhører din institusjon. De jobber med mange viktige 
saker!

5. Engasjer deg i frivilligheten! Det er virkelig 
verdt det.

Så, studenter i den gamle stad, ta vare på byens ry! 
Ha en fantastisk faddertid, og gled deg til å bli bedre 
kjent med Norges beste studentby, snart Nordens 
beste!

hei du, nye student!
StuDENtlIv
maiken Vasset størkersen, 
Leder av Velferdstinget i trondheim
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Du har kanskje lagt merke til at gitarister på konsert 
bøyer seg ned og fikler med noe på gulvet mellom 
sangene. 

 — Gitarpedalene står på gulvet foran musikeren, 
og på dem kan du endre mengde effekt fra låt til låt, 
sier oppfinner Rune Aalberg Alstad i Aalberg Audio.

En ny låt krever gjerne en annen type lyd, fra Pink 
Floyds psykedeliske lydbilde til andre artisters fravær 
av effekter. Til nå har gitaristen vært nødt til å tråkke 
på pedaler eller bøye seg ned for å skru på forskjellige 
effektbokser for å endre på dette.

 — Det vi har gjort er å lage en fjernkontroll du 
kan feste på gitaren, i beltet, eller gitarreimen. Så kan 
du gjøre alt av endringer fra den i stedet for nede på 
gulvet, sier Alstad.

idé fra en fuktig bytur
Fjernkontrollen er en verdensnyhet. Til tross for den 
store forenklingen det medfører for musikeren har 
ingen andre kommet opp med noe lignende før nå. 
Ideen kom til Alstad selv en gang i 2009. 

 — Jeg hadde vært på en bandøving hvor jeg 

hadde hatt gitarpedalene foran meg, og tenkt at det 
var tungvint å gå ned og skru, og stoppe å spille. Jeg 
hadde tidligere vært på et kurs i trådløs styring, og 
tenkte det ville vært genialt å løse problemet med 
gitarpedaler med noe derfra, sier han. 

Senere begynte Alstad på master i musikkteknologi 
ved NTNU. Ideen om trådløse effektpedaler lå der 
fortsatt, og han bestemte seg for å lage masteroppgave 
om det. 

 — Etter en fuktig bytur innså jeg hvordan pedalen 
måtte være. Så skriblet jeg det ned på en konvolutt 
mens jeg satt på do, forteller han. 

Effektpedalen med tilhørende fjernkontroll ble til 
masteroppgaven, og konvolutten med skissen ligger 
nå på Rockheim. Der skal den stilles ut sammen med 
pedalens fem prototyper. 

trondheimsbasert teknologi
Trådløsteknologien i bruk i pedalene er, etter nøye 
vurdering, basert på Bluetooth Low Energy (BLE). 

 — Det er siste skrik i Bluetooth-teknologi. Det er 
veldig stabilt, og bruker lite strøm. Det er viktig, for 

du ønsker ikke å lade opp fjernkontrollen ofte, sier 
Alstad. 

Et annet argument for å ta i bruk Bluetooth er 
at Nordic Semiconductor, som er verdensledende på 
denne trådløsteknologien, hører til i Trondheim. 

 —  Vi har fått mye støtte fra Nordic Semiconductor. 
Det er ikke helt unaturlig at verdens første trådløse 
gitarpedal kommer fra Trondheim, med tanke på 
det, sier han.

At teknologien er veldig ny kan også være grunn 
en til at ingen har kommet opp med ideen før. 

 — For bare noen få år siden ville den lille 
fjernkontrollen vært nødt til å være en svær klump, 
sier han. 

stor interesse
Det er ikke bare Rockheim som synes pedalene er 
interessante. Den ble i 2015 kåret blant topp fem 
tidsbaserte effektpedaler av verdens største gitarblad, 
Guitar Player Magazine. Aalberg Audio vant den 
nasjonale finalen i forretningsplankonkurransen 
Venture Cup i 2013, og har interesse fra de største i 

verden på feltet. 
 — Vi var på en messe i Frankfurt i april, og etter 

det fikk vi mye interesse fra distributører i Europa, 
Asia og Nord-Amerika, sier administrerende 
direktør Aleksander Torstensen i Aalberg Audio, 
som var med på å stifte selskapet gjennom studiene 
ved NTNUs        Entreprenørskole.

Han forteller at høydepunktet var at verdens 
største distributør av musikkinstrumenter, KMC 
Music Corp i USA, bestilte flere hundre effektpedaler, 
som skal leveres i oktober.

 — Det er stort for oss. Det er det som driver oss 
framover, og bensinen som gir oss det vi trenger til å 
vite at det her kan bli noe stort, sier han.

Den første testserien deres er allerede utsolgt.
 — Vi lagde en testserie på femti enheter, og de 

er allerede utsolgt til forhåndskjøpere og folk som er 
gira på dette, sier Torstensen. 

kan ikke ta det med ro
Å ha et ferdig og godt fungerende produkt er likevel 
ikke nok, gjengen i Aalberg Audio må fortsette å 
være aktuelle på markedet. 

 — De tre første pedalene er ferdig utviklet nå, 
men vi kan ikke hvile på laurbærene. Vi må presse 
oss videre, sier Torstensen. 

De vil videreutvikle pedalenes programvare, 
som vil kunne oppdateres fra internett. I tillegg 
planlegger de å komme med oppfølgningsprodukter 
fortløpende, for å holde seg innovative i bransjen. 

— Før har vi hatt god tid. Nå er vi på markedet, og 
da må vi øke hastigheten, sier han.

Omtalt av magasinet Guitar Player som cutting edge-teknologi: Aalberg 
Audio er de første i verden til å lage trådløse effektpedaler til gitarister.

et trådløst eventyr roland vil kopiere, men ikke enda
At andre aktører tar over markedet er en av 
fallgruvene. Til tross for beskyttelse av varemerke og 
patent, er det måter å komme seg rundt dette på. Og 
å finne ut hvordan pedalen funker trenger heller ikke 
være så alt for vanskelig. 

 — Det er bare å kjøpe en boks og skru den opp og 
se for å finne ut hvilke deler det er der, men det vil 
nok ta litt tid å utvikle det, sier Alstad. 

At andre aktører kommer på markedet mener han 
at ikke nødvendigvis bare vil være negativt. 

 — Det er ikke noe som sier at det ikke er plass 
til flere. Dette er ny teknologi, og folk synes det er 
spennende, men de er likevel usikre på den. Hvis 
en av de store, etablerte merkene kommer på banen 
vil fjernkontroll på pedalene bli mer akseptert, sier 
Alstad. 

Usikkerheten rundt den nye teknologien gjør også 
at de store aktørene ikke helt kaster seg på bølgen. 

— På en messe i Frankfurt spurte jeg sjefen i 
Roland om de ville prøve å kopiere oss. Han sa «ja, 
men ikke enda», sier han.

etterspør engasjerte studenter
For å fortsette å skape gode produkter trengs det 
mye teknisk kompetanse. Ett av målene er å kunne 
justere de tre forskjellige effektboksene fra samme 
fjernkontroll. I dag har de én kontroll hver. 

 — Vi trenger flere ingeniører for å få sånne ting 
på plass. Derfor er vi veldig interessert i gira og flinke 
datastudenter fra Gløshaugen, sier Alstad.

TEKST: Kaia Sørland FOTO: Hans Fredrik Sunde

• Aalberg Audio har for øyeblikket utviklet 
tre forskjellige trådløse effektpedaler: 
EKKO, ROM og TRYM.

• De er de første i verden som gjør noe 
lignende.

• Pedalene med fjernkontroll er laget for 
gitarer, men det jobbes med å optimalisere 
dem for andre instrumenter.

• Teknologien er basert på Bluetooth, og gir 
med 30 meter trådløs rekkevidde musikere 
mye større frihet på scenen enn før.

trådløs effektpedal

Og samarbeid med studenter er ikke noe de er 
fremmed med. I et tett samarbeid med NTNU har 
master- og bachelorstudenter fra fem forskjellige 
institutt vært med på å utvikle oppfølgingsprodukter.

 — Vi har åpne armer for gira studenter som har 
noe å bidra med, det være innen forretningsutvikling, 
teknologi eller design, sier han.  UD
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ikke havn bakpå
Velkommen til Trondheim, alle nye studenter. 
Dere har noen fine år foran dere. La meg imidlertid 
komme med et råd.

Som student har du mye frihet. Kanskje 
er du ikke vant til å ha så mye frihet. Ingen 
hjemmelekser, ingen som henger over deg 
og maser om at du må lese kapittel seks 
til tirsdag. Da er det fort gjort å sitte igjen 
med et helt semesters pensum noen uker før 
eksamen. Dette kan du unngå ved å komme 
tidlig i gang med skolearbeidet, og jobbe jevnt 
og trutt gjennom hele semesteret.

Få oversikt - lag en arbeidsplan
Når det er flere måneder igjen til eksamen, 
er det lett å utsette lesingen til fordel for 
andre aktiviteter som trening, sosiale 
sammenkomster og den haugen med klesvask 
som bare fortsetter å vokse. Da kan det være 
lurt å sette opp en konkret plan for når du skal 
lese. Lag først en overordnet arbeidsplan der 
du plotter inn eksamensdatoer, innlevering 
av prosjektarbeid og andre viktige tidsfrister. 
Deretter setter du opp en mer detaljert plan 
for hver uke. 

Det er lettere å komme i gang med lesingen 
hvis du faktisk har tatt deg tid til å lage en 
leseplan. Vær realistisk, og sett gjerne opp 
litt færre gjøremål enn hva du tror du rekker. 
Da kan du eventuelt utvide hvis du blir ferdig 
med alt du hadde planlagt for dagen, eller ta 
deg fri med god samvittighet. Det gir i tillegg 
en enorm mestringsfølelse å gjennomføre det 
du hadde planlagt.

Mange forelesere har en oversikt over hva 
som skal gjennomgås til hvilke tider. Les kjapt 
gjennom stoffet før forelesningen. Da har du 
muligheten til å spørre foreleser om ting du 
eventuelt ikke har forstått.

repeter
Et velkjent scenario er at man bruker flere 
timer på å lese og forstå et emne, for så å 
glemme alt sammen når eksamenstiden er 

rett rundt hjørnet. Vil du huske noe i mer 
enn en uke etter at du leste det, er repetisjon 
nøkkelen. Ved repetisjon overfører du 
kunnskapen fra korttidshukommelsen til 
langtidshukommelsen. En hovedregel er å 
repetere pensum etter én dag, én uke og én 
måned. Du kommer til å takke deg selv når 
eksamensdatoen nærmer seg og du faktisk 
husker ting.

Det er gøy å lære!
Minn deg selv på hvorfor du studerer. Når alt 
kommer til alt, er det viktigste å ha en positiv 
tilnærming til læring. Det skal være gøy å lære. 
Har du en uslukkelig tørst etter kunnskap, vil 
det meste falle på plass av seg selv. Vær 
nysgjerrig, vær kunnskapssøkende, og 
ikke vær redd for å stille spørsmål. 

Uheldigvis vil du ikke alltid synes 
det er kjempegøy å studere. Dette er 
helt greit. Det er veldig normalt å ha 
nedturer med overveldende pensum og lite 
mestringsfølelse. I slike tilfeller er det viktigste 
å komme i gang, og det er ofte nettopp det 
som er det vanskeligste. Setter du i gang 
med noe, kommer motivasjonen når du har 
begynt å oppnå ting. Fokuser på det du får til, 
og belønn deg selv med kake, en episode av 
favorittserien din, eller den sjokoladefontenen 
du alltid har hatt lyst på. Ta deg fri, og 
husk å gjøre plass til de andre tingene som 
studentlivet har å by på. UD

Lykke til med studiene!

TEKST: An Nguyen ILLUSTRASJON: Synøve Daaland

BLI MEDLEM
send kodeord
TEKNA til 2007

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
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For deg som åpner 
undulaten istedenfor 
å begrave den

TEKNA KJEMPER FOR DEG 
OG FAGET DU BRENNER FOR
Tekna er foreningen for deg som har eller planlegger 
en master innen teknisk-naturvitenskapelige fag

Er du en av dem som alltid prøver å fi nne ut av hvordan 
ting er sa�  sammen? Da er vi foreningen for deg, enten 
du er teknologi- eller realfagstudent. Som Tekna-med-
l em møter du likesinnede via kurs og sosiale aktiviteter, 
og får blant annet veiledning når du skriver jobbsøknad 
og CV. Du får også gunstige bank- og forsikringstilbud 
og en rekke andre fordeler som gjør hverdagen li�  bedre. 

Meld deg inn i Tekna og få en solid start på karrieren. 

Tekna_ann_undulat_UnderDusken_243x310.indd   1 07.07.15   09:47



I Trondheims mange studentbyer er tusenvis av studenter bosatt. 
Men hva synes egentlig beboerne om boforholdene?

TEKST:  Prathesh Thamotharampillai, Henrik Delsbek og Angelica Bruntveit
FOTO:  Eivind Sandodden Kise, Eirik Åsheim, Silje Krager og Stine Mari Male

Byens byer



D et å komme til Trondheim som student kan 
være en overveldende opplevelse, spesielt når 
man i tillegg er på jakt etter et eget krypinn. 
Et populært tilbud er studentbyene. Der kan 

man ikke bare bo i en egen hybel, men i et bofellesskap 
av hybler. For de helt nye studentene er det ofte vans-
kelig å forstå hva som er hovedforskjellene mellom stu-
dentbyene, og hvilke fordeler og ulemper hver enkelt 
har å by på.

SiT. De mest kjente studentbyene er de som er satt 
opp av Studentsamskipnaden i Trondheim, også kjent 
under forkortelsen SiT. Byene er spredt rundt omkring 
i hele Trondheim, og ligger i nærheten av de fleste cam-
puser. De har også en felles kontrakt, og noen regler 
som er til felles for alle byene.

En behagelig fellesnevner er den månedslange 
oppsigelsesfristen som gjør det enkelt å flytte på kort 
varsel. I tillegg har de også vaskeriene, hvor man fyller 
et utdelt vaskekort med en valgfri valuta og betaler 20 
kroner per vask.

Mange synes SiT-byene er behagelige å oppholde 
seg i, spesielt ettersom man lett kan ta kontakt med 
ledelsen hvis man har noen problemer i hybelen. Prob-
lemet for mange er å komme seg inn i systemet. SiT 
prioriterer de unge, og dermed må de som har tatt seg 
et friår, eller flytter mellom studentbyer ofte, vike. For 
å fylle dette tomrommet har de private studentbyene 
vokst fram.

EN PRiVAT AFFÆRE. De private student-
byene er ikke like strenge på at innflytterne skal være 
unge, men har oftere blitt møtt med hard kritikk på 
andre punkter.

Voll Studentby, som eies av Frost eiendom, har blitt 
beskyldt for å gi ekstra tillegg i regningen med grunn-
lag i begivenheter få av beboerne har kontroll over. Sen-
est i år var det en sak hvor veggdyr dukket opp i byen, 
og beboerne fikk informasjon om at de måtte betale 
hvis det skjedde igjen.

En annen by som har vært i vinden er studentbyen 
på Falkenborg, da den i 2012 fikk kritikk for å være pla-
get med fukt, sopp og smådyr i en sak av Aftenposten.

Singsaker Studenterhjem har fått lite kritikk for 
boforholdene. Den fungerer nærmest som en folhehøg-
skole, hvor alle bor i nærheten av hverandre og mye 
blir tilrettelagt for de som bor der. Den har derimot fått 
mye kritikk for at man trenger å kjenne noen som bor 
der for å slippe inn, og at det derfor er lite nytt blod som 
kommer inn i hjemmet.

ULiKE OPPLEVELSER. Beboerne i de fleste 
studentbyene har ofte ulike opplevelser av boforholdene, 
og har ulike reaksjoner på hvordan det er å leve i slike 
fellesskap. Vi har møtt personer som har bodd på noen 
av hyblene, og snakket med dem om hvilke følelser og 
opplevelser de har tatt med seg fra sin tid i byens byer.

Fellesarealet til Nikolai Nymo er stort og romslig, men 
selv om de bare er to som bor der er det stappfullt av 
ulike gjenstander. Minner fra studietiden er spredd 
rundt i rommet. På den ene hylla ligger cowboyhatter 
fra en temafest, på veggen henger et veiskilt som de 
fant på gata en gang. At dette er en studentbolig er 
klart idet man ser rommet for første gang.

— Både jeg og romkameraten min føler at vi har 
vært veldig heldige, ettersom vi bare har én annen å 
bo med. Jeg har absolutt ingen planer om å flytte ut, 
sier han.

LiTE KOMMUNiKASJON. På spørsmål 
om det sosiale samholdet i studentbyen svarer han 
derimot mindre positivt.

— Det er en Facebook-gruppe, som for mange an-
dre studentbyer, men det skjer ingenting der. Kom-
mer kanskje et innlegg hver tredje måned om at noen 
har mistet vaskenettet sitt. Jeg har prøvd å snakke 
med de som administrerer siden, men det er ingen 
som er villige til å ta et tak heller, forteller han

Han og romkameraten har blitt gode venner i lø-
pet av de to årene de har bodd der, men bortsett fra 
det sier han at det ikke er noen andre han har blitt 
kjent med i studentbyen.

LETTViNT. — Det skal sies at det er høy party-
faktor her. Går du bortover hybelgangene en fredag-
skveld er det vors i de fleste hyblene. Det bare er ikke 
noe samhold ellers.

Det å bo der er ellers en lettvint affære. Det er kort 
vei til Gløshaugen, og også kort vei til nærmeste Bun-
npris. Å komme seg til byen er heller ikke problema-
tisk.

— Jeg har kjøpt meg tilgang på bysykler for en 
hundrelapp i året, og da har jeg ikke noe behov for 
busskort til å komme meg rundt, forteller Nikolai.

Hybelen er også fylt med andre billige løsninger. 
Sofaen har de fått fra noen som skulle kaste den, og 
mye annet møblement er ting som de har funnet til en 
billig penge eller helt gratis.

HELG ER HELG. — Det kan bli ganske bråkete 
her i helgene. Naboen noen dører bortenfor har et 
svært anlegg og liker å spille høy musikk. Jeg har også 
hørt om andre som har blitt vekket av fulle folk som 
har banket på vinduene deres. Jeg kan godt skjønne 
at noen blir irritert av det, men for meg har det ikke 
vært noe problem. Når det er helg tar jeg meg helg.

Han viser til den ene veggen som de kaller «Wall of 
names». Navnene til de som har vært på fester og vors 
der er skrevet på veggen med fargerike kritt. Selve 
veggen kan man nesten ikke se lenger.

Tenker du iblant at studentkollektivet blir for lite og 
trangt? Velkommen til Teknobyen, verdens største 
studentkollektiv der hele 116 studenter bor i samme 
bygg. Det kanskje mest oppsiktsvekkende er at alt 
deles. 

Øyvind Harding Gulbrandsen hadde egentlig bare 
planer om å bo på Teknobyen i ett år. Etter det var 
drømmen å finne seg noen venner på studiet eller på 
Teknobyen, for å så flytte ut med dem til et privat kolle-
ktiv. Det skjedde imidlertid ikke. Han har nå bodd på 
Teknobyen i tre år og er fornøyd med boforholdene, til 
tross for kaotiske tilstander på kjøkkenet til tider.

SKiTNE TALLERKENER. Alle som bor 
her har hybel med eget bad. Resten av fasilitetene 
deles av alle inkludert stue, kjøkken og kjøkkenreds-
kaper. Den første tanken som slår de fleste som hører 
at så mange mennesker deler kjøkken, er komplett 
kaos. Øyvind, derimot, synes det går overraskende 
bra å bo såpass mange sammen. 

— Det hender i blant at man finner stekepanner el-
ler tallerkener som ikke er vasket ordentlig. Man blir 
raskt vant til å speide etter rene ting eller i verste fall 
vaske opp før man bruker noe. Det har ikke vært noe 
stort problem for min del.

Kjøkkenet er oppdelt i åtte like kokestasjoner med 
ovn og stekeplater. Kun én gang i løpet av sine tre år 
har Øyvind opplevd at kjøkkenet har vært for fullt til 
å kunne brukes.

— Alle fellesarealene er dimensjonert for å brukes 
av så mange, og jeg synes det derfor ikke er noe prob-
lem at så mange deler på fellesarealene, sier han.

Når det kommer til vasking av studentbyen vaskes  
trapper, gang og stue ukentlig av SiT og fellesarealene 
vaskes hver dag av beboerne. For hver beboer i student-
byen tilsvarer dette vask to til tre ganger i semesteret, 
som tar om lag en time.

SOSiALT. — Det som fikk meg til å bli var det so-
siale, det hender ofte at jeg drar ned til kjøkkenet for 
å lage mat, og blir værende i flere timer for å snakke 
med andre beboere. Terskelen er lav for å starte sam-
taler å bli kjent med andre, men det krever at man gir 
litt av seg selv og ikke er helt passiv, forteller Øyvind.

Regelen er at alle er velkomne på vors og sosiale 
sammenkomster så lenge disse foregår i fellesarealene, 
og det skjer som oftest noe hver helg. 

I tillegg til dette arrangerer beboerutvalget for-
skjellige happenings som 17. mai-frokost, quizer, 
temakvelder og fester regelmessig. Det er også mange 
som tar initiativ til å sette på filmer eller spille spill. I 
stua finnes det brettspill, kort, bordtennis, tv, og projek-
tor med hjemmekinoanlegg som alle kan disponere. 

KOSTbARE SKAdEdyR. Øyvind har 
ikke opplevd noen ubehagelige ekstrautgifter og 
er fornøyd med SiT som utleier. Det var derimot 
en sommer studentbyen ble plaget med melbiller 
på kjøkkenet. SiT ble nødt til å leie inn skadedyr-
bekjempere og alle ble fakturert med 500 kroner 
hver ekstra på neste månedsleie. Dette ble imidlertid 
tilbakebetalt da det var flere som klagde på at SiT 
ikke tok regningen. Teknobyen har ikke vært plaget 
med veggdyr, og skulle det i tilfelle skje vil SiT dekke 
kostnadene ved å fjerne dem.

MidT i SMøRøyET. Teknobyen er sentralt, 
spesielt om man studerer på Gløshaugen som kun er 
et par minutters gange unna. Campus Øya er også i 
gangavstand. 

— Den «gyldne trekant» Rema, Gløshaugen og 
Samfundet er rett i nærheten.. De få gangene jeg 
trenger å dra inn til byen sykler jeg bare, men foretrek-
ker man å ta buss er det bussholdeplass rett utenfor der 
flybussen også stopper.

Pris: kr. 4 555 til kr. 8 640, inkludert strøm.
Gangavstand: 500 m til Gløshaugen, 3,5 
km til Dragvoll, 2,6 km til sentrum, 3,7 km 
til DMMH, 5,3 km til HiST Rotvoll.
Utgifter: Vaskeriet tar 20 kr per vask.
dagligvarebutikk: Kort vei til Bunnpris. 
Hvis man går litt lenger kan man komme seg 
til Rema 1000.
Man bor med: 1-7 andre, og deler bad med 
1-2.
Hvor vanskelig å få plass: Som i de an-
dre SiT-boligene. De yngste blir prioritert 
fremfor de eldste.

berg

Pris: kr. 5 115 til kr. 6 540, inkludert strøm.
Gangavstand: 350 m til Gløshaugen, 4,5 
km til Dragvoll, 5,8 km til HiST Rotvoll, 4,1 
km til DMMH, 1,8 km til Sentrum.
Utgifter: Vaskeriet tar 20 kr per vask, gra-
tis tørk.
dagligvarebutikk: Kort vei til Coop 
Mega, Meny, Bunnpris og Kiwi. Kiwi og 
Bunnpris er søndagsåpen. Rema rett i nær-
heten, Bunnpris gourmet også i gangavs-
tand.
Man bor med: 115 andre.
Hvor vanskelig å få plass: Som i de an-
dre SiT-boligene. De yngste blir prioritert 
fremfor de eldste.

teknobyen

Berg Studentby

Teknobyen
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— Voll som studentby, estetisk og praktisk sett, er helt 
ok. Det er ikke noe ekstraordinært med den, så din 
opplevelse der kommer veldig an på hvem du bor 
med. Bor du med koselige folk blir det kjempebra, 
men hvis du bor med folk du ikke kommer overens 
med er det ikke så gøy å bo her.

Leiekontrakten, som binder deg til å leie hybelen 
et helt år, gjør det vanskelig å flytte fra Voll Studentby 
med det første. I tillegg er det lang avstand til sentrum, 
og små hybler som kan sette en stopper for moroa. Lik-
evel stortrives Jonas André Dalseth.

FOR dE SOSiALE. I det godt belyste fellesa-
realet sitter Jonas rakrygget på en myk hjørnesofa. 
Arealet er en sammenslåing av et kjøkken og en stue, 
men brukes hovedsakelig som det førstnevnte. Felles-
rommet deler han med seks andre, men synes ikke 
det er noe problem.

— Jeg kunne bodd med flere, jeg! Jeg er en veldig so-
sial type. Der hvor det bygges nye hybler skal det være 
noen 14-manns kollektiv, og jeg kunne tenkt meg å bo 
der òg.

Jonas har nå bodd her i tre år. Til høsten skal han 
utveksle, og dermed flytte ut fra studentbyen. Utflytting 
er noe han har tenkt på tidligere også, spesielt fordi han 
har jobbet på kafé på Samfundet.

— Det går busser hele tiden, så det å komme seg til 
universitetet er lett. Det er når man har vært på Sam-
fundet til fem-seks på lørdags morgen, og første buss 
hjem går klokka ti, at det er litt kjipt å bo så langt fra 
sentrum.

NyE RENGJøRiNGSREGLER.
Rengjøringssjekk gjennomføres sporadisk, og de som 
bor i kollektivet får da beskjed om det er bra nok, 
eller om det må vaskes videre. For å hindre dette har 

Pris: kr. 4 760 til kr. 8 550, inkludert strøm.
Gangavstand: 3 km til Gløshaugen, 1,3 km til Dragvoll, 4 km til sentrum, 3,8 km til DMMH, 4,2 
km til HiST Rotvoll.
Utgifter: Vaskeriet tar 22 kr per vask.
dagligvarebutikk: Kort vei til Coop Mega, Meny og Kiwi. Kiwi er søndagsåpen.
Man bor med: «Vennekollektiv» med 3 andre, eller i et kollektiv med 7,8, eller 14 hybler.
Hvor vanskelig å få plass: Ganske lett, med mindre man er veldig seint ute.

voll

Voll studentby

— Dere må unnskylde rotet, sier matematikkstudenten 
Vilde Skorstad Bondø idet vi kommer inn i den strøkne 
seksromsleiligheten i Lerkendal studentby. Studentby-
en ligger like ved Lerkendal stadion og er ti minutters 
gange fra midtbyen og Studentersamfunet. 

Lerkendal studentby består av fem høye blokker, og 
rommer 540 lyse hybler.

— For meg som studerer på Gløshaugen tar det fire 
minutter å gå til skolen. Det er helt optimalt og klart det 
beste med å bo her.

ENKEL iNNREdNiNG. Fellesrommet på 
studentbyen består av en åpen stue- og kjøkkenløsning 
som skilles fra gangen inn til soverommene med en 
stor, bølgeformet søyle. Inni denne er det to bad som 
de seks deler på. I stuen står en sennepsgul sofa med 
brunt mønster som bryter med den ellers hvite og enkle 
SiT-innredningen.

— Det var litt kaldt når vi flyttet inn her, og vi fikk 
ikke feste bilder på veggene. Vi har prøvd å myke opp 
stuen litt med møbler som vi har kjøpt på Fretex.

ALLE STUdENTER KAN FÅ PLASS. 
Forutenom tall på dører og skap som beskriver hvordan 
SiT mener beboerene bør fordele plassen mellom seg, 
er veggene helt urørte. En list ble nylig montert høyt på 
veggen for å tjene som feste dersom Vilde og romkam-
eratene ønsker å henge opp bilder.

SiT bestemmer også hvem som flytter inn i boli-
gene.

— Det er litt skummelt at vi ikke får bestemme hvem 
som kan flytte inn, og det kan komme litt overraskende 
når en ny romkamerat står på døren. 

Det går imidlertid an å søke om å få bestemte per-
soner inn i kollektivet. 

– Jeg kjente ingen fra før da jeg flyttet inn for to år 
siden, men vi kommer godt overens.

Pris: kr. 4 740 til kr. 8 290, inkludert strøm. 
Gangavstand: 800 meter til NTNU 
Gløshaugen, 4 km til NTNU Dragvoll, 4 
km til DMMH, 6 km til HiST Rotvoll og 2 
km til sentrum.
Utgifter: Vaskeriet tar 20 kr per vask. Gra-
tis bruk av tørketrommel.
dagligvarebutikk: Kort vei til Rema 
og Ica. Nærmeste søndagsåpne butikk er et 
stykke unna.
Man bor med: Man kan dele bad med tre 
og kjøkken med fem, ha en egen leilighet 
som par, eller bo i et kollektiv med 7,8, eller 
14 hybler.
Hvor vanskelig å få plass: Som i de an-
dre SiT-boligene. De yngste blir prioritert 
fremfor de eldste.

lerkendal

Lerkendal 
studentby

I små røde hytter med torvtak bor lektorstudenten 
Tom Andre Hansen og de andre studentene i Frode 
Rinnans veg studentby. Selv om det ikke er mer enn 
20 minutters gangavstand til midtbyen og Student-
ersamfundet, gir hyttepreget en følelse av å være ad-
skilt fra byens kjas og mas.

— Jeg har trivdes veldig godt den tiden jeg har bodd 
her og håper på å bli her til jeg blir ferdig med studiet, 
forteller Tom André, som har bodd i studentbyen siden 
han flyttet til Trondheim for snart fire år siden.  

— Det kan hende noen synes det er litt langt til byen, 
men jeg synes det ligger veldig bra til fordi det ligger litt 
utenfor byen og midt i mellom Gløshaugen og Dragv-
oll. Det er vel to kilometer til skolen. Jeg føler ikke jeg 
må ha busskort, men det er greit å ha i vinterhalvåret. 

iKKE ET FESTKOLLEKTiV. Hansen 
trives veldig godt i den koselige leiligheten på Frode 
Rinnans veg og ønsker å bo der til han er ferdig med 
studiet. Leilighetene har ikke stue, men et smalt kjøk-
ken og bad. Soverommene er på om lag tolv kvadrat-
meter, med en hems som gjør at man kan utnytte gul-
vplassen bedre.

Studentbyen passer bra for studenter som ønsker et 
koselig sted å bo, og ro i studietiden.

— Naboene bråker lite. Det er veldig stille her og 
ikke mye fester. 

Den disponible plassen i disse studentboligene er 
heller ikke optimal for å arrangere storfester.

— Jeg har vært fadder to perioder, så jeg har arrang-
ert vors her tidligere med ca. 20 stykker. Vi satt veldig 
trangt i sofaen, men det gikk akkurat.

Frode Rinnans veg
Pris: kr. 4 085, inkludert strøm.
Gangavstand: 2,8 km til Gløshaugen, 2 
km til Dragvoll, 4 km til sentrum, 3,8 km til 
DMMH, 4,2 km til HiST Rotvoll.
Utgifter: Vaskeriet tar 20 kr per vask. 
Gratis bruk av tørketrommel.
dagligvarebutikk: Kort vei til Coop 
Mega, Rema 1000, Meny og Kiwi. Kiwi er 
søndagsåpen.
Man bor med: To og to bor sammen og 
har hvert sitt rom på 12 kvadrat. Ingen stue, 
men de to som bor sammen deler kjøkken 
og bad .
Hvor vanskelig å få plass: Som i de an-
dre SiT-boligene. De yngste blir prioritert 
fremfor de eldste.

frode 
rinnans veg

de i Jonas sitt kollektiv vaskeuke hver sjuende uke. Til 
vanlig har de også små rutiner hvor de vasker over 
bord og tar ut søppel.

— Det er ikke så strengt som det var før. Da sjekket 
de én gang i uka. Hvis det ikke er noen som gidder å 
vaske nå, så er det skittent her. Det er litt mer opp til 
deg selv.

FESTLøVE. Jonas har selv tatt ansvar for noen 
av de sosiale arrangementene på Voll, og har flere 
ganger arrangert fester. Spesielt vellykket har det 
vært med en fest hvert halvår for alle på studentbyen, 
hvor flere enn 100 personer har møtt opp. I den sam-
menheng har han heller ikke hatt noen problemer i 
dialog med eierne av byen.

— De som jobber i resepsjonen har vært veldig be-

hjelpelige når jeg har arrangert disse festene. De finner 
griller og søppelsekker, og er veldig støttende. Også har 
vi fått en beboerrepresentant som har ansvaret for quiz, 
LAN, aktivitetskvelder og lignende arrangementer.

Tidligere i vår kom det en melding om veggdyr på 
studentbyen. Media meddelte da at beboerne måtte 
være delaktige i kostnadene dette medførte, noe som 
ikke har vært tilfelle ved lignende hendelser i SiT sine 
leiligheter. Jonas har selv ikke opplevd noe av dette, og 
ser på tiden han har bodd på Voll som en veldig bra 
periode.

— Det morsomste var kanskje det første året, da jeg 
flyttet inn her og nesten aldri hadde vasket klær før el-
ler laget min egen mat hver dag. Så møter man mange 
folk i samme situasjon, og da oppstår det mange mor-
somme hendelser. Brannalarmen gikk jo hele tida!

STRiKKiNG OG bUNAdS-
STRyKiNG. Studentbyen har sitt eget beboerut-
valg som setter i gang sosiale arrangementer som quiz, 
strikkekvelder, og bunadsstryking før nasjonaldagen. 
De disponerer et eget rom til sosiale aktiviteter som i 
eksamenstiden blir brukt til lesesal. 

— Det er sosialt å bo her. Beboerutvalget har en del 
fellesarrangement og er flinke til å samle folk. Ellers er 
det ikke veldig høylydte fester. Et unntak var natt til 
ex.phil-eksamen hvor brannalarmen gikk to ganger. 
Jeg tror det var noen i syvende etasje som hadde eks-
amensfest og skulle steke Grandiosa.
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Moholt er Trondheims største og eldste SiT-student-
by, og huser over 1 700 studenter. Studenter fra opptil 
70 nasjoner holder til på Moholt. Det internasjonale 
preget, og de 19 kjellerne disponert av NTNUs linje-
foreninger, skaper et helt unikt miljø. 

Kristin Muller åpner døren og ønsker oss velkom-
men inn i kollektivet. Ute skinner solen og det lukter 
engangsgrill. En rask titt ut av vinduet bekrefter mis-
tanken: Desperate studenter prøver å få slikket litt sol. 

Til vanlig studerer Kristin Energi og Miljø ved 
NTNU. Fritiden bruker hun på studentfrivillighet.  

—Tidligere bodde jeg i et privat kollektiv hvor jeg 
trivdes. Men da utleieren ville sette opp prisen ble jeg 
nødt til å se meg om etter et nytt krypinn. 

Hun valgte å flytte inn på Moholt studentby i fjor 
høst sammen med to venner hun kjente fra før. 

biLLiG OG LETTViNT. — Vi er fire stykker 
som deler på fellesarealene, som består av kjøkken og 
stue, og til sammen måler 19 kvadrat. Atmosfæren 
her er ganske koselig, til og med innredningen, selv 
om den kan oppleves som traust og kjedelig av mange. 

Det er gode muligheter for å stå på ski eller gå tur, 
da bymarka ikke er langt unna. Dette er noe Kristin 
setter pris på. Det går fort å vaske hybelen og fellesa-
realene siden de ikke er store, og det kommer godt 
med i en travel studenthverdag. Når det kommer til 
dagligvarebutikker er utvalget bredt med Bunnpris, 
Rema, Coop mega og Kiwi i gangavstand. Bunnpris 

og Kiwi har søndagsåpent, noe som er praktisk i eksa-
menstiden og ellers når man har det travelt.

dESENTRALiSERT. Alt er likevel ikke fryd 
og gammen. Det er ikke like god standard på alle 
hyblene, og selv om bussforbindelsene er gode er stu-
dentbyen et stykke unna sentrum og de forskjellige 
campusene. 

— Man blir litt avhengig av å ha busskort, og selv 
om man får månedskort til 400 kr som student, tærer 
det på studentbudsjettet. 

Kristin er likevel klar på at den lave leien gjør opp 
for standarden og avstanden til sentrum og campuse-
ne.

TRiVES SOSiALT. Moholt har et eget aktiv-
itetshus som drives av studentene, men Kristin har 
ikke benyttet seg av tilbudet enda. Når det kommer 
til det sosiale på byen, går det mest i vors og fester 
som hun har arrangert sammen med egne venner i 
kollektivet sitt. 

— Det er en god tone blant beboerne i kollektivet 
og alle kan invitere vennene sine når det arrangeres 
vors eller fest. Man blir kjent med mange nye folk, og 
det pleier å bli veldig god stemning. 

På Moholt befinner også de berømte kjellerne seg 
som er åpne hver helg. Her kan man bli kjent med nye 
folk på tvers av studier. 

Det finnes en egen kjeller for internasjonale stu-

På tross av at det finnes mange gode 
studentboligalternativer for nye Trond-
heimsstudenter, sliter mange med å finne 
et sted å bo. Andelen søkere til studentby-
ene er hvert år betydelig større enn antall 
boliger. I SiTs reglement for boligtildeling, 
kan man under paragraf 5 se at «Under 
hovedtildelingen sorteres søkerliste etter 
fødselsår slik at de yngste søkerne priori-
teres. Ellers i året sorteres søkerliste etter 
dato for komplett søknad». Det må legges 
til at studentpar med barn har boliggaranti 
hos SiT. 

– TRONdHEiM ER ET 
PRESSOMRÅdE. NSO gjennom-
fører en årlig studentboligundersøkelse, 
der det i år kommer fram at kun 14,54 
prosent av Norges studenter har tilgang 
på studentbolig. I Trondheim har 14,92 
prosent av studenter tilgang på student-
bolig, og Trondheim kan derfor regnes 
som et pressområde.

– Trygge sosiale og økonomiske ram-
mer er viktig for studentenes hverdag. 
Når bolig og økonomi blir så store stress-
faktorer som det gjør i dag, går det ut over 
tiden vi har til å studere, sier Therese Eia 
Lerøen, leder av Norsk Studentorganisas-
jon, i en pressemelding.

I den nylig inngåtte samarbeidsavtalen 
mellom Velferdstinget, Trondheim kom-
mune og Næringsforeningen i Trondheim-
sregionen (NIT) er bolig et av fokusområdene 
som skal satses på for å gjøre Trondheim til 
Nordens beste studentby.  

Heldigvis finnes en rekke midlertidige 
alternativer for studenter som kommer til 
Trondheim og ikke klarer seg å sikre seg 
en bolig med en gang. 

TELT OG cOUcHSURF-
iNG. Har du bekjente eller kontakter i 
Trondheim kan du prøve å finne deg en 
sofa å sove på til du får tak i fast bolig. På 
nettstedet for couchsurfing kan du komme 
i kontakt med trondheimsbeboere som er 

villige til å låne ut sofaer eller gjesterom 
gratis i korte perioder. 

Hvis du er et friluftsmenneske som 
synes du kan takle det Trondheim har å by 
på av vær og vind, kan du vurdere å slå opp 
telt i Bymarka mens du leter etter leilighet. 
Faller ikke primus og sovepose i smak kan 
du benytte deg av «tak over hodet»-ordn-
inga som skal sikre at ingen nye studenter 
må vandre gatelangs. 

PENSUM OG HOTELLFRO-
KOST Fra 7. august kan boligløse stu-
denter sjekke inn på Scandic Lerkendal 
gjennom «tak over hodet» -ordninga, der 
nye studenter bor på to- eller tremannsrom 
for 295 kr natten. Inkludert i prisen er 
frokost, sengetøy og håndklær, wifi, og et 
sted du kan sitte og lese. Mellom 18. og 
21. august tilbys det overnatting til 150 kr 
på sovesal på Studenterhytta. Her er det 
inkludert frokost, sengetøy og lunsjpakke. 
Forhåndsbestilling er mulig, men ikke 
nødvendlig. Det er bare å møte opp på ho-
tellet, så vil betjeningen finne et sted der 
bagasjen din kan lagres, og plassere deg 
på et rom. Tilbudet gjelder for studenter 
fra NTNU,  DMMH, HiST, BI, og  for 
jusstudentene fra Folkeuniversitetet. Ord-
ninga er et samarbeid mellom kommunen, 
utdanningsinstitusjonene, SiT, og hotellet. 
Det er nylig inngått en ny treårsavtale mel-
lom partene. 

iKKE LA dEG LURE. Får du 
ikke tilbud om plass på studentby er finn.
no og hybel.no gode steder å lete etter en 
privat bolig til leie. Selv om det kan virke 
fristende å hoppe på første og beste tilbud 
(dersom du har kommet opp til Trondheim 
uten hybel), finnes det viktige forhold-
sregler du bør ta for å ikke havne i konflikt 
med utleier senere. Husleietvistutvalget 
har tidligere gitt Under Dusken 8 råd stu-
denter bør følge for å unngå  bli lurt UD

Pris: kr. 3 405 til kr. 6 305, inkludert strøm. 
Dublett 8605 kr inkl strøm. Moholt tilbyr 
også familieleiligheter fra kr. 6 350 til kr. 9 
000, eksludert strøm.
Gangavstand:  2.1 km til gløshaugen. 2.5 
km til Dragvoll, 3,7 km til DMMH, 5 km til 
HiST Rotvoll, 3,7 km til sentrum.
Utgifter: Vaskeriet tar 20 kr per vask. Gra-
tis bruk av tørketrommel.
dagligvarebutikk: Kort vei til Coop 
Mega, Meny, Bunnpris, Rema 1000 og Kiwi. 
Kiwi og Bunnpris er søndagsåpen.
Man bor med: Kollektiv med tre andre, i 
par eller med et annet par. 
Hvor vanskelig å få plass: Som i de an-
dre SiT-boligene. De yngste blir prioritert 
fremfor de eldste.

moholt

Ikke alle vil 
få plass

Moholt
denter, som man kan ta turen innom dersom  man 
får lyst til å bli kjent med folk andre kulturer, og kan-
skje få seg en ny venn fra mer eksotiske strøk. Det er 
dermed et variert tilbud med ting man kan foreta seg 
i studentbyen om man har lyst. 

Ekspertenes 8 tips for å ikke bli lurt
•	 Bruk kontrakt.
•	 Ikke betal usett, eller uten å ha skrevet kontrakt (unngå 

kontantbetaling).
•	 Krev egen depositumskonto.
•	 Sjekk hva husleia faktisk dekker.
•	 Undersøk hvilke vedlikeholdsplikter du får.
•	 Sørg for å ha en oppsigelig kontrakt.
•	 Gå gjennom boligen med utleier og dokumentér mangler.
•	 Unngå å påta deg ansvar for et bofellesskap: da står du som en-

este leier i kontrakten og ansvarlig overfor alle forpliktelser. 

Kilde: Husleietvistutvalget

tips og triks

TEKST: Martha Holmes
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KJÆRE NyE STUdENT. Jeg tenker du har gledet deg 
lenge, og nå er tiden endelig kommet: studietiden er her! Omsider er 
barnerommet forlatt, mamma og pappa har klemt deg farvel (etter 
å ha handlet inn masse nye møbler og telys på IKEA, selvfølgelig), 
kanskje har de til og med gitt deg en flaske vin for å gratulere deg 
som student. De brukte den åtte timer lange bilturen fra Oslo på å 
fortelle deg hvor fantastisk det var da de selv var studenter, unge og 
nyforelsket, og hvordan du kunne se fram til voksenlivet, nye venner, 
tilegne deg kunnskap og oppfylle kjærlighetsgarantien. Hvordan de 
selv fant lykken på en konsert under UKA-89, der deres drømmer 
ble oppfylt gjennom engasjement og begerklang. Hvordan de noen 
år senere kunne skilte med utdannelser, gå rett ut i jobb og se tilbake 
på den beste tiden i sine liv. Nå er det endelig blitt din tur. Vel, kos 
deg med den vinflaska, du har blitt lurt trill rundt. Jeg skal guide deg 
gjennom hvordan studentlivet egentlig foregår.

dET HELE bEGyNNER MEd bosituasjonen din. Jeg 
regner med at du gleder deg til å bo med mange andre mennesker? 
Du har elsket mennesker hele livet. Hva er vel bedre enn seks andre 
livlige og festglade studenter som en erstatning for mamma og pappa 
som alltid maser om at rommet ditt må ryddes? Du ser fram til å bli 
bestevenn med alle sammen, dere kan ha fest hver eneste helg, og 
spare haugevis med penger på å lage middag sammen. Det er heldig-
vis ingenting som irriterer deg, og det beste du vet er å være med folk.

LA MEG bARE FORTELLE deg med én gang at alt kom-
mer til å irritere deg. Huseieren og de kjipe naboene dine lar deg ikke 
ha fest. Du hater å ha folk rundt deg. Dere lager aldri middag sam-
men, for dere har aldri råd. Når du åpner døra til rommet ditt, men 
hører at det er noen på kjøkkenet, lukker du den igjen og blir der til 
dagen etterpå. Du tåler ikke trynet til de du bor med lenger, men du 
vet egentlig ikke helt hvorfor. Kanskje er det at de smatter så høyt at 
du hører det gjennom veggen? Kanskje lager de mat som ser ut som 
oppkast, eller lar maten stå på benken i flere dager så du skulle ønske 
det kun var oppkast det så ut som? Du kommer til å våkne minst én 
gang i løpet av semesteret til lukten av svidd mat og finne ut at sam-
boeren din har satt en frossenpizza i ovnen etter en kveld på byen, 
sovnet og prøvd å drepe dere alle sammen. Dette skjer gjerne dagen 
før eksamen, så du kan heldigvis vente litt med denne opplevelsen.

EKSAMEN, JA. Du tenker helt sikkert det er bra du var den 
beste i klassen på videregående, og at universitetet kommer til å gå 
lett som en lek. Heldigvis for deg kommer dessuten det å være stu-
dent til å gi deg ryggrad, og gjøre deg til et mer empatisk menneske. 
Alle fagene kommer til å være kjempemorsomme, og å fullføre på 
normert tid er en selvfølge. Det beste blir å ha forelesninger som be-
gynner klokken åtte, for da kan du starte dagen tidlig, kanskje til og 
med rekke en treningsøkt før du starter! Du har allerede kjøpt alt 
pensumet, og hengt opp timeplanen din på kjøleskapet.

PFT. ALT ER KONKURRANSE HER. Det finnes alltid 
noen som er bedre enn deg, og du kommer til å hate disse personene 
intenst. For hver eksamensperiode som går merker du at det finnes 
onde krefter i deg som du ikke var klar over, og du mister mer empati 
og kjærlighet til verden for hvert semester som går. Du kommer til å 
konte i minst tre fag (hvert år). De forelesningene som starter klok-
ken åtte kan du bare glemme i lesende stund, for det er da du som 
regel drar hjem fra fest. Treningskortet er heldigvis billig, så du får 
ikke dårlig samvittighet om du ikke trener på to uker (eller måneder). 
Timeplanen din har du revet i stykker for lengst og pensumet brenner 
du. Noen vil nok påstå at det er litt vel drastisk å brenne pensumet sitt. 
Vel, de er ikke blitt fortalt at i Trondheim varer vinteren like lenge 
som en dårlig planlagt tenåringsgraviditet. Du trenger mye lys og mye 
varme. Og med dette må du ikke tro at hele livet ditt i denne byen er 
referanser til sangtekster av trønderske artister. Du har ikke råd til å 
drikke fire pils til hver pizza du spiser heller.

i TiLLEGG har du vel sett for deg at det blir fint å ikke være 
avhengig av mamma og pappa økonomisk lenger. Feil. Det gigantiske 
lånet du får i august og januar kan fint fordeles utover semesteret og 
du kan leve somom du var kongelig. Feil. Du kan velge hva du selv skal 
ha til middag, og kjøpe inn favorittpålegget ditt hele tiden fordi du selv 
bestemmer. Nesten feil. Du kan spise favorittpålegget ditt, problemet 
er bare at det blir det eneste du kan spise. På knekkebrød, eller havre-

grøt laget av vann. Og for all del: ikke tro at du kan leve bra første 
halvdel av måneden og «sparsommelig» de resterende ukene. Det er 
faktisk sosialt selvmord å ha deltidsjobb som promotør for Dreams 
Showbar for å skrape inn nok penger til mat.

ANdRE TiNG SOM OGSÅ ER LøGN:
1. Moholt studentby er sentrumsnært. Steinan også.
2. Du må kjøpe pensum til helsepsykologi.
3. Alle mennesker er like fantastiske som på følgehøgskolen.
4. Semesteroppgaver handler kun om kildekritikk.
5. «En ekstra øl skader ikke».
6. Du er sterk, selvstendig og trenger ikke mammaen din.
7. Kjærestegarantien.

MEN TENK dA, på tross av alt dette anbefaler jeg alle vennene 
mine å studere her. I skrivende stund skal jeg egentlig lese til eksamen, 
har 37 kroner på brukskontoen min og skylder Lånekassen 300 000 
kroner. Tross busser som aldri går når de skal, samboere som roter 
mer enn de rydder, huseiere som bestemmer seg for å låse seg inn når 
jeg går naken fra rommet til badet og dårlige karakterer jeg lyver om 
til mamma, er studentlivet i Trondheim akkurat som det bør være. Jeg 
har hatt mine fire beste år i denne byen. Hvorfor? Det skal du få lov 
til å finne ut av selv. 

Idyll      illusjonen
TEKST:  Maren Kronlund     FOTO:  Camilla Dahlstrøm
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TEKST:  Ingrid Domben     FOTO:  Silje Krager og Hans Fredrik Sunde

Øyvind Bentås fant trygghet og engasjement i Storsalen. 
Nå har han blitt sjef for hele huset.

Trygg på talerstolen

–J øyViNd bENTÅS

Alder: 27
Aktuell som: Leder for Studenter-
samfundet i Trondhjem
Studerer: Byggingeniør på HiST
Beskriver seg selv som: Enga-
sjert, men kan bli litt for opp-
hengt i detaljer. Pratsom, men har 
lett for å snakke seg bort. Veldig 
glad i musikk, men har sær mu-
sikksmak.

Katt eller hund? Hund
Vodka redbull eller congnac? 
Vodka Redbull
NTNU eller HiST? HiST
Strossa eller bodegaen? Strossa
Mew eller Prodigy? Prodigy
Dalai Lama eller Emma Watson? 
Dalai Lama
Lycheburger eller dagens suppe? 
Lycheburger

7 KJAPPE

Desto mer du byr på deg selv, desto 
mer vil du få igjen

eg la bare kaffen der jeg, sier Øyvind 
Bentås spøkefullt idet kaffen skvulper 
utover bordet. Han er på plass i Daglig-
hallen på Studentersamfundet allerede 

første dag etter sommerferie i hjembyen Brønnøy-
sund. Som nylig påtroppet leder av Studentersam-
fundet i Trondhjem har Bentås likevel hatt vervet i 
bakhodet og brukt mye tid på å forberede seg mentalt 
til det spennende året han har i vente.

— Man lærer mye om seg selv i et slikt verv. Jeg er 
glad i å prate og kan prate for meg, men ser at jeg kan 
få noen utfordringer når det kommer til å holde styr 
på kalenderen.

Rollen som møteleder på sine egne styremøter 
innrømmer han å ha gitt fra seg til nestleder for å 
unngå at han kommer til ordet altfor ofte.

MANGE iNTERESSER. Bentås hadde i ut-
gangspunktet helt andre planer for hvor han skulle 
i livet før han kom til Trondheim – han skulle bli 
musiker, nærmere bestemt saksofonist.

— Jeg øvde hver dag, men så gikk jeg plutselig lei. 
Det ble mer som en dårlig betalt deltidsjobb.

Det var da tanken om å begynne med studier 
dukket opp, og han begynte på forkurs gjennom Høg-
skolen i Narvik før det bar videre til Trondheim for å 
begynne på HiST.

— Hvordan går man fra å skulle bli musiker til å ville 
bli ingeniør?

— Jeg har alltid vært fascinert over infrastruktur 
og hvordan man kan si: «Hei fjell, vi bygger bare en 
tunnel gjennom deg», eller: «Hei myr, gå bort, for nå 
legges litt stein her», sier Bentås leende.

Helt siden han kom til Trondheim har Student-
ersamfundet vært en stor del av det å studere i byen. 
Først gjennom UKA 11 og senere som frivillig i Strin-
dens Promenade Orchester. 

— Man vokser på å være med som frivillig og jeg 
har hatt mye personlig utbytte av det. Du får så mye 
mer enn noe å skrive på CVen. Her får du jobbe i en 
proff setting der man gjør et ordentlig stykke arbeid, 
og du får jobbe med folk som stiller krav. 

Bentås hadde lekt med tanken om å stille som 
leder i et par år før han omsider stilte til valg.

— Det var allerede på de første Samfundsmøtene 
jeg deltok på at jeg tenkte at det hadde vært kult, men 
da var det enda ikke en aktuell tanke. De tidligere 
årene har det vært gode kandidater som jeg visste 
ville gjøre en bra jobb som leder, og det er jo tross alt 
det viktigste.

Men dette året var det hans tur, og 17. mai troppet 
han på som ny leder i en fullsatt og feststemt Storsal.

— På forhånd var jeg veldig nervøs og stressa, men 
da klubba var på plass rundt halsen og jeg skulle tale 
til forsamlingen, ble jeg plutselig så trygg og Storsa-
len så liten. Jeg tenkte: «Er det virkelig plass til 600 
mennesker her?» Det var en fin opplevelse.

— Hva betyr Samfundet for deg?
Øynene lyser opp og et smil former seg bak 

skjegget.
— Samfundet er for meg selve hjertet av til-

værelsen i Trondheim. Her har jeg vokst fra å ha lyst 
til å tørre, til å faktisk tørre. Ved å være frivillig har 
jeg fått by på meg selv og fått så mye tilbake. Det gjør 
at jeg har lyst til å gi noe igjen, også føler jeg aldri at 
jeg er på jobb her.

FRA HiST TiL NTNU. Det er verdt å bite 
seg merke i at Bentås er den første Samfundetlederen 
fra en av høgskolene i Trondheim, og kanskje også 
den siste. Til nå har tidligere ledere utelukkende 
vært fra NTNU. Men ettersom fusjonsprosessen går 
i gang vil Bentås likevel gi fra seg ledervervet som 
NTNU-student.

— Det er noen kompiser som har spøkt med at 
NTNU måtte framskynde fusjonsprosessen for å si-
kre seg en ny NTNU-student som leder.

— Er det sånn at det er flere medlemmer fra NTNU enn 
det er fra de andre skolene i Trondheim?

— Ja, det er det. Mitt inntrykk er at folk fra de 
andre skolene tenker at de har nok med å studere og 
ikke kan kombinere det med frivillig arbeid. I tillegg 
er det studenter som ikke vet at de kan være med på 
Samfundet, men det er jo for alle studentene i byen. 
Jeg håper at flere ønsker å være en del av Samfundet 
og ser at det er mer som skjer her enn bare fest og 
moro.

øNSKER ENGASJEMENT. En stor del av 
vervet som leder går med til å planelgge og å gjen-
nomføre de omtalte Samfundsmøtene.

— Det er ikke nødvendigvis tematikken som er 
det viktigste. Vi vet hvilke temaer som vil trekke 
mest folk. For eksempel så er temaer som omfatter 
helse og psykisk helse ofte populære, som blant an-
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net møtet med helseminister Bent Høie og SK15.  
— Jeg ønsker først og fremst god kvalitet på møtene, og møter der du ikke 

bare kan komme for å få bekreftet det du allerede mente eller visste. Jeg ønsker 
en Storsal som stiller spørsmål.

Han håper derfor at flere benytter seg av muligheten Storsalen gir gjennom 
å ha en talerstol som kan gi svar på det man lurer på.

— Det er viktig å huske på at Storsalen ikke biter, og at vi ikke dømmer de 
som stiller spørsmål. Jeg husker en gang det var tre stykker som stilte det samme 
spørsmålet etter hverandre, sikkert fordi de var nervøse, men alt man la merke 
til var jo bare at det var samme spørsmål. Det kan være skummelt, men det er 
ikke farlig, påpeker han.

— Husker du første gangen du gikk opp på talerstolen?
Han tenker seg om.
— Jeg husker at jeg satt der med spørsmål som jeg hadde skrevet ned og at jeg 

var veldig nervøs. Men etter at jeg var ferdig med å stille spørsmålet ga det meg 
et skikkelig adrenalinkick og jeg ville bare stille flere. Da var jeg veldig fornøyd. 
Jeg fikk jo til og med svar på det jeg lurte på.

POLiTiKK, MUSiKK, OG MER POLiTiKK. Bentås har også 
hatt interesse for politikk og samfunn opp gjennom årene.

— Jeg var aktiv i en periode da jeg var yngre, men så var det musikken som 
tok all oppmerksomheten. Etter jeg begynte å dra på Samfundsmøter begynte 
jeg å engasjere meg igjen. Fram til nå har jeg vært opptatt av å lese så mange 
nyhetsartikler som mulig for så å sjekke kommentarfeltene. Det finnes mange 

merkelige kommentarer det ute. 
Han smiler.
— Det som også er spennende med dette vervet er at jeg får se studentpolitik-

ken fra innsiden og se hvordan alt bygges opp rundt studentene i Trondheim 
gjennom å være Samfundets representant.

SER FRAM TiL HøSTEN. På søndag ble høstprogrammet som 
Bentås og Styret har jobbet med den siste tiden sluppet. Temaer og innledere er 
på plass i det som skal trekke interesserte studenter til Storsalen i høst.

— Hva er forventningene dine til det kommende året?
— Det blir et hektisk år, men jeg gleder meg. Jeg har tatt opp et styre som jeg 

er utrolig fornøyd med. De er dyktige, engasjerte og tør å si ifra om de mener jeg 
tar feil. Det har vært bedre enn jeg kunne forestille meg.

Til tross for et hektisk år i vente er det ingen tvil om at skolen også står høyt 
på prioriteringslista til Bentås som er ferdig utdannet ingeniør til våren.

— Blir du ferdig med studiene da?
— Ja, det skal jeg bli, med trykk på «skal». Det er fullt mulig å kombinere 

frivillig arbeid med skole.
— Hva ønsker du å si til alle de nye studentene som nå ankommer byen?
— Velkommen til Norges beste studieby. Desto mer du byr på deg selv, desto 

mer vil du få igjen. Kanskje spesielt på Samfundet. UD
Under Dusken er en del av Studentmediene i Trondheim som er en gjeng på Samfundet.

Det er viktig å huske på 
at Storsalen ikke biter

Spent: I den lille Storsalen skal Bentås holde Sam-
fundsmøtene det kommende året. Han håper så mange 
som mulig vil engasjere seg. 
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lager festival: Einar Kristian Holt og Mathias Johansson er sammen med resten av Litterært kollektiv arrangørene bak kulturfestivalen Ugress.

Det spirer i trondheims litteraturmiljø
Mellom 10. og 17. september arrangeres kulturfestivalen Ugress i Trondheim. Bak festivalen står 
Litterært kollektiv, en frivillig organisasjon bestående av fem studenter. For dem er målet med 

Ugress å samle byens kulturinteresserte.

Einar Kristian Holt og Mathias Johansson fra Lit-
terært kollektiv sier bakgrunnen for Ugress var et øn-
ske om å samle kulturinteresserte fra studiemiljøet 
og det øvrige bymiljøet i Trondheim. I tillegg funger-
er festivalen som en god oppstart for organisasjonen 
Litterært kollektiv, som ønsker å være et ytrende or-
gan i Trondheim.

– Mye skjer i Trondheim, men på hver sin kant. 
Vi ønsker å samle folk på tvers av aktører, og tar ut-
gangspunkt i studentmiljøet, sier Mathias Johansson 
om Ugress.

– Veldig mye av studentaktiviteten i Trondheim 
foregår på Studentersamfundet, mens denne festiva-
len foregår i bymiljøet, fortsetter Einar Kristian Holt. 

Han understreker at de ikke ønsker at Ugress skal 
stemples som en studentfestival, men heller holdes 
åpen for alle kulturinteresserte. Å spre festivalen i 
byrommet er et grep som skal hjelpe studenter og 
resten av byens kulturinteresserte med å møtes.

ingen konkurranse
Holt og Johansson tror ikke festivalen konkurrerer 
med andre litterære arrangementer i Trondheim. 
Norsk Forfattersentrum Midt-Norges litteraturfesti-
val ÆÅ arrangeres av etablerte aktører, mens Trond-
heim Litteraturfest byr på mer dybde. Med Ugress 
satser Litterært kollektiv på et variert program med 
plass til mye, og de har forsøkt å engasjere så mange 
trondheimsfolk som mulig.

– Med Ugress er vi åpne for mange forskjellige 
kulturuttrykk, og vi ønsker ikke å sette litteraturbe-
grepet i bås. Blant annet arrangerer vi et ekfrasepro-
sjekt med Trondheim kunstmuseum, og et annet ar-
rangement skal se på litteraturens rolle i økologien, 
sier Johansson.

et positivt tilskudd
Avdelingsleder for Norsk Forfattersentrum Midt-
Norge, Guri Sørumgård Botheim, mener festivalen 
kan være et positivt tilskudd til litteraturmiljøet i 
Trondheim.

– Trondheim preges denne høsten av flere lit-
terære arrangementer enn noen gang tidligere. 
I tillegg til Ugress slipper for første gang Littera-

turhuset i Trondheim et høstprogram. Dette skjer på 
den litterære hagefesten i Adrianstua, et annet stort 
arrangement.

Foreløpig frykter ikke Botheim at de ulike ar-
rangørene skal utkonkurrere hverandre. Hun mener 
hagefesten arrangert i Adrianstua i fjor kan vise be-
hovet for flere litterære arrangementer.

– Mer enn fem hundre mennesker var innom hagef-
esten i løpet av dagen, og jeg tror det betyr at publi-
kum ønsker slike tilbud. I Oslo og Bergen foregår det 
så mye på den litterære scenen at det kolliderer, men så 
mye skjer ikke i Trondheim. Her blir nye tilskudd som 
Ugress bidrag til en oppblomstring, sier hun.

skaper samarbeid
Botheim forklarer at Norsk Forfattersentrum Midt-
Norge prøver å koordinere og skape samarbeid mel-
lom aktørene, slik at publikum får med seg mest 
mulig. Gjennom jobben får hun oversikt over det 
som foregår både i studentmiljøet og i byen for øvrig. 
En litteraturfestival som Ugress, med ønske om å 
samle publikum fra studentmiljøet og resten av byen, 
er veldig positivt.

– Både festivaler og et eventuelt litteraturhus 
er gode møteplasser for alle litteraturinteresserte. 
Mange av forfatterne i litteraturmiljøet i Trondheim 
har studert på Dragvoll, og en utveksling mellom 
NTNU og resten av byen er derfor ønskelig. Et lit-
teraturhus kan også bidra til en synliggjøring av det 
arbeidet som foregår på NTNU, forklarer Botheim.

trenger frivillige
Litterært kollektiv samarbeider med flere utesteder 
og kafeer i forbindelse med avviklingen av Ugress.

– Men for å få festivalen til å gå rundt trenger vi 
frivillige, forteller Johansson og Holt. 

Programmet for festivalen slippes ikke før midten 
av august, men Holt og Johansson kan avsløre at det 
blir NM i poesislam på Antikvariatet den 16. septem-
ber. UD

To arrangører i Litterært kollektiv, Ida Lyche og Hannah 
Malene Lindberg, har tidligere vært med i Under Dusken

• Ugress er en kulturfestival arrangert av 
Litterært kollektiv

• Festivalen foregår mellom 10. og 17. august

• Programmet slippes i midten av august

• Arrangementene er spredt ut over hele
sentrum

tekst OG FOtO:: emma Johnsen røDli
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Drevet av dødsangst
Linnea Johansson gjorde stor suksess med sine supermyke helter, nå har hun 

også laget supersterke prinsesser.

På leting etter et rolig sted å snakke viser Linnea Jo-
hansson vei til Trondheim bibliotek. Der finner vi 
et hjørne i det som naturlig nok er hennes yndlings-
del, nemlig tegneserieseksjonen. Hun viser ivrig 
fram noen av sine favoritter, ikke Donald Duck & Co 
men heller tykke, vakre tegneserieromaner. Hun 
sier superhelter aldri har vært hennes favoritt men 
at hun ikke vil rakke ned på dem.

– Mange tror at jeg prøver å latterliggjøre super-
heltene. Men det er ikke sant, jeg liker dem selv, 
jeg vil bare at man skal se andre sider av dem. Det 
er spesielt viktig for barn siden de ofte bare ser de 
voldelige sidene.

30-åringen som flyttet fra Sverige og nå jobber 
og bor i Trondheim fikk stor oppmerksomhet i vår 
da hun la ut sine supermyke helter på Facebook-
siden sin. Tegninger av superhelter med barna sine, 
Spiderman på do, Hulken som har vært på handle-
tur og Batman som danser ballett. Tegningene ble 
sett av mange tusen og til og med plukket opp av 
nettsiden Buzzfeed. Hun sier den suksessen kom 
plutselig og uten advarsel.

– Jeg har vært veldig aktiv i sikkert 12-13 år, men 
det er aldri noen som har sett det. Plutselig har jeg 
fått masse oppmerksomhet, det er jo kjempeflott. 
Jeg var nesten på vei til å gi opp. Jeg tenkte at dette 
funker ikke, på tide å bli voksen og få en ekte jobb. 
Men rett før jeg fylte 30 så bare eksploderte det 
over hele verden.

Johannson forklarer at hun aldri forventet at 
superhelttegningene skulle bli en stor suksess. I ut-
gangspunktet tegnet hun dem da sønnen på tre sa 
han ikke ville gråte fordi Spiderman ikke gjorde det.

– Det er viktig at barn også har myke mannlige 
forbilder. Da sønnen min kom tilbake fra barne-
hagen sa han at han bare vil være tøff og ha tøffe 
leker. Så spurte jeg om jeg bare skal ta koselammet 
hans. Han sier «ja, bare ta det», men begynner å 
gråte. Jeg tror det at man må være tøff som gutt er 
veldig skadelig.

skulle alltid bli tegner 
For Johansson har tegning vært en livslang liden-
skap og en sentral del av hennes identitet.

– Tegning var på en måte mitt språk. Da jeg var 
ung og alle andre var ute og festet og drakk, satt jeg 
heller inn og tegnet. Jeg tenkte aldri på det som at 
jeg skulle bli tegner, det var bare naturlig. Tegning 

har aldri vært separat fra min identitet.
Med seg har hun en stor mappe fylt med arbei-

det sitt. Her finnes alt fra tegninger hun tegnet da 
hun var barn, til selvbiografiske tegneserier. Hun 
viser fram en som handler om en kjip eks. Hun sier 
at hun sparer på alt hun gjør og tror det har med 
dødsangst å gjøre.

– Jeg har alltid tenkt veldig mye på døden. 
Helt siden jeg var liten har jeg planlagt min egen 
begravelse, jeg hadde avskjedsbrev til familiem-
edlemmene mine. Det var ikke at jeg ville dø, men 
heller at jeg ville være forberedt på den. Jeg søkte 
til og med jobb i et begravelsesbyrå da jeg var 18, 
det har jeg også laget tegneserie om. Det er nok den 
dødsangsten som har gjort at jeg gjerne vil doku-
mentere alt.

Hyll fitta!
Nå har Johannson også vakt mye oppmerksomhet 
med en kommentar på Kvinneguiden. Med den 
øyefangende tittelen Åpne din bergsprekk skriver 
hun om måtene kvinner og menn sitter på, såkalt 
«manspreading» og «womanspreading». Hun 
sier at hun ikke vil ta noe fra mannen, bare stille 
spørsmål.

– Det var bare noe jeg kom til å tenke på. Dette 
ble den første artikkelen, men det kommer flere. 
Jeg ville begynne med et tema som jeg visste kom 
til å provosere litt. Det startet med en danselærer 
som sa at kvinner i vesten må slutte å skjule sin 
chocho, men heller være stolt.
Johannson regner seg som en feminist, men føler 
ordet ofte har en negativ klang her i Norge.

– Mange tror det betyr at man vil sette kvinner 
over menn, det gjør det jo ikke. Men så spør folk 
hvorfor man sier feminisme og ikke likestilling. Jeg 
vil ikke fjerne kjønn, eller behandle alle barn som 
intetkjønn. Men bare fordi man er jente må man 
ikke relatere til prinsesser og superhelter hvis man 
er gutt.

Nå har hun også laget boken Supersterke prinsesser 
og publiserer alt mulig rart på sosiale medier. Hun 
er veldig opptatt av forholdet mellom bilde og ord.

– Det er veldig mye jeg legger ut som jeg aldri 
hadde tenkt å vise fram. For eksempel la jeg ut dag-
boken min og så nattboken hvor jeg skrev og tegnet 
om drømmer. Nå nettopp har jeg begynt å ta gamle 
glansbilder og lage snakkebobler til dem. UD

Alder: 30

Yrke: Tegner

Aktuell med: 
Bøkene Super-myke helter og Super-
sterke prinsesser ligger gratis på lim-
pan.org, publiserer også på sosiale 
medier under LimpAn

Beste kulturopplevelse? 
Det var da jeg så flamenco live for 
første gang i Granada. Alle tre el-
ementene, sangen, dansen og gi-
taren gikk inn i en total symbiose, 
det åpnet noe i meg, en lengsel etter 
å leve. Et halvt år senere sa jeg opp 
jobben og dro til Sevilla for å lære 
flamenco.

Største guilty pleasure? 
Snus. Når jeg er veldig sint eller lei 
meg kan jeg ta tre snus på en gang 
så jeg nesten spyr. Så skammes jeg 
alltid veldig etterpå, både guilt og 
pleasure.

Verdens største problem og hvordan 
fikse det? 
Det er menneskene, vi er det verste 
som har skjedd med denne plan-
eten. Men likevel er det noe veldig 
fascinerende og vakkert også. Dette 
blir litt deprimerende, men jeg vet 
ikke om det kan fikses. Likevel vil 
jeg gjerne gjøre alt jeg kan for å fikse 
det jeg synes er viktig.

Råd til trondheimsstudenten? 
Det er vanskelig, jeg har aldri vært 
student selv. Men jeg tror at stu-
denter må være veldig nysgjerrige, 
så rådet mitt vil være å aldri slutte å 
stille spørsmål.

Linnea Johansson

tekst: BeneDikt Javorovic    FOtO: hans freDrik sunDe
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Dagens journalistikk er midt i et hamskifte. 
Med nedgang i avisopplag og flere kanaler som 
konkurrerer om leserne, blir det stadig vanskeligere 
for papir- og nettaviser å tjene nok til at alt går rundt. 
Der man før kunne stole på salg av aviser for å klare 
seg, er det nå nettbaserte reklamer og annonser som 
er den viktigste inntektskilden. Avisene blir helt 
avhengige av klikk, et hensyn som stadig oftere ran-
geres over kvalitet eller integritet. 

Du vil ikke tro hvor dumme disse overskriftene er 
og hvilke tanker jeg gjør meg om avisene som bruker 
de. I begynnelsen var det buzz-sider spesialisert på 
klikkhoring. Nå er det knapt ei nettavis som avstår 
fra å bruke «du vil ikke tro...» eller «sjekk hva som 
skjer når…» for å lokke leseren til å klikke på saken. Er 
ikke lenger en informativ og fengende overskrift nok? 
Svaret ser ut til å være nei. Men er det egentlig avisene 

som skal ha skylda, eller er det leseren som ikke kjen-
ner igjen god journalistikk? Må vi lures inn på kuriøse 
saker med elendige overskrifter fordi vi ikke bryr oss 
om de viktigere sakene? 

integriteten kastet på dør? I sommer har det 
kommet flere avsløringer om saker hvor norske jour-
nalister har latt seg inspirere av utenlandske aviser 
i for stor grad. At en skribent ønsker å kaste integ-
riteten på dør og presentere stoff som ikke er ens eget 
er ille. Like uforståelig for meg er det at man tror at 
man kan komme unna med det i dagens samfunn, 
når all verdens informasjon er et par tastetrykk unna. 
Om ikke yrkesstolthet stanser plagieringen, så kan 
det være verdt å huske på at slike ting sjelden forblir 
ukjent. Det viser seg også at fenomenet desverre ikke 
er nytt. Tjuvlåning mellom aviser har forekommet i 
mange tiår. Det samme har sensasjonalisering, skjev 

vinkling og forledende overskrifter. Alt var altså ikke 
bedre før, men det forandrer ikke det faktum at da-
gens journalistikk ikke holder mål. 

Det lukter råttent. Når journalister fra såpass 
anerkjente aviser som Dagens Næringsliv, for ikke å 
snakke om fagbladet Journalisten, blir tatt i juks så 
er det et sykdomstegn. Jakten på klikk har i alt for 
stor grad overtatt for kvalitet. Dagens marked krever 
en endring i journalistikken og en nytenkning rundt 
hva inntektskilder er. Å opprettholde avismangfoldet 
vi har i dag er utrolig viktig, og for at det skal være 
mulig trenger økonomiske hensyn stor plass. Men det 
er nødt til å finnes en bedre løsning enn å la integ-
riteten drukne i buzzfeeds, tyveri og slett arbeid. Le-
serne fortjener å bli ansett som såpass intelligente at 
heller ikke de er tjent med denne typen avisinnhold. 
Om kvaliteten reduseres til det ubetydelige vil alle 
parter stå igjen som tapere. Journalistikken har vært, 
og må gjennom flere endringer for å være bærekraft-
ig, men ingen av de foreløpige tiltakene fungerer. Jeg 
håper at det etterhvert utvikles en løsning på de øko
nomiske problemene som ikke innebærer en forder-
velse av journalistikken, og jeg krysser fingrene for at 
det endelige resultatet blir noe vi kan være stolte over.

P l ag i e r i n g

Journalist

tonJe JacoBsen

Den syke journalistikken
Tjuvlåning og klikkhoring. Hva skjer med journalistikken når integriteten kastes på dør?
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Du vil ikke tro hvor dumme disse overskriftene er og 
hvilke tanker jeg gjør meg om avisene som bruker de

Byens beste utepils
Øl skal helst nytes blant solskinn og fuglekvitter. Vi har ofret lem og lommebok for å gi deg guiden til Trondheims beste 
uteservering. Kun utstyrt med vilje og øltørste tok Under Duskens journalister en tur innom noen av byens beste vannhull.

Ramp 

Dahls: 74,-
Denne litt bortgjemte rockebula ligger på sagnom-
suste Svartlamon, fem minutters gange fra Solsiden. 
De som bor i bydelen omtaler den som Norges første 
byøkologiske forsøksområde. Her finnes alle slags folk. 
En god del har habitt litt utenfor normen. I tråd med 
Svartlamons ånd har Ramp selvsagt en tilbakelent og 
frimodig stemning. Det er enkelt og fint både inne og 
på uteserveringa. Ramp kan ofte skilte med gode kon-
serter, på toppen av et godt ølutvalg og topp stemning.

CaFé løkka

Dahls: 75,-
Café Løkka ligger mellom Solsiden og Bakke bru. El-
ler som de sier selv: mellom der du er og dit du skal. 
Stedet er en blanding mellom kafé, restaurant, og 
utested, og ligger i hyggelige omgivelser blant gamle 
industribygg. Løkka har veldig fin uteservering: et 
område med tak og varmelamper, og i tillegg en ter-
rasse uten tak. Dette gjør det mulig å nyte mat eller 
drikke ute uansett vær. Koselig møblement, retro 
amerikansk popkunst på veggene, og selvfølgelig 
godt øl og hamburgere gjør kafeen til et samling-
spunkt for byens mange hipstere. Et trivelig og fint 
utested, grei ølpris, samt et godt konsertprogram, 
gjør at Cafe Løkka kan anbefales på det varmeste.

Den GODe nabO

Dahls: 79,-
Du finner Den gode nabo ved siden av en av Trond-
heims turistattraksjoner, den gamle bybro. Med be-
liggenhet på Bakklandet har Den gode nabo mye å 
skilte med. Et ølutvalg som er mer omfattende enn på 
de fleste andre barer. En lekter på Nidelven hvor man 
kan nyte ølen sin mens man skuer ned langs brygge-
husene som følger elvebredden. Med sitt knirkende 
bygg har rorbua over gjennomsnittet sjarmerende 
atmosfære. Klientellet er ofte litt mer voksent enn 
på Mormors, men stemninga er hakket mer livlig og 
praten overdøver musikken. Det som trekker ned for 
Nabo’n er prisen på Dahls, som dessverre er kveldens 
dyreste, 79 kroner. Til gjengjeld kan du se på det som 
et tegn fra ølgudene, og heller bestille noe som smak-
er godt. For det kan Den gode nabo virkelig by på.

mORmORs stue 

Dahls: 65,-
Mormors stue, som oftest bare kalt Mormors, ligger 
midt i Trondheims smørøye bare et halvt minutt fra 
Munkegata. Kafeen befinner seg i et gammelt trehus, 
og kan muligens være det mest sjarmerende sjenkest-
edet i Trondheim. Uteserveringen til Mormors ligger 
i den tilhørende bakgata. Derfor blir stedet ganske så 
lunt og skjermet, og med regulerbart tak er man sikret 
mot ustabilt vær. Atmosfæren er tilbakelent og koselig, 
med et blandet klientell. På toppen av det hele kan Mor-
mors skilte med byens billigste Dahls, og du trenger 
ikke hoste opp mer enn sekstifem kroner for en halvliter 
Trondheimsbrygg. Alt i alt anbefales Mormors sterkt.

mikRObRyGGeRiet

Pils: 76,-
Trondhjem Mikrobryggeri ligger i Prinsens gate, 
omtrent et steinkast fra torget. Det er et viktig sted 
å sjekke ut for Trondheims ølhunder, her bryg-
ges det nemlig eget øl. De tilbyr for øvrig ikke pils 
fra noen av de større bryggeriene, men deres egen 
Trondheims-pilsner er bedre enn de fleste andre, og 
koster ikke mer enn en vanlig pils. Uteserveringen 
er grei med tak over hodet, men den sentrumsnære 
beliggenheten bringer med seg en del støy. Prisnivået 
på spesialbrygget øl fører til at godt voksne folk som 
kan skilte med en økonomi hakket mer solid enn ett 
månedsbeløp fra Lånekassen er høyt representert. 
Dette er altså ikke stedet for deg som begynner å bli 
blakk. Men om man er over gjennomsnittet opptatt 
av øl, kommer man ikke utenom Mikrobryggeriet. 

tekst: mathias kristiansen og Johannes JystaD FOtO: marin håskJolD
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Klokka 13.00: Bakklandet henter navnet 
fra det latinske ordet for gamle trehus 
(Baklandius), og Bakklandsdagene henter 
navnet fra Bakklandet. Festivalen strekker 
seg over hele helgen og  skilter med mange 
forskjellige arrangementer, de fleste av 
dem gratis. Lord Christian skal leke Hou-
dini, det blir opera i hagen, og teater blant 
rabarbara. Det skal også være et marked 
for handel. For et show, for et sted!.

lørdag 15. august
torvet
Klokka 11.00: Er du redd for at Monsanto 
har klonet gulrota di om til en sauehjerne 
og sprayet den full av både sprøyte, insekt 
og vekstmiddel? Eller liker du bare å se 
bonden som er ansvarlig for at vegetarcur-
ryen din ikke smaker dritt? Denne lørdag-
en er det sesongåpning for Bondenes mar-
ked, rett ved siden av Olav Tryggvason, 
hvor du kan handle direkte, økologisk, 
vannrett, loddrett, og ærlig. Miljøet er så 
godt som reddet!

søndag 16. august
ila brainnstasjon
Klokka 14.00: Siden Håkon Håkonsson 
falt i sitt siste slag har det versert et sagn, 
like godt kjent for bakersønner som kongs-
skalder. Det sies at i vaffelens time, når 
solen treffer deg fra øst, skal en sang ver-
dig gudenes ører runge gjennom Ila. I den 
mer moderne tidsalder er dette kjent som 
Søndagsjazz på Brainnstasjonen. Gratis 
inngang for hvermannsen.

Kulturkalenderen 11. august - 25. august 
lander let kuktur

tirsdag 11. august
samfundet
Klokka 22.00: Konsert med Hjerteslag på 
Klubben. Nå som du har vært på imma-
trikulering og blitt kjent med NTNUs lo-
kaler kan du med god samvittighet dra på 
konsert og opparbeide deg en litt høyere 
puls på dansegulvet. På toppen av kranse-
kaka er showet gratis, altså kroner null for 
konsert.

Onsdag 12. august
samfundet
Klokka 23.59: Konsert med KELVIN på 
Knaus. Det er på Huset det skjer nå om 
dagen. KELVIN spiller musikk som sve-
ver gjennom flere musikalske univers før 
de lander i hjertet på lytterne. Tenk et mu-
sikalsk Interstellar som har vært listet på 
Wimp sin «Norsk underground»-liste. Dra 
på konserten så kan du snakke om KEL-
VIN til alle andre, som sikkert ikke har 
hørt om dem.

tOrsdag 13. august
ila brainnstasjon
Klokka 21.00: Konsert med Gaffoot på Ila 
Brainnstasjon. De spiller både moderne 
og tradisjonell blues, og kan skilte med 
både vaskebrett og stompbox blant andre 
instrumenter på reportoaret. Om du har 
noen klær som trenger envask, eller bare 
føler deg litt ekstra blå i Trondheimssom-
meren, er Ila stedet å være.

Fredag 14. august
bakklandet

mandag 17. august
svartlamoen
Klokka 18.15: Om skuldrene har en start-
posisjon på linje med Himalaya, og pulsen 
klokker inn på tresifra tall kan det hende 
du kunne trengt deg en liten leksjon i øst-
ens medisin. Godt er det da at Svartlamo-
en varter opp med yogakurs for voksne, 
barn, studenter og uføre til den nette pri-
sen av 180 kroner drop in.

tirsdag 18. august
munkholmen
Klokka 10.00 til midnatt: Nina og Stine er 
tilbake i byen. De skal ta en siste fest før 
de begge begynner på master i lyrikk, med 
fordypelse i svensk lulesamisk joik. Det 
serveres fruktpunsj og snickers, men det 
blir ikke satt opp transport til øya. Det er 
kjøpt inn tyve redningsvester for de som 
vil svømme, førstemann-til-mølla-prinsip-
pet gjelder. 

Onsdag 19. august
Olavshallen
Klokka 13.00: Trondheim symfoniorkester 
byr på smakebiter i et musikalsk tapasar-
rangement. De skal gå gjennom ulike 
klassiske hits fra en rekke kjente kompo-
nister. De kan skilte med Mozart, Dvorak, 
Schumann og et gira orkester. PS: GRA-
TISSSSSS!!!!!!!!!!!

samfundet
Klokka 22.00: Borre beivi! Biru Baby spil-
ler på Klubben. De er et produkt av den 
samiske renessansen, og selv om andre sa-

miske artister skilter med å dra tilbake til 
sine røtter tar Biru Baby en ny vri på det. 
De byr på realisme fra Finnmarks skitnes-
te avkroker, med låttitler som «Slutt Slut» 
og «Fuck my heart». Interessant.

tOrsdag 20. august
Good Omens
Klokka 21.00: Løs oppvarming til presti-
sjefylte NM i poesislams delfinale. Forma-
tet er løst, og om du er i stand til å ytre ord 
kan du eie en scene for et par minutter. 
Opp. Ned. Til siden. Dette er ord som kan 
slammes!

Fredag 21. august
marinen
Klokka 16.30: Pstereo åpner halv fem 
med Hvitmalt Gjerde på kanonscenen. 
Så spilles det musikk på Marinen resten 
av helga, med store og små navn på lista. 
«There’s no I in team» sier de, men det er 
et jeg i Team Me. De spiller på Pstereo for-
resten.

lørdag 22. august
sukkerhuset scene
Klokka 21.00: Yo yo yo g-thug, they cap-
ped Dookie down by the vacants. $VAI og 
phete rim blir å finne på Sukkerhuset Sce-
ne under Klubbstereo, for der skal nemlig 
Yoguttene spille. Dørene åpner 21.00 slik 
at festen kan fortsette så fort som mulig 
etter at musikken på Marinen har fada ut, 
men gutta som kan yoe kommer ikke på 
før 00.30. Da sover jeg.

søndag 23. august
Clarion Hotell og Congress trond-
heim
Klokka 11.00: Sarte sjeler må passe seg 
denne helgen, for da går nemlig det femte 
Torucon av stabelen med temaet «out-
laws». Altså er det folk som er utkledd 
som skumle kriminelle fra ulike fantasy- 
og sci-fi-univers. Jeg ser nok for meg at 
Trondheimspolitiet vil få fryktelig mye å 
gjøre. 

mandag 24. august
Håndverkeren
Klokka 18.00: Øl er ganske hipt. Nesten 
like hipt som Kanye, eller vegetar-fair-
trade-økologisk mat. Den øverste graden 
av hipt øl er nok selvbrygga øl. Godt er 
det da at du kan lære dette på bryggekurs 
for den nette sum av 300 kroner i Kjøp-
mannsgata!

tirsdag 25. august
Pstereo er over, fadderuka nærmer seg 
slutten, og du er nok ganske sliten. Men 
da er det godt at det er en ny Under Dus-
ken i hyllene rundt omkring på campus.

21. 

Foto: Eirik Indergaard/ U
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Studentersamfundet i Trondheim gjør seg klar 
for en fullpakket høst med mange konserter og ar-
rangementer. Programmet vitner om god variasjon, 
og noe for enhver smak. Vi tok en prat med bookin-
gansvarlig Fabian Egge.

Jazzmazz er tilbake
En ting som gjør seg tydelig på programmet i år, er 
Jazzmazz. Egge forteller at  festivalen Jazzmazz ble 
arrangert for første gang på Samfundet i 1979, og 
at den gjentok seg årlig fram til 1984. I 1994 endret 
festivalen navn til Trondheim Jazzfestival, som vi i 
dag kjenner som Jazzfest, foregår hver vår i Trond-
heim. Nå tar Samfundet tilbake Jazzmazz-navnet, og 
fredag 6. november vil vi få muligheten til å oppleve 
Elephant9, et av Norges aller beste liveband. I tillegg 
blir det konserter både på Knaus og i Edgar, med 
lokale band som Fieldfare. 

klubben og knaus byr på mye spennende
Artistene som kommer til Klubben i høst gir løfte 

om mange gode konsertopplevelser. Det er flere uten-
landske navn enn tidligere med danske Rangleklods, 
Little Hurricane fra USA og islandske Samaris, for 
å nevne noen. Av norske artister er det verdt å fram-
heve hitmaskinen Sondre Justad, en aldri så liten 
bergensk punkinvasjon i form av Fjorden Baby!, og 
Hjerteslag og Pål Angelskår, kjent som vokalist i Mi-
nor Majority.

Et annet stort navn på plakaten til Klubben er 
Team Me, som spilte i Storsalen for bare et lite år 
siden. Egge mener at folk likevel burde få med seg ban-
det også i høst, fordi de nå legger ut på en eksklusiv, 
liten klubbturne. Konserten på Klubben i november 
bir en intimkonsert, og Egge understreker at dette blir 
siste mulighet til å se bandet på en god stund.

Knaus har som alltid flere spennende navn på 
plakaten, der man blant annet kan finne hiphop håp 
som Mads Veslelia og Cezinando. I tillegg finner 
vi kjenninger som holder til i Trondheim. Her kan 
både bluesrocken til Pistolshrimp og singer-songwrit-
er Elias Eine trekkes fram. Det er også flere spen-

nende navn som Whales & This Lake, som har vært 
mye spilt på P3 i sommer. 

storsalen
I Samfundets storstue blir det en rekke større kon-
serter i høst. Det norske stjerneskuddet Aurora, 
som har spilt på festivaler rundt omkring i USA og 
Europa sommeren gjennom, tar med seg musikken 
sin til Trondheim. Et av de største bandene metalls-
cenen har å by på, nemlig svenske In Flames. I tillegg 
kommer Todd Terje and the Olsens, som i sommer 
har spilt på noen av de største musikkfestivalene ver-
den har å by på kommer også, blant annet britiske 
Glastonbury og amerikanske Coachella. Det blir 
også 90-tallsfest i høst, der Samfundet gir oss den 
amerikanske 90-tallshelten Coolio. De første ukene 
tilbake i byen kan vi dessuten få med oss Sondre 
Lerche og Coucheron.
Og skulle du ikke være fornøyd, har UKA knapt be-
gynt å slippe artister. UD

tekst: eirik angårD FOtO: tHe WinDisH aGenCy/ Ruvan WijesOORiya/ team me pResse

–vi streber etter bredden
Høstens konsertprogram er satt på Samfundetplakaten og du vil garantert finne noe for deg

 jenny Hval
aPocalyPse, girl

Glem Aqua-Lene og Tone Damli, Jenny Hval 
er Norges popdronning. Selv om hun selv 
vil kategorisere musikken som «soft dick 
rock». Med en nærmest sjingrende stemme, 
deler hun sine tanker om politikk, livet og 
feminisme. Jenny Hval har en eksentrisk og 
kunstneriske tilnærming til musikk som sta-
dig overrasker lytteren. Det er noe sært og 
utilnærmelig ved lydbildet, men samtidig er 
det svært melodisk og deilig hypnotiserende.

album du bør ha fått 
med deg i sommer

jamie xx
in colour

Jamie Smith, bedre kjent som Jamie xx, er en 
tredjedel av det britiske bandet The xx. Etter 
å ha jobbet over en femårsperiode med egen 
musikk slapp han i sommer endelig sin første 
soloskive. Du har kanskje fått med deg singelen 
I Know There’s Gonna Be (Good Times) på radioen 
i sommer, og det er nettopp dette skiva bidrar 
med. Det perfekte lydspor for sensommeren.

miGuel
WilDheart

I fem år har Miguel stått for en renessanse 
innenfor den kåteste R&B-en. Han er elsket 
av kritikere og publikum, som ønsker grise-
gutten hjertelig velkommen på sine «sexy 
time»–spillelister. Miguel synger om sex på 
en sofistikert og voksen måte, som svært 
få andre innenfor samme sjanger klarer. I 
tillegg er musikken moderne og tidløs. Det 
er få R&B artister som kan skimte med en 
like selvsikker seksualitet, og et glitrende 
album som nesten er helt egen-produsert.

betWeen tHe buRieD anD me 
coma ecliPtic

Det definitive konseptalbumet man burde 
ha hørt så langt i år. Mesterlig gjennomført 
progmetall med fiffige elementer av Queen 
og Pink Floyd, blandet inn i en metallisert, 
men samtidig melodisk potpurri som selv får 
Dream Theater til å blekne. Bandet spiller på 
årets Trondheim metal fest som blir arrang-
ert i starten av oktober på Scandic Lerkendal.

vinCe staples
summertime ’06

Hiphop er tilbake slik vi elsker og kjenner 
den fra 90-tallet. 22 år gamle Vince Staples 
har slengt seg på den nye bølgen av conscious 
rappere i statene, i godt selskap med blant an-
dre Kendrick Lamar. Kampen mot rasisme 
i USA er langt fra avsluttet. Media har satt 
umotivert politivold mot svarte på dagsorden, 
og det samme gjør den unge amerikaneren. 
Han rapper overbevisende og modent over 
dystre, men fengende beats. Summertime 
’06 er kanskje ikke et typisk lystig sommeral-
bum, men hører til lyden av sommeren 2015.

tame impala
currents

Currents er et overraskende velfungerende hy-
brid mellom synthtung psykedelisk rock og mer 
rytmisk orienterte sjangre, men er samtidig 
umiskjennelig Tame Impala. Godt komponert 
og produsert med et drømmeaktig preg over 
sounden uten å være så fremmedgjørende som 
psykedelsik rock kan være. Her er det til syvende 
og sist den pulserende beaten som stjeler showet.

Foto: Metalblade

Foto: Fiction

Foto: Youngturks

Foto: Sacredbones Recordings

Foto: RCA

Foto: Def Jam Recordings

tekst: musikkreDaksJonen
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samaRis
stuDentersamfunDet 

i tronDhjem, 29. august
Samaris er en trio fra det vidunderlige landet Island. Ban-
det debuterte i 2013 med albumet Samaris som fikk vold-
som akklamasjon blant kritikere over hele Europa. Trioen 
har en fenomenal diskjockey som holder spenningsnivået 
høyt med sine solide beats. Den harde, pulserende elek-
tronikken kombineres med klarinett og svevende vokal 
som gir trioen sitt særpreg. Sangtekstene er islandsk poesi 
fra 1800-tallet, og gruppen klarer å forsyne noe spesielt til 
publikum gjennom sin unike fusjon av gammelt og nytt.

aCtiOn bROnsOn
storsalen, stuDentersamfunDet 

i tronDhjem, 4. oktober
Når viseren på vekta begynner å nærme seg Biggie 
Smalls, men kalenderen viser 2015 så kan det ikke bety 
annet enn at tungvekteren Action Bronson er på vei til 
Storsalen. En lørdagskveld i høst har du muligheten til å 
bryne deg på et av lysene hiphopmiljøene over hele ver-
den ikke kan gjøre annet enn å anerkjenne. Så da er det 
vel bare å vente på at gourmetkokken lager god kok.

smeRz
knaus, stuDentersamfunDet 

i tronDhjem, 14. oktober
En av de skjulte skattene som man må få med seg un-
der UKA er dansknorske Smerz. Duoen som består 
av Henriette Motzfeld og Catharina Stoltenberg im-
ponerte stort på Roskilde, og har også spilt på Øyaf-
estivalen og svenske Way Out West i sommer. Det er 
liten tvil om at Knaus er stedet å være 14. oktober.

DunGen 
byscenen, 7. november

Høsten er på vei, studenter er på vei, og med det er mange 
gode konserter på vei. Lørdag syvende november åpner 
Byscenen, et av Trondheims koseligste konserthus, dørene 
sine for Dungen. Dungen er et svensk psykedelisk rockjazz-
band, som kan fenge entusiastiske musikkelskere, samt alle 
de som ønsker en morsom konsertopplevelse. Med sin uni-
ke sound og produksjon er Dungen absolutt et must-see til 
høsten, og i anledning nytt albumslipp og turné har det seg 
slik at første stopp på turneen er Byscenen. Studenter, vok-
sne, og musikkelskere; ta turen til Byscenen og nyt Dungen!

aRiel pink 
blæst, 10. november

Ariel Rosenberg, bedre kjent som som Ariel Pink, har 
alltid gjort som han vil. Det har ført til over 500 låter 
og utrolig mange mixtapes. Med en rekke album ute, 
senest med pom pom fra 2014, er han et must i høstens 
konsertjungel. Det at en såpass stor og anerkjent inter-
nasjonal artist skal spille på intime Blæst gir deg bare 
enda større grunnlag for å komme deg på konsert.

tODD teRje & tHe Olsens 
 storsalen, stuDentersamfunDet i 

tronDhjem, 13. november
Hvem er det som ikke liker Todd Terje? Den glade gut-
ten med forkjærlighet for jazz og nu–disco har både den 
gjengse mann og Pitchfork i ryggen. I sommer har han spilt 
på stort sett alt verden har å by på av store festivaler. Han 
har kort sagt «made it». Hvis du trodde du hadde sett dette 
dansemonsteret i full vigør på Kastellnatt under Slottsfjell 
tar du feil, for på Samfundet watter han opp med fullt band! 

konserter du må få 
med deg i høst

Foto: Creative Commons

Foto:  Atlantic Recordsalbum vi gleder oss til i høst

DisClOsuRe
caracal 

(25. sePtember)
De lærde strides om hvordan Disclosure så 
plutselig gikk fra å være to gutteromsprodusenter 
til å bli noen av verdens fremste ambassadører 
for britisk klubbmusikk. Den dype respekten 
brødrene har for sine forgjengere innenfor 
UK garage og deep house kommer tydelig 
til uttrykk i musikken deres, og er også 
bakgrunnen for deres særegne stil. Settle fra 
2013 gjorde dansegulv skjeve verden over, og 
det er bare å vente på at Caracal gjør det samme.

kuRt vile
b’lieve i’m goin DoWn… 

(25. sePtember)
Så langt har Kurt Vile sluppet fem geniale al-
bum, og enda flere likeforma ep-er. Han har 
starta en reise med innslag av psykedelisk pop, 
sjarmerende viser med bare ham og kasse-
gitaren, og tunge instrumentaler med mørk 
synthezeiser. Vile er en «underdog» uten side-
stykke som fortjener din fulle oppmerksomhet. 
Vi er her for å rette søkelyset mot ham, du er 
der for å kjøpe plata som kommer 25. septem-
ber. Gjør deg klar for Kurt Vile sin b’lieve i’m 
goin down… Vi legger ingen mening i tittelen.

tHe libeRtines 
anthems for DoomeD youth 

(4. sePtember)
En må gå helt tilbake til 2004 for å finne siste 
gang The Libertines slapp en plate, men nå, over 
ti år senere har oppfølgeren Anthems for Doomed 
Youth blitt annonsert. Det ligger skyhøye forvent-
ninger til det kommende albumet, og selv om 
mange frykter at Pete Doherty fortsatt er i nar-
korus vil det nok uansett bli interessant å følge 
med på hvordan «Libs» har taklet tidens vann.

tHe WeeknD
beauty behinD the maDness

(28. august)
Abel Tesfaye, bedre kjent som den silkemyke 
R&B-sensasjonen The Weeknd har slått seg 
sammen med stjerneprodusent Max Martin og 
slipper det 14 spor lange albumet Beauty Behind 
The Madness 28. august. Singlene «Can’t Feel My 
Face», «Often» og «The Hills» har allerede rundet 
radiostasjoner verden over, og med inspirasjoner 
som Michael Jackson, Prince og Whitney Hou-
ston har vi god grunn til å glede oss til nytt album.

GRimes
ukjent tittel 

(i oktober)
Hun kler seg og synger som en 10 år gammel 
jente. Ved første lytt høres Grimes ut som en 
deltager i Melodi Grand Prix junior. Hvertfall 
når vi hører hennes seneste singler «Entropy» og 
«Realiti». Hun har utsatt albumet dette albumet 
flere ganger, men vi krysser både fingre og tær 
for hun at slipper det i løpet av året. Grimes er 
banebrytende innenfor elektronikapopen. Den 
sukkersøte stemmen og tekstene blandes med 
toner vi kjenner igjen fra 90-tallets dancemusic, 
og resultatet er tidsriktig og uhyre fengende.

mORten QvenilD
Personal Piano

(4. sePtember)
Jazzpianisten Morten Qvenild skal slippe sitt 
første soloalbum den 4. september. Han har 
deltatt i mange fengslende prosjekter med 
blant andre Jaga Jazzist, Shining og Susanne 
Sundfør. Han er også drivkraften til trioen In 
The Country som har spilt inn album med 
både Frida Ånnevik (2014) og Thomas Dybdahl 
(2015). Qvenild er en av de mest fantasifulle 
musikerne i landet, og det blir interessant å 
høre hva soloprosjektet har å by på. Albumet 
gis ut av musikkforlaget Hubro, og har 
dermed allerede fått et høyt kvalitetsstempel.

beaCH HOuse
DePression cherry 

(28. august)
Beach House er kjent for å komponere hyp-
notiserende vakker musikk. De lager drøm-
mepop på sitt mest drømmende. Det er lenge 
siden vi har hørt i hjel Bloom fra 2012. I år 
er duoen heldigvis tilbake, og har allerede 
sluppet singelen «Sparks». Ut i fra denne el-
skverdige lille smakebiten, ser det ut til at 
Beach House vil fortsette å regjere sjangeren 
de trives best i, og som vi elsker å døse til.

Foto: Virgin EMI

Foto: Subpop

Foto: P
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o Republic
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Katrine Ringdal er 25 år gammel og 
studerer til å bli sivilingeniør innen 
prosessteknologi ved NTNU. Hun spilte 
fotball tidligere, men tenkte «hvorfor 
ikke?», når hun begynte å studere ved 
NTNU og fikk sjansen til å prøve seg på 
rugby.

– Etter en tid ble jeg hekta på sporten 
og får «kick» av taklingene, sier Ringdal. 
Nå har hun holdt på i fire år. 

Pensum på flyet
Ringdal sier at det blir lite tid til å gjøre 
særlig mye annet på fritiden og at hun 
trener fra sju til tolv timer i uka, men at 
det er mange positive sider med å holde 
på med idrett på toppnivå. 

– Man får reist mye rundt i Europa. 
Noen ganger hender det jeg må lese pen-
sum på flyet, men det er gøy å møte lag 
på høyere nivå internasjonalt og å få re-
ist mye, forteller Ringdal. 

landslagsspill
Sammen med Kari Evensen Paulsrud og 

Mari Ophus fra NTNUis rugbylag ble 
hun valgt ut til å spille for landslaget. 

– Det er krevende når vi er med i 
store turneringer og når det står på som 
mest, men skolene er gode til å tilrettel-
egge, forteller hun. 

I vår spilte hun og de to andre NT-
NUI-spillerne EM i Litauen for Norge. 
Laget havnet på en åttendeplass av tolv 
lag, men har ambisjoner om å nå topp 
fire i neste EM. 

allsidig idrett
Hun forteller at i tillegg til fotball, så er 
det mange som har bakgrunn fra hånd-
ball på NTNUis rugbylag. Rugby er altså 
en allsidig idrett, og man trenger heller 
ikke å ha drevet med denne idretten før 
for å kunne prøve seg. Kanskje finnes det 
skjulte talenter der ute? 

katrine ringDal: NTNUi–spiller Katrine Ringdal.

fra stuDentlekene 2015: NTNUi har både guttelag og jentelag i rugby. Bildet er fra studentlekene 2015

fra lesesalen til em
I studiebyen Trondheim er det mange som kombinerer idrett og studier, 

men ikke alle gjør det på like høyt nivå som landslagsspiller Katrine Ringdal. 

i høst kommer flere tusen nye studenter til 
Trondheim, og mange går en minneverdig tid i 
møte. Likevel melder Studentenes Helse- og Triv-
elsundersøkelse (Shot) at en betydelig del av norske 
studenter sliter med emosjonell ensomhet. Ifølge un-
dersøkelsen er særlig studentfrivillighet en velfunger-
ende metode for å skape sosiale og emosjonelle bånd. 
I studiebyen Trondheim er det ingen grunn til at man 
ikke kan kombinere frivillighet med det å leve aktivt.

studentidrettslag trenger frivillige til drifts
oppgaver som materialforvaltning eller økonomisk 
ansvar. Et av hovedmålene for Norges Studentidretts-
forbund perioden 2014-2019 er å satse på ungt leder-
skap, der tillitsvalgte i studentidrett skal få relevante 
kompetanse- og utdanningstilbud som styrker deres 
frivillige arbeid. Dette kan gi vervene mer tyngde, og 
gjøre kandidatene mer ettertraktet på arbeidsmark-
edet.

Det er klare sammenhenger mellom studenters 
psykiske helse og fysiske aktivitet, noe som kan resul-

tere i bedre prestasjoner på studiet. Studenter som 
trener flere ganger i uka, viser tegn til økt velvære, 
energioverskudd og økende evne i å tenke kreativt. 
Studentidrett kan dessuten by på opplevelser mange 
andre frivillige ikke får, som turneringer både innen-
lands og utenlands. I juli ble den 28. Universiaden, 
et internasjonalt idrettsarrangement for universistets
studenter, arrangert i Gwangju i Sør-Korea, hvor flere 
NTNU-studenter deltok i landslagssammenheng. 

Trondheim kan by på det meste innenfor 
idrettens verden. NTNUi tilbyr alt fra fra fotball til 
rumpeldunk. I tillegg har SiT flere tilbud for person-
lig trening, og mange av linjeforeningene har fotbal-
lag som spiller mot hverandre på jevnlig basis. Jeg 
tør påstå at det finnes noe for alle studerende som 
er interessert i idrett. Til studenter, både gamle og 
nye, som ønsker en aktiv studietid: Studentidretten 
står sterkt i trønderhovedstaden, og kan utgjøre en 
forskjell, både på lesesalen og i fritida. Mitt råd er å 
gi det en sjanse.

s P o rt s ko m m e n ta r

Sportsredaktør

Jahn ivar kJølseth

Studentidretten kan utgjøre en forskjell, både på 
lesesalen og i fritida

13. auGust
Rosenborg – Mjøndalen, NM. På Lerken-
dal.

16. auGust
Rosenborg – Vålerenga, Tippeligaen. På 
Lerkendal.

16. auGust
Manchester City – Chelsea, andre runde 
av Premier League.

22. auGust
Faddercup i Dødens dal klokka 10.00.

sPortskalenDer
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valg?!

Sv ønSker 
«flere 
Snarveier»

Spitposten
Spit (frå poStSlaviSk «vanrjit», fiende av ruSSane).  trondheimS frie Stemme Siden 50 år etter propheten (fvmh)

twitter: @SpitpoSten

☐ Nervøs og vet ikke hvem du skal snakke med? Slå deg løs og knytt nye bånd 
på tvers av dine gamle kretser og alderspreferanser.

☐ Glemt å kjøpe øl før ølsalget stengte? Spør noen andre, for eksempel 
fadderen din, for her flyter alkoholen over. 

☐ Noen sinne hatt lyst til å prøve nye rusmidler, men ikke hatt mulighet eller 
motet? Prøv deg fram med rohypnol eller molly i trygge omgivelser omgitt av 
fadderen din og hans seks bestekamerater.

☐ Studielånet går fort unna den første uka som student. Det er derfor lurt å 
ta seg en «strøjobb» eller to, for eksempel hos fadderen din.

☐ Føler du hjemveien er skummel og lang? Det er verken flaut eller creepy 
å bli fulgt hjem til døren av fadderen din, gjerne avsluttet med en kopp kaffe 
inne hos deg.

☐  Usikker på hvor bachelorgraden i kunsthistorie kan ta deg? Snakk med 
fadderen din over et glass vin og middag for to, og få nye perspektiver på faget.

☐ Visste du at sex er best når det er med en erfaren person som genuint bryr 
seg om deg? Spør din fadder om tips.

☐ Er du så langt uti periferien at kvinnene har begynt å gro skjegg? Fadderen 
din har nok sengeplass til deg, bare du spør pent. 

☐ Husk at fadderuka er forgjengelig. Alt glemmes, alt tilgis, selv tilfeldig sex 
med fadderen din på Downtown.

☐ Sliter du med å komme ut av ditt skall? Husk at mange er allergiske mot 
skalldyr, og at ikke alle heller tåler luremus i utide.

☐ Ikke føl deg presset til å gjøre noe du ikke vil. Ta heller en shot til, din jævla 
luremus, så får du kanskje lyst på det selv? SP

11 LIFEHACKS TIL
FADDERUKA 
– nR 3 vIL gRIpE DEg

SpitpoSten regiStrerer
… at DAE DAEesh? fuck r/norge
… at tenner et lys for alle forhenvæ-
rende redaktører som har pådratt seg 
downs
… at velkommen etter da, TaRD.BY
… at takk for at dere minner meg på at 
jeg trenger et sted å bo 
… at hadde helt glemt å melde meg på 
immatrikuleringa gitt
… at sithlorden kommer tilbake liksom 
nyrekreft
… at apropos kreft: Regjeringen ønsker 
lettere kjønnsskifte
… at ABAKUS-leder fortviler: – Vi risi-
kerer å ikke bli homo
… at av blodet til INDØK-er skal irrever-
sibel HIV-infeksjon komme.
… at det er forskjell på å snakke som 
privatperson og som sjef
… at vil du være med meg hjem og se 
på lurken min?
… at bank i bordet, tramp i lurken
… at versgo: «slik blir du arbeidsledig 
UTEN å gå fem år på HF»
… at versgo: «slik får du jobb i Statoil 
UTEN å studere petroleum (hint: du går 
EMIL istedenfor)»
… at versgo: «slik fikk elektrostudenten 
seg dame UTEN leg-day – kjærlighet ved 
første skrik etter hjelp og nåde»
… at vi denne gangen har kopiert over 
en tidligere utgave av Spitposten
… at vi er de eneste som er verdt å 
plagiere nå til dags
… at mitt beste minne er da jeg naken 
på sofaen intervjuet rektor Bovim og 
sensuelt slukte i meg ferske jordbær, 
stønnet liksom litt gjennom telefonen 
hver gang han lovet meg fusjon og et 
mer robust fagmiljø
… at rektor Bovim, din matador, sett 
bjerkestaven din i smaragdgruva mi
… at kjære Bovim, din Nobelpryd bryter 
mine kjøttmurer liksom tyskerne rev 
ned muren i Berlin i 1989
… at å Bovim, jeg vil høre din deilige, 
jordlige frukt klaske i en reise opp der 
blomstene spirer i upløyd mark
… at min Bovim, la din pilgrimsstav 
ljome mellom mine fløyelsberg og få 
meg til å rope etter Gud, Gud!, Gud!, o 
min Gud!
… at Bovim, fyll mine lengsler på 
samme måte som en humle flyr 
gjennom en stivpisket bringebærkrem 
… at du vet Bovim, din prins er en 
standhaftig marmorstatue erigert i E. 
C. Dahls minnepark, og jeg er den våte 
nidelvsgjørma som siver ned over din 
naturbunad
… at kom igjen, Bovim, kom inn. Du 
trenger ikke banke på, bare bus(s!) inn, 
T-kort eller ikke
… at Bovim, med ditt lem medlem 
lemme med
… at Bovim, det er lov for store 
lovnader å falle, som et  juksetelt hos 
mannskorentusiast i høstregnet
… at Bovim, din legekontorseim driver 
all min lyst og livsvilje, din sterile, 
kalde dunst får lårene mine til å bevre 
slik månen driver de mektige havs flo 
og fjære
… at Bovim, fis meg ikke på balla oløøø

Håpløst ny i byen? Vi viser vei til Norges 
triveligste uke i Nordens beste studieby.

Snorre Valen trekker fram 
HLS001 Helsepsykologi og 
helsefremming, samt IDRSA1002 
Idrettssosiologi. SANT1000 
Innføring i sosialantropologi. 
AFR1000 Innføring i Afrikastudier; 
MFEL1010 innføring i medisin 
for ikke-medisinere. For å ikke 
glemme KULT2204 STS: Ting og 
tegn.  

– Det er klart viktig med 
SANT0001 Kulturforståelse 

og internasjonalisering, men 
KULT1101 Digitale kulturer i 
forhold til PSY2011 Medienes 
publikum, mener MUSV2019 
Afrika: Musikk, kultur og historie. 
HFEL0010 Introduction to 
Norwegian History.

BARN2002 Childhood, 
Education and Well-Being with 
a Particular Focus on Africa 
påpeker at PSY1017 Abnormal 
psykologi. Dessuten er KULMI1000 

Introduksjon til kulturvern.  
Mangfold er viktig i PED1015 
Deltakelse og mestring i ulike 
grupper og læringsmiljø.

– Selvfølgelig har vi 
jo MUSV1007 Musikk og 
globalisering, men det må veies 
opp mot IT2805 Webteknologi, 
sier KIN0501 Kinesisk 
kulturkunnskap om PED2002 
Barne - og ungdomskulturer med 
vekt på aldersgruppen 10–20 år.

KULT1102 Innovasjon, kultur 
og næring kritiserer AFR1012 
Afrikas antropologi: Regionale 
perspektiver. Hva skjer da 
med ENG1000 Innføring i 
sosiolingvistikk? Ingen vet, men i 
mellomtiden kan du ta deg en øl 
og chille på Samfundet mens du 
leser til Fuglekjennskap ved HiNT.

tekSt: JOHAN MØKKERBAKKEN. foto: MARIUS NYHEIM KRISTOFFERSEN

tekSt: JOHAN MØKKERBAKKEN. foto: SIGNE KRAMHUS (STEINKJER)



BLI MED I NORGES STØRSTE NETTVERK AV 
INGENIØRER OG TEKNOLOGER!Send: NITO [mellomrom] din e-posttil 2160 og bli studentmedlem!Kun 300 kroner for hele studieperioden.

(Du belastes 300 kroner på telefonregningen din)
Medlemskapet blir aktivert når du har 

svart på eposten du får tilsendt.

• NITO Studentforsikring
• Faglige nettverk og kurs
• CV- og søknadshjelp
• Gjennomgang av arbeidskontrakt
• Jobbsøkerkurs
• Karriereveiledning
• Juridisk bistand
• Teknisk Ukeblad
• NITO Refl eks

Alle som studerer ingeniør- sivilingeniør- 
bioingeniør- eller teknologifag kan bli medlem. bioingeniør- eller teknologifag kan bli medlem. 
Se www.nito.no for medlemskriterier og 
fl ere medlemsfordeler.

Medlemskap lønner seg!

Master– eller bachelorstudent? 
Kun 300 kroner for hele studieperioden

RetuRadResse under dusken, singsakerbakken 2e, 7030 trondheim
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