
Fra A til F 
1. september innføres
det nye karakter-
systemet ved hele
NTNU. Fra da av er
det bokstavene A-F
som gjelder.

Side 3

Svineri

som dette har NTNUs
vaktmestere sett seg
grundig lei på.
Studenter og ansatte
blåser både i røykelov
og alminnelig folke-
skikk, hevdes det.

Side 5

Blått lys
Elendig opplsutning
om mange av 
arrangementene under
«Aktivitetsuka» fører
til krav om at tiltaket
legges ned.
Studentene valgte 
vinterferie framfor
miljødebatt.

Side 4

Nomadene

Ni ganger i sin 
40 år lange karriere
har Per Hag og 
Haakon Waadeland
byttet kontorer. Vi ble
med dem på gjengrod-
de stier i universite-
tets historie.

Side 12 og 13

Nytt NTH?
Professor Tor Ytrehus
ønsker seg en «School
of Engineering» for å
ta vare på siv.ing.-
studiet. Debatt side 15

– Må ha elefanthud
Førsteamanuensis Ola Svein Stugu
ved Historisk institutt tror det blir
svært vanskelig å rekruttere fast til-
satte instituttledere.

Debatt side 17

Ubalanse på bygda 
Forholdet mellom bonden og jorda
hans er kommet i ubalanse, sier sti-
pendiat Gunhild Setten, som forsker
på jærbonden.

Side 8
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Samler all 
studentservice
NTNU og Studentsamskipnaden 
planlegger et felles servicesenter for
Gløshaugen-studentene. Senteret vil
få tilhold i de nåværende lokalene til
Tapir bokhandel i Gamle Kjemi 
(bildet), og skal etter planen åpnes
høsten 2002.

NTNU vil samle Seksjon for 
studentservice, rådgivingstjeneste for
funksjonshemmede studenter og karri-
eresenter i det nye servicesenteret,

mens Samskip-
naden flytter
over aktivi-
teten som 
utføres ved 
«Studentinfo».
Det vil blant
annet si admi-
nistrasjon av
studielån,
semesteravgift
og studentvel-
ferd, inkludert
boliger og 
barnehager.

«...pengemangelen gjør at 
laboratoriene for en stor del
står som kulisser». Slik blir
situasjonen i Realfagbygget
beskrevet av professor Karl
Erik Zachariassen i et leser-
innlegg i Aftenposten.

Instituttleder Bjørn Munro
Jenssen ved Zoologisk institutt
er enig. Ifølge ham har bruk-
erne av det nye Realfagbygget
fått verdens flotteste labora-
torier, men har ikke råd til å
bruke dem.

– Flunkende nytt laboratorie-
utstyr blir stående ubrukt eller
utnyttes svært dårlig. Vi mak-
ter ikke engang å kjøpe inn de
kjemikaliene som trengs, sier
Munro Jenssen til
Universitetsavisa. Side 3

«Tomme kulisser» 
i Realfagbygget

Fredsprisvinneren 
– to år etter

For to år siden fikk student-
lederen Antero Benedito da 
Silva den første Studentenes
fredspris under ISFiT-99.
Universitetsavisa har besøkt
da Silva på Øst-Timor. Det er i
dag et FN-protektorat, men
etter planen skal de 900 000
innbyggerne få selvstyre i løpet
av året.

– At de norske studentene
støttet oss i kampen, ga oss
styrke til å holde fram, sier da
Silva i dag. Han har nå startet
et forskningsinstitutt som 
studerer ulike sider av 
gjenoppbygginga av landet.

Side 6 og 7

FOTO: NORALV PEDERSEN

Spørreundersøkelser
I denne uka startet to interne 
spørreundersøkelser blant studenter
og instituttledere. NTNU skal nå
gjennomgå en omfattende egen-
evaluering. Side 13
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ppåå  ddaaggssoorrddeenneenn
«Alle (...) universitetene her i landet har vært en berikelse for det
akademiske miljøet. Det vil sikkert også de nye universitetene bli. 

Flere av høgskolene har allerede en mer solid akademisk plattform 
enn det de etablerte universitetene hadde da de i sin tid ble etablert.»

Leder i Sunnmørsposten 7. mars

Flertallet i Mjøsutvalget foreslo at uni-
versitetene skulle få en rettslig status
som særlovselskap, mens et mindre-
tall gikk inn for et forvaltningsorgan
med særskilte og utvidete fullmakter.
Stortingsmeldingen «Gjør din plikt –
Krev din rett» har lagt seg på mindre-
tallets modell, men følger bare delvis
deres forslag om utvidete fullmakter.
Ut fra en vurdering av at forskjellen
mellom de to modellene ville avhenge
av hvilke fullmakter som ville bli gitt,
valgte Kollegiet ved NTNU i sin utta-
lelse om Mjøsutvalget ikke å ta et valg
mellom dem. Kollegiet presiserte der-
for hvilke fullmakter som var ønskelig.
Disse gjaldt hovedsakelig økonomisk
handlefrihet, hvor det ble fremhevet
at «På det økonomiske område må vi
ha muligheter til å avsette fond og ta
opp lån, samt bygge opp randsonesel-
skaper».

Statsråd Giske gir ikke noe i ret-
ning av utvidete økonomiske fullmak-
ter. Statsråden har flere ganger nevnt
innføring av nettobudsjettering som
gir økt handlefrihet i fordeling mellom
interne poster, men dette var planlagt
lenge før Mjøsutvalget. De utvidete
fullmakter går på det faglige og orga-
nisatoriske. De fire universitetene får
rett til å opprette grader på hovedfags-
og doktorgradsnivå. Videre får insti-
tusjonene selv bestemme den indre
organisasjon i fakulteter og eventuel-
le andre beslutningsorganer under
Kollegiet.

Giske presiserer at vi fremdeles
skal ha bare fire breddeuniversiteter i
Norge, og at de skal ha en spesiell sta-
tus. De er alle store økonomiske og
organisatoriske enheter, og milliard-
bedrifter med en stor profesjonalitet
på det økonomiske og administrative
område. En vesentlig del av ressurs-
tilgangen kommer fra andre kilder enn
fra statsbudsjettet, og vi oppfordres til
stadig å øke denne delen. Det sies at
«den eksternt finansierte virksomhe-
ten ved universiteter og høgskoler fort-
satt som hovedregel skal integreres i
den ordinære virksomheten». Dette er
et godt prinsipp, men den ekstern-
finansierte virksomheten er konkur-
ranseutsatt, og da må vi kunne ha en
større grad av økonomisk handlefri-
het. Vi må kunne handle etter vanlige
økonomiske prinsipper, for eksempel
ved å plassere midlene på rentebæ-
rende fond eller foreta investeringer i
nødvendige arealutvidelser. Både uni-
versitetet og staten taper penger ved
at vi må leie av andre som ser mulig-
heten for fortjeneste ved å investere
for å møte våre behov. Det er ganske
paradoksalt at Studentsamskipnadene
har en større økonomisk handlefrihet
enn våre fire universiteter.

Hvis Stortinget fastholder at
hovedmodellen skal være forvaltnings-
organ med utvidete fullmakter, bør det-
te omfatte også det økonomiske områ-
det. Det kan gjerne være innenfor vis-
se rammer med begrensninger på låne-
opptak og fondsoppbygging. Men skal
vi leve opp til ambisjonen om å være en
ledende kunnskapsnasjon, som mel-
dingen innleder med, må vi slippe til
kreativitet og handlekraft på alle
områder.

Rektor Emil
Spjøtvoll

Utvidete fullmakter?

ledelsen 
har ordet

Ville Trond Giske nådd så langt
som til å bli statsråd dersom
utdanningsreformen hans var
gjennomført da han var stu-
dent?

Om lag 300 møtte fram i
Realfagbyggets største audito-
rium da statsråd Trond Giske
forsvarte utdanningsreformen
forrige fredag. «Kvalitetsrre-
formen – gjør din plikt, krev din
rett» foreslår drastiske endring-
er for norsk høyere utdanning. Ved siden
av kraftig utvidelse av universitetsbegre-
pet, er innføring av en internasjonal grads-
struktur, langt tøffere krav til studiepro-
gresjon kombinert med betydelig økning i
studiefinansieringen og overgang til anset-
telse av instituttledere og dekaner, sen-
trale elementer i reformen. Ved siden av
studentene stilte både dekaner og insti-
tuttledere i rikt monn. De fikk se og høre
en pågående og uredd statsråd.

Fra fire til én doktorgrad. Giske
signaliserte at han begynner å bli kraftig
lei av at så mye av diskusjonen omkring
stortingsmeldinga går på universitetsbe-
grepet. Men han ser det ikke som noe
alternativ å la forholdene være som de er.

– Jeg tror ikke det er noe realistisk
alternativ. Et enstemmig Mjøsutvalg fore-
slo en ny bruk av universitetsbetegnelsen,
hvor fire doktorgrader skulle være krite-
riet. En utvidelse av begrepet vil komme
uansett. Spørsmålet er hva som skal til: Vi
fremmer en modell hvor én doktorgrad er
nok for å få ta universitetsnavnet i bruk,
og så får flere doktorgrader heller komme
til etter hvert som det er faglig grunnlag
for det. Dette er bedre enn Mjøsmodellen,
som vil kunne føre til at utdanningsinsti-
tusjoner setter alle kluter inn for å få
utdanning på fire doktorgrader.

– Vil ikke en senking av terskelen for å
kalle seg universitet, føre til at begrepet
blir så utvannet at de beste universitetene
føler de er nødt til å markedsføre seg selv
som eliteinstitusjoner for å skille seg ut av
den gemene hop – og kan dette lede til et
skille mellom A- og B-universiteter som du
tidligere har advart sterkt imot? 

– Vi har ikke plass til flere enn fire
breddeuniversiteter. Det er det allmenn
enighet om. Slik sett vil det bli opprett-
holdt en klar arbeidsdeling. Vår reform vil
ikke svekke breddeuniversitetene.

– Meldinga di har fått navnet «kvali-
tetsreformen.» Men den inneholder ele-
menter som kan se ut til å svekke kvali-
tetskravene – for eksempel at du går imot
oppretting av et eget organ for akkredite-
ring og evaluering, samt at du vil ha min-
dre bruk av eksterne sensorer?

– Jeg tror ikke at eksterne sensorer er
kvalitetssikring. Den enorme bruken av
ressurser til gjennomføring av eksamen
og ekstern sensur – sammen med et slikt
akkrediteringsorgan – vil trekke ressur-
sene bort fra der kvaliteten skapes, i

undervisninga og i forskningen. Dermed
vil store midler gå til mer byråkrati i ste-
det for til å fremme kvalitet, hevder Gis-
ke.

Hevet pekefinger. Under presenta-
sjonen av reformen, og med støtte av
sitater fra U2, Tre små kinesere og
Erlend Loe, benyttet Giske anledningen
til å rette en advarende pekefinger mot
studentene.

– Å ha en ung statsråd kan også være
en ulempe, sa han. Med det mente stats-
råden tydeligvis å signalisere at han har
i friskt minne hvor mye tid som går med
til alt annet enn å lese fag eller gå på fore-
lesninger. Manglende studieprogresjon var
et gjennomgangstema.

– Statistikken viser at rundt 40.000
studenter er forsinket. I forrige uke ble
det offentliggjort end undersøkelse som
viser at studenter bruker alt for lite tid
på studiene. Slik kan det ikke fortsette,
mente Giske.

Reformen foreslår en rekke tiltak for å
få opp studieprogresjonen. Lånefinansie-
ringen er ett av dem. Det foreslås å øke sti-
pendandelen fra 30 til 40 prosent, men
samtidig knytte dette opp til en ordning
hvor beløpet i utgangspunktet gis som lån
og konverteres til stipend først etter at
eksamenene er avlagt.

Dette foranlediget kritikk fra studen-
ter i salen: Det vil føre til økt eksamens-
press, ble det hevdet. Studenter får et eks-
tra, økonomisk press på seg ved at de taper
store beløp dersom de stryker.

– Jeg er enig i at dette kan føre til økt
eksamenspress. Derfor ønsker vi å stable
på beina alternative ordninger til dagens
system med ensidig vekt på avsluttende
eksamener. Vi må få til en ordning med
løpende vurderinger, sa Giske.

Innvendingen om at studenter som
ønsker å bruke tid på frivillig arbeid, for
eksempel UKA eller ISFiT, nå blir straffet
økonomisk, hadde statsråden lite til overs
for.

– Jeg reagerer på argumentet. Jeg
aksepterer ikke at 400-500 UKA-og ISFiT-
aktivister skal fungere som unnskyldning
for 40 000 forsinkede studenter, tordnet
en engasjert statsråd.

– Dessuten vil alle studenter få mer
penger med vårt forslag, forsinket eller
ikke, hevdet Giske. Statsråden har tidli-
gere røpet at han ikke satte av mer enn én
måned til lesing før en av sine universi-

tetseksamener. Under fredagens foredrag
kunne han røpe flere skrekkelige eksem-
pler: Om ikke navngitte politiker-kolleger
som gikk opp til tunge eksamener etter få
dagers lesing. Fra salen ble det spurt om
unge student Giske ville tatt eksamen der-
som han – i henhold til sitt eget reform-
forslag – hadde blitt tvunget til å sette av
ett eller to semestre til nevnte eksamen:
Dersom ikke, hadde han da aspirert til å
bli statsråd i dag? Giske unngikk behen-
dig å besvare spørsmålet.

– Penger ikke alt. Under den korte
tida som var satt av til debatt, spurte
blant andre professor Kolbjørn Hagen
om regjeringa kunne love mer penger ut
over en ren reorganisering av høyere
utdanning?

– Jeg aksepterer ikke argumentet om
at mer penger er alt som skal til. Selvføl-
gelig er det også en del av diskusjonen,
men nå må vi se på hva det er å hente
gjennom å få til en bedre modell, svarte
Giske. Når det gjaldt reformen av grads-
strukturen, hadde statsråden følgende
kortfattede melding til salen:

– Jeg kan med hundre prosent sikker-
het si at dette vil bli vedtatt. Så det kan
dere forberede dere på at vil bli innført fra
neste høst.

TORE OKSHOLEN
tore.oksholen@adm.ntnu.no

Fire eksterne i
Kollegiet
Kollegiet som skal velges til høsten,
kan komme til å få fire eksterne
representanter, mot to i dag. I Giskes
stortingsmelding foreslås det at styret
skal sammensettes på følgende måte:

Vitenskapelig tilsatte: 4
Eksterne: 4
Studenter: 2
Teknisk/administrative: 1

Dette vil bety at Kollegiet får to
færre medlemmer enn i dag, men det
interne flertallet beholdes. 

Høgskoler blir universitet
uansett, mener Giske
En utvidelse av 
universitetsbegrepet
vil komme uansett.
Spørsmålet er hvilke
kriterier som skal 
legges til grunn, sa
statsråd Trond Giske
da han besøkte NTNU
forrige fredag.

ILLUSTRASJON: ELIN HORN
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Uta blank, men inni
krank! Brukerne av det
nye Realfagbygget har
fått verdens flotteste
laboratorier, men har
ikke råd til å bruke
dem.

Instituttleder Bjørn Munro Jens-
sen ved Zoologisk institutt for-
tviler: Siden overgangen til
NTNU i 1996 har han opplevd
årlige nedskjæringer av drifts-
budsjettet.

På stumpene løs. – Det går
på stumpene løs, både når det
gjelder forskning og undervis-
ning, sier han, og tilføyer at
frustrasjonen ikke akkurat har
blitt mindre etter flyttinga til
Realfagbygget.

– Vi er såre fornøyd med loka-
lene vi har fått, – flotte arbeids-
rom og masse nytt og fint utstyr.
Problemet er at vi ikke har råd
til å ta det i bruk. Flunkende
nytt laboratorieutstyr blir stå-
ende ubrukt eller utnyttes svært
dårlig. Vi makter ikke engang å
kjøpe inn de kjemikaliene som
trengs. Et annet eksempel er den
nye dyrestallen, som regnes som
en av de beste i landet. Den med-
fører betydelige ekstrautgifter,
som vi ikke får noen kompensa-
sjon for. Dermed greier vi heller
ikke å utnytte den slik vi gjerne
skulle.

Tilpasningen til stadig slan-
kere budsjett medfører at insti-
tuttet ikke lenger ser seg i stand
til å drive tilfredsstillende under-
visning på hovedfagsnivå.
Grunnutdanningen lider også:
– Det er for lengst slutt på å invi-
tere gjesteforskere. All ekstern-
undervisning er kuttet ut.Vi kan
ikke lenger leie inn kompetanse
til å holde undervisning i kurs

der vi selv ikke har spesialkom-
petanse. Et eksempel er under-
visning i akvakultur, der vi må
leie inn personer med spesial-
kompetanse blant annet i fiske-
sykdommer. Denne spesialkom-
petansen fins ikke ved NTNU.
De ansatte ved Zoologisk insti-
tutt må selv gi denne undervis-
ningen. Det betyr at studentene
ikke får forskningsbasert under-
visning. Og når lærerne må
undervise mer, blir det mindre
tid til forskning, beklager Mun-
ro Jenssen.

Skviset. – Videre har vi kuttet

ut alle former for gruppeunder-
visning. Vi prøver så langt som
mulig å skjerme feltundervis-
ningen, fordi den er viktig for
biologiundervisningen. Men
studentene må betale høyere
egenandeler til reise og opp-
hold. Vi har også vært nødt til å
redusere bruken av sensorer
fra andre universiteter, – vi har
ikke råd til å dekke reise og
oppholdsutgifter.

Når krybba er tom, bites som
kjent hestene. Jenssen hevder at
det ikke lenger er tvil om at de
naturvitenskapelige fagene har
blitt NTNUs stebarn, fullsten-

dig i skvis mellom teknologifa-
gene, samfunnsvitenskap og
humaniora. Dette skjer samtidig
som NTNU, som det eneste uni-
versitetet i landet, har økende
søkning til biologifagene.

Imøteser ny budsjettmo-
dell. Fakultetsdirektør Geir
Walsø ved Fakultet for kjemi og
biologi er vel kjent med penge-
problemene ved Zoologisk insti-
tutt, men framhever at inn-
strammingstiltakene omfatter
hele fakultetet. Walsø bekrefter
at det  har vært betydelige bud-
sjettnedskjæringer over flere år.

I år var budsjettkuttet spesielt
stort og på hele 20 prosent i for-
hold til i fjor. En del av ned-
skjæringen har sammenheng
med at antallet sivilingeniør-
studenter på kjemi har gått ned.
Walsø innrømmer at fakultetet
kanskje ikke har funnet den
mest optimale fordelingsmodel-
len og imøteser NTNUs nye bud-
sjettmodell.

SYNNØVE RESSEM
synnove.ressem@adm.ntnu.no

Tomme laboratorier i
Realfagbygget

Her burde det sittet  zoologer på hver en stol. Men instituttleder Bjørn Munro Jenssen har ikke budsjett til det. FOTO: MENTZ INDERGAARD

Glem alt om tall og
desimaler. Heretter er
det bokstavene A-F
som gjelder.

Det er like greit å lære seg det
med én gang: A betyr «fremra-
gende», F betyr «ikke bestått».
Bokstavene mellom der – B, C, D
og E – blir da henholdsvis «meget
god», «god», «brukbar», og
«tilstrekkelig». Flere karakterer
enn disse seks blir det ikke.

Etter den 1. september blir
det helt slutt på å sette tallka-
rakterer ved NTNU. Da blir alt
sensurert etter bokstavsystemet.

Tilpasset Europa. Når
NTNU nå går over til en ny
karakterskala, er det ut fra et
ønske om å få en ensartet skala
felles for hele universitetet. Og

ut fra ønsket om en karakter-
skala som er lettere å forstå i
utlandet. I det europeiske sam-
arbeidet er det denne skalaen
man konverterer til når man
skal sammenlikne eksamens-
karakterer fra ulike land.

Den nye stortingsmeldinga
har anbefalt at all høgere utdan-
ning i Norge går over til en slik
skala; og de andre norske uni-
versitetene vurderer også å ta
den i bruk.

Gamle skjevheter. Den nye
karakterskalaen opererer altså
med seks bokstaver, punktum.
Ingen plusser eller minuser,
ingen desimaler eller andre
finurligheter.

De gamle desimalkarak-
terene som allerede ligger i
eksamensprotokollene, blir
liggende – men vil til høsten også
bli konvertert til bokstaver. Kon-

verteringen vil foregå etter
bestemte tabeller som fakul-
tetene selv har utarbeidet for de
ulike typene studier. Det betyr
for eksempel at en sam-
funnsviter som tidligere har tatt
en emneeksamen med karak-
teren 2,1, vil få denne konvertert
til en A – mens en mat/nat-stu-
dent med samme karakter vil få
den konvertert til en B. Det er
fordi dagens karakterskala har
blitt brukt svært ulikt i ulike fag-
miljøer, altså en gammel skjevhet
som nå skal rettes opp. Hensik-
ten er å få en felles oppfatning av
nivået på prestasjonene,
uavhengig av gamle fagtradis-
joner. Den nye karakterskalaen
blir gjengitt i informasjonsdelen
av vitnemålet.

D-dagen. Alle eksamener
med eksamensdag til og med
den 31. august i år blir sensu-

rert etter tallkarakterskalaen.
Det samme gjelder alle oppga-
ver som blir levert før samme
dato, selv om de blir sensurert
seinere på høsten. Og alle som
har fullført en grad før denne
datoen, vil få vitnemål etter den
gamle tallskalaen.

Men går du videre etter den
31. august, for eksempel til
hovedfag etter fullført lavere
grad, får du ditt nye vitnemål
med bokstavkarakterer. Ingen
vil få karakterutskrift og vit-
nemål med blanding av tallka-
rakterer og bokstavkarakterer,
det vil bli med enten den ene
eller den andre karakterskalaen.

For at de som ikke fullfører
sitt studieløp før 1. september,
ikke skal «miste» det de har fått
tidligere, får alle tilsendt en
karakterutskrift med det de har
oppnådd av eksamensresultater,
i tallkarakterskalaen. Den blir

sendt ut i forbindelse med kon-
verteringsarbeidet.

Fagspesifikt. Fakultetene er
nå i gang med å utarbeide fag-
spesifikke beskrivelser av vur-
deringskriteriene for hver bok-
stavkarakter. Det skal være et
supplement til den generelle
beskrivelsen, og er ment som a)
hjelp for de som skal sensurere
eksamen; b) hjelp for studen-
tene til å vite hva som ligger til
grunn for karakteren; og c)
hjelp for potensielle arbeidsgi-
vere. Karakterskala med fag-
spesifikk beskrivelse vil stå i
studiehåndbøkene.

Mer informasjon finer du på
adressen http://www.ntnu.no/
studieavd/karakterskala.html

LISA OLSTAD
lisa.olstad@adm.ntnu.no

Bokstavkarakterer fra høsten av
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Gode idéer bør 
belønnes, mener 
Jon Lippe.

Lippe (bildet)
er prosessled-
er i Nærings-
livets idéfond
for NTNU, og
lover 10 000
kroner i pre-
mie til den
beste tverr-
faglige pro-
sjektideen.

Næringsli-
vets idéfond
skal starte nye

prosjekter i 2002 og er på jakt
etter vitenskapelig ansatte og
studenter med gode ideer.

– Vi vil ha tak i ideene, fore-
løpig er det ikke så viktig hvor-
dan ide skal gjennomføres.
Videreutvikling til prosjekter
kommer i neste omgang, sier Lip-
pe.

Prosjektene skal knytte
NTNU mot næringslivet. – Vi
skal utvikle kunnskap som
næringslivet vil trenge i flere år
framover, sier prosesslederen.
Fondet disponerer tilsammen 70
millioner kroner over en perio-
de på sju år, og har 17 medlems-
bedrifter, deriblant Statoil, Gjen-
sidige-gruppen,Telenor og Norsk
Hydro.

Idéfondet har i dag 17 sti-
pendiater og postdoc-er, som er i
gang med prosjekter innenfor de
fire satsingsområdene «energi og
miljø», «transport og logistikk»,
«medisinsk teknologi» og «kunn-
skapsnettverk». Her koples aka-
demisk forskning med bedrif-
tenes behov.

– På denne måten kombine-
res faglige utfordringer for for-
skerne, bedriftene får nyte godt
av kompetansen ved NTNU, og
studentene introduseres til pro-
blemstillinger de vil møte sei-
nere i arbeidslivet, sier Lippe.

Idéfondet er åpent for nye
prosjekter innen alle sine fire
satsingsområder, og ønsker inn-
spill fra både teknologi, huma-

niora og samfunnsfag. Lippe
mener det finnes rom for de fles-
te fagmiljøer:

– Vi vil gjerne at ulike fag-
miljø samarbeider om prosjek-
ter. Problemene i samfunnet er
for komplekse til å kunne løses
av en fagdisiplin alene. Det er
det beste argumentet for tverr-
faglighet.

ANNE BERIT HEIERAAS
anne.heieraas@adm.ntnu.no

Les mer om Idéfondet på:
www.idefondet.ntnu.no/
idefondet/

10 000 kroner for beste idé

Viktig blå bok
Budsjettdokumentet 2000-
20002 for NTNU foreligger
nå ferdig trykket. Den blå
boka inneholder en rapport
om virksomheten i år 2000,
årsplan for 2001 og budsjett-
forslag for 2002. Her står det
garantert ting du ikke visste
om NTNU, men som kan
være verdt å vite. Ikke minst
budsjettforslaget for 2002 bør
vekke interesse. De vitebe-
gjærlige kan få dokumentet
ved henvendelse til Økono-
miavdelinga i Teknostallen.

Nytt nummer
av «Barn»
Hva slags kunnskap kan reg-
nes som vitenskap, og hvem
bestemmer det? Spørsmålet
stilles i siste utgave av tids-
skriftet Barn, utgitt av Norsk
senter for barneforskning.
Artikkelen tar for seg psyko-
logen Åse Gruda Skard, en av
landets pionerer i barnepsy-
kologi. Gjennom sitt virke
over 50 år ble hun den som
framfor noen ga moderne bar-
neoppdragelse et ansikt utad.
Bøkene hennes ble folkeles-
ning, og hun dukket stadig
opp i programmer om barne-
oppdragelse i radio og TV.
Kort tid etter at den siste
boka hennes ble utgitt i 1986,
ble hun borte fra det offentli-
ge rommet. Artikkelforfatter
Tonje Kolle er opptatt av
hvorfor Skard er blitt usynlig
og glemt, og knytter dette til
pedagogikk, makt, kjønn og
vitenskap.

Nysgjerrigper
Kvifor er brune egg hardare
enn kvite? Dette var pro-
blemstillinga 7. klasse ved
Sæbø skule stilte. Etter ei rad
eksperimentar fann dei at egg
med brune skal er hardare
enn kvite. Forklaringa viste
seg etter kvart å vera at des-
se egga vart verpa av ei høne-
rase som er større.
Prosjektet gjekk til topps i
konkurransen Årets nysgjer-
rigper 2000. Nå er tida kome
for årets konkurranse, og
ungar i alderen 1-7 klasse
vert inviterte til å melde seg
på. Statsministeren kjem til å
dele ut prisen til dei heldige.
– Vi har mange premier –
sjekkar på 10 000 kroner, opp-
levingstur til Oslo, og mykje
meir, seier prosjektleiar Ter-
je Stenstad. Frist for innsen-
ding er 1. mai. For meir info
kan ein sende epost til
mha@forskningsradet.no

Aids
Universitetet i Nairobi
reknar andelen HIV-positive
studentar til å liggje mellom
20 og 30 prosent av totalt 20
000 studentar. «Etter som
førelesarar og studenter dør,
vert heile generasjonar av
talent tapt,» skriv den ame-
rikanske avisa The Chronicle
of Higher Education.« Stu-
dentane blir til regel sjuke
først etter at dei er uteksa-
minerte. Dei har ikkje mange
yrkesaktive år føre seg før dei
bli permanent sjuke,» skriv
avisa. Ein reknar med at 8.8
prosent av den vaksne befolk-
ninga sør for Sahara er smit-
ta av HIV.

– Legg ned aktivitets-
uka! Det er rådet fra
fakultetsdirektør 
Åge Søsveen etter 
årets arrangement.
Han synes det er pinlig
å være arrangør når
bare én av ti studenter
møter opp.

Aktivitetsuka er et arrangement
skreddersydd for sivilingeniør-
studentene i tredje årskurs. Ved
Fakultet for maskinteknikk ble
det holdt seks foredrag på ons-
dag og torsdag. Av de 140 stu-
dentene på dette fakultetet i
tredje klasse møtte det opp
mellom 10 og 34 studenter på
hvert av foredragene. Lavest del-
takelse var det på foredraget til
administrerende direktør David
Lysne fra Sintef Petroleums-
forskning, som snakket om de
ekstreme utfordringene i å hen-
te olje og gass fra 1000 meters
havdyp. På mange andre fakul-
tet meldes det også om glisne
benkerader og minimal student-
interesse for Aktivitetsuken.

Pinlig. – Legg ned hele uka,
anbefaler fakultetsdirektør ved
Maskinteknikk, Åge Søsveen.
Han synes det er misbruk av tid
og ressurser å arrangere en slik
uke for studentene, når de ikke
finner tid til å møte opp. I et
kort semester med et krevende
studieprogram er det ikke for-
svarlig å sette av en uke til fri-
villige aktiviteter, hvis studen-
tene heller velger vinterferie,
mener Søsveen.

– Vi er veldig skuffet over
oppmøtet, og det er pinlig når
prosjektlederen for den norske
el.bilen «Think» tar seg fri fra en
travel jobb og kommer hit, og så
er det nesten ingen her! 

– Kan fravær av studenter på
foredragene være med å skade
NTNUs anseelse som en seriøs
og engasjert institusjon?

– Vi kan ikke skjule den vur-
deringen, sier Søsveen. Han
ønsker nå heller gjesteforeles-
ninger og temakvelder over et
helt semester, enn en hel uke
som studenter fritt kan dispo-
nere.

– Legg det til 1. klasse.
Dette er det andre året hvor
Aktivtetsuka blir arrangert.
Hensikten er å gi studentene en
«annerledes uke», som det heter
på arrangørenes hjemmeside,
og en mulighet til å gå på fore-
lesninger innen andre fag enn
de man studerer. Et felles pro-
gram utarbeides for tre av
dagene, mens fakultetene selv
styrer innholdet i to av dagene.
Blant årets tilbud var både
debatter, seminarer, kurs og
forelesninger. Men erfaringene
tyder på at tredjeklassingene i
stedet brukte uka til vinterfe-
rie.

– Intert må vi bli enige om
hva vi vil med denne uka, er
kommentaren fra fakultetsdi-
rektør Birger Horgen ved Geolo-
gi og petroleumsteknologi. 40 av
studentene ved hans fakultet
benyttet uka til å reise på eks-
kursjon til England, mens resten
av studentene deltok på en to
dagers ekskursjon til Kristian-
sund. Fakultetsdirektør ved Kje-
mi og biologi, Geir Walsø, fore-
slår at uka heretter blir arran-
gert for første årskurs, ettersom
tredjeklassingene tydeligvis ikke
vet å verdsette tilbudet.

Må ha belønning. Leder av
Aktivitetsuka, Petter Norli,
bekrefter den lave deltakelsen:

– Det er skremmende at
framtidas ledere ikke dukker opp
på miljødebatt, sukker Norli og
sikter til et av seminarene. Nor-
li er fornøyd med både planleg-
ging og avvikling og finner ing-
en grunn til å ta selvkritikk for
arrangementet. Han mener det
er studentene selv som har svik-
tet. Men han mener at det neste
år må legges inn en «gulrot» som
lokkemiddel for dem som deltar.

En mulig belønning kan være å
gi studenter som deltar, fritak
for øvinger.

TORE HUGUBAKKEN
tore.hugubakken@adm.ntnu.no

Aktivitetsuka ble
vinterferie

Meget glissent på benkeradene i Realfagbygget da det ble arrangert stor miljødebatt under Aktivitetsuka.
FOTO: TROND OLDERTRØEN

Manglende faktakunnskaper
blant miljøpolitikere og saksbe-
handlere er en større trussel mot
naturen enn både drivhuseffekt
og utslipp av tungt nedbrytbare
miljøgifter.

Heller ikke gamle miljø-
kjepphester som kloakkforuren-
sing og drivhuseffekt kan like-
stilles med fravær av fakta-
kunnskaper blant politikere hva

graden av miljøsynd angår.
Det fastslo de seks fore-

dragsholderne under disku-
sjonsmøtet på Gløshaugen ons-
dag 14. mars. «Myter og fakta i
miljødebatten 2001» var tema
for møtet som inngikk i Aktivi-
tetsuka.

«Kunnskapsløse politikere
er et miljøproblem»



«Målet er å utarbeide
en seniorpolitikk ved
institusjonen som skal
behandles i Kollegiet.»
Dette skreiv NTNUs
personalsjef i eit notat
til fakulteta i april
1999.

Året etter var seniorpolitikken
redusert til nokre avsnitt i ei
melding om personalpolitikk til
Kollegiet. Dåverande personal-
sjef Knut Veium annonserte ein
eigen seniorpolitikk i samanheng
med presentasjonen av ei under-
søking om tilhøva for eldre med-
arbeidarar som Psykologisk
institutt hadde utarbeidd. I dag,
to år seinare, etterlyser kollegie-
medlem Kjell Evjen denne vars-
la seniorplanen.

– Eg har fått fleire spørsmål
frå seniorar ved universitetet,
som lurer på kva som skjer med
dette, seier Evjen.

Dagens personalsjef, OU-
direktør Trond Singsaas, kan for-

telje at ei melding om personal-
politikk, frå i fjor, inneheldt
nokre avsnitt om seniorpolitikk.
Det er alt. Han seier at oppføl-
ginga frå universitetsleiinga vil
leggja vekt på at det er mest ten-
leg med differensierte tiltak
ovanfor dei eldre medarbeida-
rane. Eldrepolitikken kan ta to
ulike retningar: Ein type tiltak

retter seg inn på å få folk til å bli
i stillingane. Ein annan type tek
sikte på å leggja tilhøva til rette
for at folk kan nytta ordningane
til å slutte tidleg.

Det varierer frå stad til stad
om ein har behov for å halda på
medarbeidarane, eller om ein
treng å få inn unge folk. Derfor
ønskjer leiinga å overlate ansva-

ret for seniorpolitikken til det
einskilde fakultet og/eller insti-
tutt.

Det er vedteke å halda såkal-
la milepælsamtalar for alle til-
sette ved fylde 58 år.

Når det gjeld seniorkursa, er
desse lagt på is inntil vidare.
Singsaas forklarar dette med at
ein ikkje av bestemt seg for om

det er tenleg at sentraladminis-
trasjonen har til ansvar å køyra
slike.

TORE OKSHOLEN
tore.oksholen@adm.ntnu.no

Teknisk avdeling har
sett seg grundig lei på
at nikotinsugne 
studenter og ansatte
blåser en lang marsj i
både røykeloven og
alminnelig folkeskikk.

Et slapt røykteppe svever over
inngangspartiet ved Sentralbygg
1. På trappa står tre dampende
studenter i le for en snøskur som
for en stakket stund dreper vår-
stemningen. Fem-seks meter
borte ruver et stort, ensomt aske-
beger. Rundt og særlig under
metallristen hvor de nikotin-
hengivne tar et pusterom, fan-
ger en mosaikk av sigarett-
stumper blikket.

«Røyking forbudt». – En
skikkelig uting. Det er ikke slik
det skal se ut på universitets-
området. Driftsleder John Erik
Ustad er oppgitt. Med referanse
til blant annet et eget oppslag
et par sigarettlengder unna, på
selve inngangsdøren, hvor det i
klartekst heter at røyking i
nevnte område er forbudt, nek-
ter han å tro at utilstrekkelig
informasjon er hovedårsaken
til at det dampes og dumpes
sigaretter. Både studenter og
ansatte synder, verst er de
førstnevnte.

– Makeligheten tar kontroll
over oppdragelsen; for det bør
være godt kjent at det i tråd med
den nye røykeloven ikke er til-
latt å patte rett ved inngangene,
fastslår driftsleder Ulstad. Han
mener også at NTNUs profil som
røykfritt universitet burde borge
for bedre tobakksvaner blant høy
og lav.

Volumet av sneiper er det
mest iøynefallende resultatet av
røykernes romslige tolkninger av
de nye forskriftene. Imidlertid er
det ikke røykstumper i hytt og
vær som volder mest irritasjon
blant de ansatte på Teknisk
avdeling.

Røyklagt ankomst. – Na-
turligvis er det beklagelig at
mange ikke viser såpass
respekt at de bruker askebe-
grene. Men det største proble-
met er at ikke-røykere blir ram-
met Det skal være mulig å
bevege seg inn og ut av univer-

sitetet uten å måtte kjempe seg
gjennom et teppe av røyk, påpe-
ker Ustad. Men samtidig har
han stor forståelse for at røy-
kere ønsker å søke ly for snø og
vind.

– Som tidligere vanerøyker
er jeg innforstått med hvordan

både de med og de uten en siga-
rett i hånden oppfatter situasjo-
nen. Stundom kjenner jeg selv
«suget», innrømmer Ustad. Men
gjeldende bestemmelser må
etterleves.

– Kollegiet har besluttet at
det skal være røykfritt i lokalene

og ved inngangspartiene ved
NTNU, og dermed er det ikke noe
å diskutere, avslutter John Erik
Ustad.

TROND OLDERTRØEN
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Avstumpete røykere irriterer

LEI: Det går på stumpene løs for driftsleder John Erik Ustad og driftsoperatør Stig Pallesen. Røyking ved inngangspartier og haugevis av sneiper alle andre
steder enn i askebegrene irriterer. FOTO: TROND OLDERTRØEN

Bare ni søkere har meldt
seg til femten ledige stil-
linger ved Institutt for 
datateknikk og informa-
sjonsvitenskap (IDI).
– Vi har ikke nok å tilby
dem, sier instituttleder
Kjell Bratbergsengen.

Det er ikke lett å skaffe nok kva-
lifiserte folk til datafagene ved
NTNU. Ved IDI har man store
problemer med å fylle kvoten.

Bratbergsengen kan dessuten
opplyse at to av de ni søkerne er
interne. I realiteten er det altså
bare sju nye søkere til de fem-
ten stillingene. Bratbergsengen
vil ikke si noe om hvorvidt alle de
sju søkerne vurderes til å ha den
nødvendige kompetanse.

Instituttlederen skylder på
pengemangel når han skal for-
klare den sviktende interessen.

– Det er høykonjunkturer i
næringslivet på dette området.
Folk sitter i interessante og godt
betalte jobber. Vi greier ikke å

lokke dem til oss, sier han. Høy-
ere lønn er en del av forklaring-
en – men ikke hele, ifølge insti-
tuttlederen.

– Vi har et høyt arbeidspress,
og få ressurser til å drive forsk-
ning. Vi mangler utstyr og lider
under sviktende arbeidsforhold.
Alle disse faktorene spiller inn.

Mer penger er botemidlet,
mener Bratbergsengen.

– Kommer studentene til å
lide på grunn av for få lærere?

– Vi er nødt til å leie inn folk
til å forelese for å avhjelpe pro-

blemene på kort sikt. Dette går
svært hardt ut over forskning-
en, siden de innleide ikke for-
sker, sier han.

TORE OKSHOLEN
tore.oksholen@adm.ntnu.no

Seniorpolitikken som forsvann

Bare ni søkere til 15 ledige datastillinger
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Ti år har gått sidan 
massakren på Santa
Cruz-kyrkjegarden i Dili.
Den indonesiske 
nedslaktinga av over 
200 ungdomar og stu-
dentar var det kanskje
viktigaste vendepunktet
i fridomskampen på
Aust-Timor.

Han seier det så stille at eg knapt kan høy-
ra orda:

– Eg går sjeldan hit – greier det ikkje.
Det er så vondt og skremande å tenkja på
det som hende. Eg er redd for at noko lik-
nande kunne skje på nytt.

Antero Benedito da Silva myser mot
den låge kveldssola som gløder dei lutande
krossane. Det kviler helgefred over Santa
Cruz-kyrkjegarden i den austtimoresiske
hovudstaden Dili denne fredagsettermid-
dagen i mars. Mellom monumenta og vilt-
veksande mais grev tre menn ei grav. Ein

herre krossar seg føre Kristus-krusifikset
i kapellet, glir lydlaust ut gjennom hovud-
inngangen og forsvinn bak treet. Eit frodig,
grønt eukalyptustre som framleis står ved
porten til gravlunden. Der i det tette lauv-
verket gøymde fotografen Max Stahl seg
med kameraet sitt medan han filma det
grufulle som føregjekk nokre meter under
fotsolane på han.

12. november 1991. Mange tusen
hadde møtt fram til minnegudstenesta
over den 18 år gamle Sebastião Gomes
denne morgonen. Gomes og ein medstu-
dent hadde vorte drepne av det indonesis-
ke politiet to veker tidlegare. Etter messa
gjekk dei sørgjande i prosesjon gjennom
sentrum av Dili til Santa Cruz-kyrkjegar-
den der Gomes var gravlagd. Det fredele-
ge gravfølgjet utvikla seg til ein rein
demonstrasjon mot det brutale indonesis-
ke okkupasjonsregimet. Indonesia inva-
derte Aust-Timor i 1975, ein invasjon som
i løynd var godkjent av Australia og USA.
Allereie i 1991 rekna Den internasjonale
raudekrossen at 
200 000 austtimoresarar, ein tredjedel av
den opphavlege folkesetnaden på øya,
hadde mista livet sidan 1975.

Det veksande gravfølgjet protesterte
også mot det som hadde skjedd like i for-
kant av drapet på Sebastião Gomes: Ein
portugisisk delegasjon, støtta av FN, var
venta til Dili. Endeleg kunne austtimore-

sarane få eit høve til å seia i frå
om uretten som føregjekk i lan-
det. Men det vart ikkje noko av
vitjinga fordi utsendingane had-
de akkreditert ein australsk
journalist som styresmaktene i
Jakarta nekta å sleppa inn på
grunn av at ho skulle vera Aust-
Timor-sympatisør. Vonbrotet
dette vekte, gjorde at stemninga
var særs spent då prosesjonen
med mellom 3000 og 5000 men-
neske nådde Santa Cruz.

«Cirka klokka kvart på åtte,
medan opptoget gjekk inn på
kyrkjegarden, kom det ein grøn
lastebil med væpna soldatar og
stogga i krysset nær den katol-

ske barnehagen. Ungdomane heldt fram
med leverop, og så small det skot, retta mot
ungdommane og studentane.» Slik skildrar
nobelprisvinnar biskop Carlos Filipe
Ximenes Belo det som skjedde, i Lars S.
Vikør si bok «Aust-Timor. Ein nasjon under
jernhælen». Over 200 menneske vart skot-
ne eller spidda i hel av bajonettane. Lika
vart lempa opp på lasteplanet til sju las-
tebilar som sto utanfor hovudinngangen,
med motorane i gang, klare til å køyra.

Vande med døden. – Dili var stille i
fleire veker etter massakren. Folk torde
knapt gå ut, minnest Antero Benedito da
Silva. Saman med Nelson Belo står da
Silva ved grava til Sebastião Gomes. Belo
kjende Gomes godt:

– Han var ein god gut. Modig gut, sei-
er han stille medan han gløttar mot den
enkle kvite krossen med inskripsjonen
«Aqui jaz» («Kvil i fred») skrive i svart. Belo
var inne på kyrkjegarden den fatale mor-
gonen for ti år sidan. Medan han såg vene-
ne sine verta skotne, åla han seg langs bak-
ken for å koma seg unna kulene. Han kom
seg uskadd til den høge sementmuren i
andre enden av gravlunden og klatra usett
over. Men sjølv om Belo slapp bøta med
livet, var korkje han eller dei andre stu-
dentane i Dili trygge i tida som kom. Poli-
tiet hadde sett seg føre å smadra det ster-
ke undergrunnsnettverket av fridoms-
kjempande studentar. Sjølv var Belo inne
til avhøyr fem gonger. Kvar gong vart han
i tillegg til harde avhøyr, svidd med glø-
dande sigarettar eller torturert med elek-
trosjokk. Dei brune underarmane hans
viser framleis arra etter sigarettglørne.

– Far lærde meg å aldri tapa andlet i
møte med torturistane. Han sa at eg måt-
te visa styrke ved å spøka og halda humø-
ret oppe, same kva eg vart utsett for. Når
eg fekk elektrosjokk, stramma eg alle mus-
klane i kroppen. Det døyvde smerta og tok
til slutt motet frå politiet.

Da Silva nikkar medan Nelson fortel:
– Me har sett og opplevd dette sidan

barndomen. Menn som har fått skore av
øyra og vorte tvinga til å eta det, valdtek-
ne kvinner og vener som er herja etter mis-

handling. Me har på
ein måte vorte vande
med valden og
døden.

S t u d e n t e n e s
fredspris. To år
har gått sidan
Antero Benedito da
Silva, dåverande
leiar i East Timor
Student Solidary
Council (ETSSC),
mottok den fyrste
Studentenes freds-
pris under ISFiT-99
for den ikkje-valde-
lege kampen for eit
fritt Aust-Timor.
Berre veker etter at
den indonesiske
p r e s i d e n t e n
Suharto sommaren
1998 måtte gje frå

seg styringa i Indonesia, gjennomførte
ETSSC opne møte med befolkninga over
heile Aust-Timor. På desse møta kunne
austtimoresarar for fyrste gong snakka
ope om torturen og redsla under den bru-
tale indonesiske okkupasjonen.

Før folkerøystinga 30. august 1999, der
eit overveldande fleirtal stemde for sjølv-
stende frå Indonesia, dreiv studentane ein
større opplysingskampanje. Dei mobiliser-
te folket politisk og opna studentkontor i
dei fleste byane sjølv om dei visste at dei
risikerte livet. Den pro-indonesiske milit-
sen dreiv utbreidd terror mot austtimore-
sarar under heile valkampen. Sjølv vart da
Silva utsett for eit attentat i byen Viqueque
i august 1999. Militssoldatar hogg to stu-
dentar i bitar. Ein vart skoten mellom augo.
Da Silva greidde så vidt å koma seg vekk
ved å flykta gjennom skogen.

Den historiske folkerøystinga for to år
sidan drukna i blod då militsen, med open
støtte frå den indonesiske hæren, sette i
gang ein valdsorgie som kosta minst 800
menneske livet og som dreiv tre fjerdede-
lar av folket på flukt – opp i fjella eller til
flyktningleirar i Vest-Timor. Dei fleste byg-
ningane vart brent til grunnen. Ei handfull
timoresiske leiarar og FN-funksjonærar
fekk ansvaret for å byggja opp eit Aust-
Timor som låg i ruinar. I dag har dei fles-
te fått tak over hovudet, og delar av den
fysiske og administrative infrastrukturen
byrjar å koma på plass. Men sjølv om aust-
timoresarane i dag ikkje lenger treng å
vera redde natt og dag, er utfordringane
mange.

Treg timorisering. Aust-Timor, som
har vore eit FN-protektorat sidan novem-
ber 1999, skal etter planen verta sjølv-
styrt innan årsskiftet 2001/2002. Fleire
spør seg om austtimoresarane har kapa-
sitet til å ta over gjenoppbygginga. Den
politiske prosessen fram mot valet i
august har enno ikkje kome skikkeleg i
gang.

– Me er seint ute, men ikkje for seint,
seier Sergio Vieira de Mello, leiaren for den
FN-styrde overgangsadministrasjonen på
Aust-Timor (UNTAET), før han slår oppgitt
ut med armane.

– Prøv å vera rettvise med oss. Dili var
ein spøkelsesby då FN fekk kontroll over
byen i slutten september 1999. Her var ing-
enting, absolutt ingenting, seier han.

Ei av hovudutfordringane i dag er å
minska avstanden mellom sentraladmi-
nistrasjonen i Dili og folket i resten av lan-
det. Dette informasjonsgapet kan på sikt
vera eit alvorleg trugsmål mot demokrati-
seringsprosessen. De Mello vedgår at timo-
riseringa ikkje har gått fort nok.

– Å rekruttera folk på lågt nivå har
vore lett, men UNTAET har slite med å få
kvalifiserte timoresarar til mellom- og
toppstillingar. Cirka 20 000 austtimoresa-
rar bur i utlandet. Desse burde koma
attende og hjelpa til å byggja opp nasjo-
nen, seier de Mello.

Prekær humanitær situasjon.
Maria Dias (34) kom attende. Den hardt-
arbeidande sjukepleiaren rømde som
mange andre utanlands under okkupasjo-

Blodraud sol 
over Santa Cruz

Landet
• Landareal: 14 874 kvadratkilometer
• Folketal: Om lag 900 000
• Framleis oppheld 100 000 flyktningar seg på
Vest-Timor etter militsherjingane i september
1999. Tilbakeføringa går sakte.
• Aust-Timor er under sivil og militær FN-
administrasjon etter vedtak i FN sitt
Tryggingsråd i 1999.
• Brasilianaren Sergio Vieira de Mello leier 
overgangsadministrasjonen UNTAET. Det er
oppretta ei «regjering» med fire medlemmer
frå FN og fire austtimoresarar.
• Aust-Timor skal etter planen verta sjølvstyrt
innan årsskiftet 2001/2002.
• Val på grunnlovsgjevande forsamling 30.
august i år.
• Norge fasar ut naudhjepa til Aust-Timor og
satsar på langsiktig utvikling av landet. 

Historien
1974
«Nellikrevolusjonen» i Portugal. Marcello
Caetano, diktator Salazas sin etterfølgjar, blir
styrta. Demokratisering og avkolonisering.
11. august 1975
Konservativt kupp på Aust-Timor etter at 
alliansen mellom dei konservative og det 
radikale partiet, Fretilin, brest. Den portugisiske
admininstrasjonen flyktar. Fretilin vinn den
påfølgjande borgarkrigen og ønskjer å fullføra
avkoloniseringa.
28. november 1975
Fretilin erklærer Aust-Timor sjølvstendig.
7. desember 1975
Indonesisk invasjon av Aust-Timor – i løynd 
godkjent av Australia og USA som frykta 
sovjetisering.
16. juli 1976
Aust-Timor annektert og erklært som Indonesia
sin 27. provins. FN godkjenner aldri Indonesia
sin invasjon.
Etter 1976
Folkemord. Mange uavhengige kjelder 
stadfestar talet på drepne austtimoresarar til
200 000 – ein tredjedel av den opphavleg folke-
setnaden på øya.
Etnisk konflikt. Indonesia har etter 1975 sendt
indonesiske settlarar til Aust-Timor. Mange av
desse styrde administrasjon, næringsliv og 
handel. 
Kyrkja. Den katolske kyrkja var sentral i 
motstandskampen og har stor støtte blant 
austtimoresarar. Biskop Carlos Belo fikk Nobels
fredspris i 1996 saman med José Ramos-Horta.
30. august 1999
Folkerøysting der 78,5 prosent av folket på
Aust-Timor stemmer for sjølvstende frå
Indonesia.
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nen. I fleire år arbeidde ho på eit sjukehus i
Spania før ho flytta heim etter folkerøystinga
for å bruka kreftene sine i gjenoppbygginga.
Mellom krossane kjem Maria Dias gåande med
raske steg langs den gruslangde vegen. Ho skal
på grava til broren som døydde for to månader
sidan. Dias stoggar når ho ser da Silva. Dei er
jamaldringar og gamle kjende. Dias arbeider for
Pronto atu serbi, ein hjelpeorganisasjon som
skaffar mat og klede til fattige. Ho er nettopp
komen attende frå Atauro, ei øy som ligg fire
timar med båt nord om den austtimoresiske
hovudstaden Dili. Mellom 1981 og 1986 sat
3000 politiske fangar frå den austtimoresiske
motstandsrørsla fengsla der. Atauro har vore
den fattigaste og mest underutvikla delen av
Aust-Timor. I den einaste klinikken på øya er
det akutt mangel på medisinar. Det dårleg
utbygde vegnettet gjer at gravide og sjuke må
gå opp til ti timar for å få læking. Skulebarna
manglar læremateriell.

Maria syner Antero bilete frå reisa. Bilete av
sjuke og utmagra kroppar.

– Den humanitære situasjonen somme sta-
der på Atauro er prekær. Det er han også her i
Dili. Pronto atu serbi har gjennomført ei under-
søking som viser at kvar tiande familie i hovud-
staden svelt og er plaga av sjukdom, samt har

uverdige sanitære forhold, fortel Dias frustrert.
– Verda har gløymt desse menneska.

Det gløymde folket. Lenge gløymde verds-
samfunnet ikkje berre menneska på Atauro, men
heile det austtimoresiske folket. Mange har i
ettertid spurt korleis det i to tiår kunne foregå
massive brot på menneskerettane og etnisk
undertrykking utan at verda viste interesse. Had-
de ikkje Max Stahl, som hadde sete i det grøne
eukalyptustreet under heile Santa Cruz-massa-
kren, greidd å grava kassetten ned mellom grav-
steinane på kyrkjegarden for seinare å smugla
filmopptaket ut av landet, vil det truleg ha gått
enno mange år før politikarar og media i Vesten
hadde fått opp augo for folkemordet på Aust-
Timor.

AV NORALV PEDERSEN

– Far lærde meg å aldri tapa andlet i møte med torturistane. Når eg fekk elektrosjokk, stramma eg alle musklane for å døyva smerta, fortel Nelson Belo, ein av dei nye studentleiarane på Aust-
Timor. I bakgrunnen er grava til Sebastião Gomes på Santa Cruz-kyrkjegarden. FOTO: NORALV PEDERSEN

– Dili var ein spø-
kelsesby då FN
fekk kontroll over
byen i slutten sep-
tember 1999. Her
var ingenting,
absolutt ingen-
ting, seier Sergio
Vieira de Mello,
FN-leiaren på
Aust-Timor.

FOTO: NORALV

PEDERSEN

– Verda har gløymt desse menneska, sukkar Maria
Dias (34), ein hardtarbeidande sjukepleiar, som viser
Antero Benedito da Silva bilete av sjuke og utmagra
kroppar frå den austtimoresiske øya Atauro.

FOTO:NORALV PEDERSEN
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Eit spøkelse vandrar gjennom Europa.
Onsdag i førre veke vart det kjent at
munn- og klauvsjuka har trengt gjennom
forsvarsverka og tatt vegen inn i fjøsa på
det europeiske fastlandet. Ein fryktar at
krøttarbåla blussar opp også i det franske
landskapet.

Bonden og jorda. – Vi er vitne til ei
systemkrise. Munn- og klauvsjuke,
Creutzfeld-Jacobs med meir, er teikn på
at tilhøvet mellom bonden og jorda er
kome ut av balanse, seier stipendiat
Gunhild Setten ved Geografisk institutt.
Setten tek doktorgraden på Jærbondens
natur- og landskapssyn. Jærbonden blir
av mange utpeika til å vera norsk jord-
bruk si «miljøversting.» Bøndene på
Jæren var tidleg ute med å ta i bruk
verkemidlar frå moderne stordrift.
Utstrekt bruk av maskinar og mykje
kunstgjødsel sto sentralt. Men det gjekk
utover miljøet. Silosaft vart tømt rett i
elvene, og fisken døydde.

– Jærbonden er og var innovativ, drif-
tig, omstillingsorientert og ekstremt
arbeidsam. Bøndene i det jærske land-
skapet levde i nærast symbiotisk samspel
med verkstadindustrien, seier Setten.

Men sjølv om jærbonden av mange er
blitt oppfatta som miljøøydeleggjarar, var
han i intervjua oppteken av å markera
avstand til industrijordbruket slik det er
til dømes i Danmark. Setten gjorde kva-
litative intervju med tretti bønder. Jær-
bøndene oppfattar seg framleis som eit
bindeledd mellom natur og kultur.

– Det å kultivere jorda har til alle tider
vore kjelda til føde og liv i det heile. Bon-
den produserer ikkje bare mat – han ut-
øver ei kulturarv, seier Setten.

Bonden og naturvernaren. Mange
har mykje imot bøndene. Natur- og mil-
jøvernarar har mange innvendingar mot
moderne, stordriftsorientert jordbruk.
Utover på syttitalet vart det etter kvart
umogleg å bortforklare miljøskadane
som industrijordbruk medførte. Enorme
problem med avrenning gav naturverna-
rar gratis ammunisjon.

Djupast sett handlar dette om korleis
ein gjer sine erfaringar, seier Setten.

– Vi må gå til sjølve praksisen – kor-
leis skaffar bøndene seg kunnskap om
natur og landskap? Denne kunnskapen
er grunnlaget for drifta av garden. Her
ser vi at bøndene og naturvernarane skaf-
far seg denne innsikta på svært ulike
måtar. For bonden er det i stor grad his-
toriske prosessar som ligg til grunn. Eige-
domstilhøva er viktige her – ni av ti bøn-
der tar over garden via odel. Men ein arvar
ikkje bare jord og gard, men også mykje
av mentaliteten til forfedrane. På Jæren
inneber dette at ein overtek ei suksess-
historie. Problem vert imidlertid langt på
veg løyst på ein teknisk måte: Vitskaps-
teoretisk kan ein vel seie at såkalla post-
moderne problem vert løyst på modernis-
men sine progressive premissar, seier Set-
ten. Dette heng bokstaveleg talt på auget
som ser. Når vi skoder utover tåkedekte,
nakne åkrar utanfor Trondheim i midten
av mars, så er det ikkje mykje å sjå på.
Men bonden ser noko anna, og meir, enn
det som er mogleg å sjå med augo.

– Bonden ser historia til åkerlappen –
tidlegare praksis, korleis landskapet har
endra seg, avgjerdsler, strategiske val som
forfedrane og dei sjølve har tekne. Dette
er viktig. Det som ser monotont og grått
ut for oss, er eit landskap metta av mei-

ning for bonden sine auge, seier stipendi-
aten.

Grunnleggjande skifte. Creutz-
feldt-Jacobs, munn- og klauvsjuke: Er
det behov for ei grunnleggjande revisjon
av tilhøvet mellom bonden og jorda?

– Mange bønder føler nok at drifta må
leggjast om på grunnleggjande vis. Men
om til dømes ti prosent av dei norske
gardsbruka skal gå over til økologisk drift
innan 2010, må det omfattande mentali-
tetsendringar til, seier Setten.

Ho minner likevel om at det er til dels
svært sprikande oppfatningar av kva som
vert oppfatta som økologisk og dermed
naturleg, og ikkje minst kva som er god
moral. Dette kompliserer mykje av for-
valtninga.

Gunhild Setten trur norsk landbruk
vil bli langt meir polarisert i framtida enn
i dag. Det eksisterer generelle stereoty-
piar av den norske bonden. Realiteten er
at det varierer temmeleg mykje korleis
bønder og småbrukarar lever sine liv og
driv sine garder. Bondelaget er på mange
måtar medansvarleg for at desse einspo-
ra førestellingane er så sterke, meiner ho.

– Vi har eit bondelag som er svært
redd for polarisering av landbruket, trass
i at dette skjer likevel. I heile etterkrigs-
tida har bondelaget forfekta ei produk-
sjonslinje, der omsyn til miljøvern har
hatt låg prioritet. Når det utover på åtti-
talet vart aktuelt å arbeida med kultur-
landskap, var bondelaget djupt skeptisk,
seier Setten.

Stadig skiftande moteretningar innan
landbrukspolitikken har ikkje gjort til-
været enklare for den einskilde bonde.

– Det har vore vanskeleg for bøndene

å justera seg
etter skiftande
retningar innan
landbrukspoli-
tikken.Tidlegare
bad styresmak-
tene om at silo-
saft måtte bli
tømt rett i bek-
ken. I dag er det-
te ulovleg. Den
gong var biolo-
gisk mangfald
eit uforståeleg
framandord. I
dag er det
mellom anna
dette ting dreier
seg om, seier ho.

Tapar i går, premiebonde i dag.
Dermed er det ikkje så lett å avgjera
kven som er heltar og kven som er skur-
kane i dette spelet.

– Du får den paradoksale situasjon at
dei bøndene som ikkje hadde pengar til
tunge investeringar i stordrift på syttita-
let, er landbruksdepartementet sine pre-
miebønder i dag, medan dei som den gong
gjekk i ’investeringsfella’, i dag strevar
hardt for å omstilla seg.

Gunhild Setten er bondedotter frå
Steinkjer. Men ho vurderte aldri å bli bon-
de sjølv.

– Nei, det var vel ikkje før eg blei for-
skar, at interessa mi for landbruk vaks
fram.

TORE OKSHOLEN
tore.oksholen@adm.ntnu.no

Jordbruk i ubalanse

Kunnskap 
om natur og
landskap er
grunnlaget for
korleis bonden
driv garden.
(ILLUSTRASJONSFOTO:

SCANPIX.)

Munn- og klauvsjuka er kome til Frankrike. Europeisk jordbruk er i
krise. – Tilhøvet mellom bonden og jorda hans er kome ut av balanse,
seier stipendiat Gunhild Setten. Ho forskar på jærbonden.

Gunhild Setten tek dok-
torgraden på jærbonden
ved Geografisk institutt,
NTNU. Ho har intervjua
30 bønder på Jæren.
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Integrasjonsmodellen i
RiT 2000 kan gi mange
fordeler, men stiller 
store krav til 
samarbeidsklimaet. 

– De største utfordringene kan melde seg
når vi skal avklare sambruk av lokaler,
tror instituttleder Olav Sletvold ved Insti-
tutt for kliniske nevrofag.

Institutt for kliniske nevrofag blir den
første NTNU-enheten som kan flytte inn
i nytt RiT-2000-bygg. Sletvold framhever
at instituttet, ut fra foreliggende premis-
ser, er såre fornøyd med arealene det er
blitt tildelt.

Frykter plasspress. Sletvold er ikke
like sikker på at sykehuset har dimen-
sjonert stort nok for sitt behov, spesielt
når det gjelder kontorer, undervisnings-
og møterom, og han frykter at NTNU
kan bli satt under press. En del under-
visningsrom skal disponeres av NTNU
og sykehuset i fellesskap.

– Dette kan fort bli en kime til splid
hvis det oppstår plassmangel ved syke-
husdelen. I en slik situasjon kan under-
visning og forskning risikere å bli ned-
prioritert til fordel for sykehusdrift, sier

Sletvold. Han legger til at i så måte had-
de den opprinnelige ideen om en egen aka-
demisk etasje vært en fordel.

Mer forskning. Blant fordelene med
integrasjonsmodellen er at det blir kort
avstand mellom forskningsrom/ labora-
torier og klinikkdelen, noe som gir gode
muligheter for klinisk forskning.
Sykehuset blir på langt nær utnyttet
godt nok som undervisnings- og forsk-
ningsarena under dagens forhold, fram-
hever Sletvold. Til dels skyldes dette at
NTNU har svært beskjedne arealer i
selve sykehuset, og at det er stor geogra-
fisk spredning mellom enhetene.
Institutt for nevrofag omfatter åtte ulike
fagområder, fordelt på åtte forskjellige
enheter på Øya og Munkvold. Sletvold
håper at integrasjonen i det nye
Nevrosenteret skal medføre flere syner-
gieffekter. Blant annet ser han for seg at
tettere samkvem mellom NTNU- og
sykehusansatte skal inspirere til ny
forskning og mer forskning.

Bedre arbeidsforhold. Sletvold
vektlegger at de nye lokalene vil inne-
bære en dramatisk forbedring av
arbeidsmulighetene ved instituttet. For
eksempel blir de fleste undervisnings-
rommene samlet i er eget undervis-
ningsområde, som også skal kunne bru-

kes til kurs og konferanser. Hver fagen-
het får egne ferdighetslaboratorier i
nærhet av sengeområder og poliklinik-
ker.

I tillegg skal det ved Laboratorium for
klinisk nevrofysiologi etableres en spesi-
alenhet kalt Auto-Sens-laboratoriet, noe
som mangler ved NTNU i dag. De sist-
nevnte investeringene henger sammen
med at instiuttet har valgt utvikling av
spesialkompetanse på det autonome ner-
vesystemet som strategisk satsingsom-
råde (nervesystemets regulering av auto-
matiske kroppsfunksjoner som for eksem-
pel puls og blodtrykk). Spesialkompetan-
se innen dette fagfeltet er mangelvare i
Norge i dag. Instituttet legger også til ret-
te for forskning innen medisinsk tekno-
logi, spesielt ved å prioritere arealer til
forskning på tredimensjonal ultralyd-
smetodikk i tilslutning til operasjonsstue
for nevrokirurgi.

SYNNØVE RESSEM
synnove.ressem@adm.ntnu.no
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Universitetsdelen av RiT 2000 blir på 
62 000 kvadratmeter brutto, som er
omtrent like mye som hele Realfagbyg-
get. 49 500 av kvadratmetrene er nybygg.
Første byggetrinn er ferdig prosjektert,
og arbeidet blir satt i gang til høsten, så
fremt prosjektet når opp i revidert nasjo-
nalbudsjett. I heldigste fall kan bygning-
ene være innflytningsklare i 2005. Før-

ste byggetrinn omfatter Nevrosenteret,
Kvinne og barn-senteret og Laboratorie-
senteret.

Integrasjon. Med «nye RiT» legges
det til rette for full integrasjon mellom
medisinstudium og sykehusdrift.
Tidligere ideer om å samle NTNU-delen
av byggeprosjektet i en akademisk eta-

sje atskilt fra sykehusdelen, er definitivt
forlatt. Nå skal virksomhetene veves inn
i hverandre, og det legges opp til
utstrakt sambruk av laboratorier, audi-
torier, forskningsarealer og kantiner.
Det organisatoriske samarbeidet blir
ivaretatt ved at senterleder og institutt-
leder skal sitte i hverandres ledergrup-
per. Nytt er det også at Høgskolen i Sør-

Trøndelag (HiST), er trukket sterkere
inn i RiT 2000. HiST skal leie lokaler av
NTNU for bioingeniørutdanningen og
praksisrom for sykepleierutdanningen.
Det legges også opp til sambruk av
lærere.

SYNNØVE RESSEM
synnove.ressem@adm.ntnu.no

Universitetsklinikken blir
like stor som Realfagbygget

Slik planlegges den nye 
universitetsklinikken:

1. Nevrosenteret med Institutt for kliniske nevro-
fag

2. Kvinne-barnsenteret med Institutt for kvinne-
og barnesykdommer

3. Miljøsenteret med Institutt ved miljøsenteret
4. Psykiatrisenteret med Psykiatrisk institutt
5. Hjerte-lungesenteret med Institutt for hjerte-

og lungesykdommer
6. Bevegelsessenteret med Institutt for bein- 

og leddlidelser
7. Abdominal-akuttsenteret med Institutt for

anestesi og bildediagnostikk og Institutt for
abdominale fag

8. Pasienthotell
9. Laboratoriesenteret med Institutt for 

laboratoriemedisin
10. Forsyningssenteret

Institutt for fysiologi og biomedisinsk teknikk og
Institutt for kreftforskning og molekylærbiologi
blir værende i Medisinsk teknisk forskningssenter.

Frykter at NTNU kan bli skviset

Instituttleder Olav Sletvold ved Institutt for kli-
niske nevrofag blir den første som kan flytte
inn i nytt RiT 2000-bygg. FOTO: SYNNØVE RESSEM

Nye RiT 2000 opphever skillene mellom undervisning, forskning og sykehusdrift. 
De første nybyggene kan stå ferdig i 2005.
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Olav Bolland forsker på hvordan

man best kan fange opp CO2 fra

forbrenning av naturgass – slik 

at den kan «gjemmes» unna

atmosfæren.

Bak seg har han både Regjeringen, Norges forsknings-

råd og NTNU. Felles for disse tre er at de alle har utpekt

naturgass som satsingsområde.

– Klart det er artig å jobbe innenfor et felt samfun-

net sier det er bruk for, sier Bolland, som arbeider ved

Institutt for termisk energi og vannkraft. Selv om net-

topp vannkraftutbygging har fått sitt dødsstøt fra Jens

Stoltenberg, er ikke førsteamanuensen akkurat bekym-

ret for sitt in
stitutts framtid, som har «CO2-fr

i» gass-

kraft som en viktig aktivitet.

Råvareleverandøren. Mens tyskere, franskmenn,

nederlendere, engelskmenn og italienere for alvor har

begynt å ta i bruk naturgass til oppvarming, nøyer vi

nordmenn oss med å være leverandører av råvaren. Og

slik bør det i stor grad også være, mener Bolland.

– Hvis Norge begynner å bruke naturgass til opp-

varming, vil vi få større utslipp av CO2. Vi har nemlig et

oppvarmingssystem basert på elektrisitet fra forurens-

ningsfrie vannkraftverk, og ikke olje eller kull slik mange

andre land har, sier han.

Bolland mener Norge heller må satse på å bruke

naturgass der vi i dag bruker olje og diesel, som i biler,

busser og ferjer. Her ligger imidlertid resten av konti-

nentet med hele hesten foran, når det gjelder både tek-

nologi og infrastruktur. I Nederland og Italia finnes det

allerede naturgasspumper på et stort antall bensinsta-

sjoner, og startskuddet for den store bilrevolusjonen går

trolig i 2004. Da vil hydrogenbilen, der «eksosen» er reint

vann, settes i serieproduksjon. For å drive hydrogenbi-

lens brenselsceller, trengs det imidlertid en energikilde

– som naturgass. Så hvorfor ikke vind- eller solenergi?

– Sol og vind som energikilder er framtida, men i dag

er denne framtida et stykke unna på grunn av god til-

gjengelighet og lav pris på petroleumsprodukter. Tekno-

logien er på langt nær kommet langt nok til at vi kan gå

rett på sol og vind. Det kan ta flere tiår før den er kon-

kurransedyktig med andre eksisterende teknologier, og

så lenge kan ikke miljøet vente, mener Bolland.

– Det som gjør meg litt m
otløs, er at de teknologiske

nyvinningene som gjøres, straks spises opp av folks

økning i energiforbruk, enten direkte, eller gjennom økt

forbruk av varer og tjenester.

Hva er naturgass? Naturgass finnes i jordskorpa og

er et resultat av biologisk nedbryting av organisk mate-

riale. Gassen inneholder ulike petroleumsgasser, som

metan, etan, propan og butan. Ved forbrenning dannes

CO2. Bollands arbeid går ut på å finne ut hvordan gass-

kraftverk bør bygges for å gjøre innfangingen av CO2

lettest mulig. Så blir spørsmålet hva man gjør med den

CO2en man har fanget. En av løsningene er å lagre

CO2en i såkalte dype akviferer som består av karbona-

ter og porøs sandstein. Dette har blitt gjort i stor skala

på Sleipner-feltet siden 1997.

Naturgassen kan brukes til alle de energibehovene

en kan tenke seg: oppvarming, drivstoff, tørking av mat-

varer, smelting av metaller og glass, og faktisk også til

mat til b
åde mennesker og dyr.

– Oppdrettsnæringen vil få et enormt fôr-behov fram-

over, og dette kan kanskje løses ved hjelp av naturgas-

sen. Bioproteiner kan produseres fra naturgass, og i prin-

sippet kan man også produsere fett, forteller Bolland.

Fraktes. Hele 99 prosent av den naturgassen Norge

årlig henter opp, går til eksport. Mens oljen må

gjennom komplisert raffinering, kan naturgassen bru-

kes etter en enkel behandlingsprosess.

– Regnet per energi-innhold selges naturgassen til en

mye lavere pris enn oljen, Norge selger her en veldig god

vare til en veldig lav pris, forteller Bolland.

Naturgassen som eksporteres skal også på en eller

annen måte fraktes til kjøperlandene. I dag fraktes gas-

sen gjennom rør, men i Norge blir dette for dyrt. Derfor

forskes det på andre måter å frakte naturgassen på.

NTNU-miljøene satser på LNG-teknologi (flytende ned-

Norge utmerker seg

ikke ved å være av

de mest solrike land

i verden. Men når

det gjelder å forske

på utnyttelse av sol-

energi og å produ-

sere anlegg for dette

formålet, er vi blant

de mest aktive. El-

kem er en av ver-

dens ledende produ-

senter av silisium,

materialet som bru-

kes i solcellepaneler

for omdanning av

solenergi til elek-

trisk strøm. Bedrif-

ten ScanWafer i

Glomfjord produse-

rer solceller og

ekspanderer sterkt.

Produksjonen av

solceller øker om-

trent 30 prosent per år, og har

ført til a
t silisium med den ren-

hetsgrad som brukes for dette

formålet, er blitt en knapp res-

surs. ScanWafer har hittil s
mel-

tet om «silisiumskrap» fra elek-

tronikkindustrien til d
en type

silisium som brukes i solceller,

såkalt solar grade silisium, SOG-

Si. Scanwafer bygger nå ut pro-

duksjonskapasiteten sin til d
et

femdobbelte, og vil trenge 600

tonn solcellesilisium neste år.

Prosjektramme 21 millio-

ner. For å kunne tilfredsstille

behovet har Forskningsrådet,

Elkem og ScanWafer startet et

felles prosjekt ved NTNU/

Sintef for å forske på fremstil-

ling av såkalt solar grade sili-

sium, SOG, SI. «Fra sand til sol-

celler» heter prosjektet som

ledes av professor Georg Hagen

ved Institutt for materialtekno-

logi og elektrokjemi. Prosjektet

har en ramme på 21 millioner

kroner over fire år og har som

mål å bidra til etablering av

undervisnings- og forsknings-

messig basis for utvikling av en

norsk, silisiumbasert solcellein-

dustri; initiere forskningssam-

arbeid mellom forskningsmiljø-

er ved NTNU og norsk industri

på områder knyttet til fr
amstil-

ling, karakterisering og bruk av

silisium for framstilling av sol-

celler og solcellesystemer; ut-

danne fem dr.ing. kandidater,

søke om deltakelse i EU’s 5.

rammeprogram; medvirke til

utvikling av nye studietilbud

innen de tverrfaglige studiepro-

grammene for «Materialtekno-

logi» og «Energi og miljø» ved

NTNU, relatert til material-

fremstilling og energiomvand-

lingsprosesser ved bruk av av-

anserte funksjonelle materialer.

I det nye renroms-laboratori-

et HelioSi er det nå installert en

ovn til 3,3. millioner kroner som

skal brukes for å forske på pro-

sessen for fremstilling av solcel-

Fra sand 

til solceller

Solcelleindustri i

vekst
Flere land har etablert stø

tte-

tiltak for produksjon av ren

energi fra solceller, og det har

ført til a
t produksjonen av sol-

celler i verden øker raskt.

Bærekraftig energi er et stik-

kord for solenergi som er gra-

tis, fo
rnybar energi uten for-

urensning. Energien som går

med til å produsere et anlegg

for solenergi, er gjenvunnet i

løpet av et par års drift.

Levetiden på et anlegg er

minst 30 år.

I Norge er det 80 000 min-

dre solcelleanlegg, hoved-

saklig for hyttebruk. I Japan

vil det i år bli bygget 50 000

nye hus med solcelleanlegg

som en integrert del av huset. 

– Dette markedet er gras-

sat spennende akkurat nå, sier

Alf Bjørseth, gründeren av

ScanWafer som 1. juli åpner

en utvidelse av fabrikken som

vil femdoble kapasiteten. I til-

legg åpner Bjørset ScanCell i

Narvik som skal sette sammen

«waferne» til so
lcellepaneler. 

Energi fra solceller kan

løse behovet for elektrisk

energi for de 2 milliarder av

verdens befolkning som bor

på små øyer og i avsideslig-

gende områder. Neste trinn i

Bjørseths fabrikkjede blir Sol

Informa
kommu
teknol

Anne Grete Hestnes mener

arkitektene må bli flin
kere til

å integrere energiløsninger

når de planlegger et bygg.

Arkitektprofessoren er en av

verdens fremste innenfor

forskning på bruk av solenergi

i bygninger.

– Men for all del – det jeg ivrer mest for, er at man

tenker helhet når en bygning skal skapes. Det er

ikke lenger slik at det er én energiløsning som skal

brukes, for ulike bygg har ulike behov. I dag bør det

være slik at vi studerer hvilke behov bygningen og

brukerne har, og setter sammen de riktige løs-

ningene. Dermed kan varmepumper, solfangere og

andre energiprodukter virke sammen under ett og

samme tak, forteller Hestnes.

Designmessig utfordrende. Det er ikke

bare ulike energiprodukter som i dag skal leve i

et samvirke. De som står bak bygningen – arki-

tekter, ingeniører, byggherrer og selve brukerne –

skal også arbeide sammen for å skape et best

mulig bygg. Hestnes kan fortelle at byggherrene

stadig oftere bruker ordene «lavenergi» og «miljø-

vennlighet» i sine kravspesifikasjoner, noe som

dessverre ikke har gått helt hjem i hennes egen

leir.
– Arkitektstudentene er veldig opptatt av hva

de store arkitektene før dem har gjort, og her er det

ikke så mange som har vært miljøbevisste. Stu-

dentene ønsker seg stor arkitektur, og ser ut til å

tro at hensyn til energi vil være til hinder for det-

te.
Hestnes mener likevel det ser lyst ut. For det

første er tendensen at de som har vunnet de gje-

veste arkitektprisene de seinere årene, er de som

ikke bare har greid å integrere energiløsninger,

men som også har greid å skape spennende arki-

tektur med utgangspunkt i slik teknologi. For det

andre holder hun etterutdanningskurs om energi

for godt etablerte arkitekter, som har forstått at noe

er i ferd med å røre på seg.

– Mange utenfor forskermiljøene begynner

tydeligvis å se energiløsninger som designmessig

utfordrende. Og når studentene oppdager at arki-

tektkontorene har begynt å sende ansatte på sli-

ke kurs, vil de nok begynne å skjele litt t
il siden.

Heldigvis er arkitektstudentene opptatt av «high-

tech-ting», så det handler vel om å gjøre energi og

miljø attraktivt på dette nivået, sier Hestnes.

Og for det tredje: Det begynner å skje ting uten-

for Norge.

Bygninger som skaper energi. Mens hver

danske kan peke på et lavenergihus i sitt nabo-

lag, vil vi nordmenn få problemer med å gjøre det

samme. Årsaken til at danskene er så dyktige, er

landets mangel på de energiressursene Norge

har i overflod.

– Selv om vi ikke er så flinke til å ta i bruk ny

energiteknologi her til la
nds, ligger vi langt fram-

me når det gjelder å utvikle området. I dag kan vi

uten problemer konstruere bygninger som ikke

trenger energi til oppvarming, men akkurat nå er

samtlige løsninger for dyre i forhold til den tradi-

sjonelle teknologien, sier Hestnes.

Hun tror at denne teknologien i løpet av de 20

neste årene vil bli lønnsom. Samtidig vil teknolo-

gien da ha kommet så langt at bygningene vil kun-

ne produsere mer energi enn hva de faktisk bru-

ker. Denne overskuddsenergien kan lagres og hol-

de oss varme selv på iskalde vinterdager, eller bru-

kes til andre energibehov i hjemmet.

Som så mange andre energiforskere, snakker

også Hestnes om «hydrogensamfunnet» – sam-

funnet der for eksempel brenselceller omdanner

hydrogen til elektrisitet – uten andre utslipp enn

vanndamp. Men til dette trengs energikilder, som

sol-, vind-, bølge-, vann- og gasskraft. Og selv om

Hestnes gjerne skulle sett at solteknologien sto

klar til bruk, tror hun det er naturgass som blir

brenselscellenes kilde i tida fremover.

– Her må vi nemlig se økonomisk på infra-

strukturen, naturgass bruker i dag noe av den

samme teknologien som vi kommer til å bruke hvis

vi får et «hydrogensamfunn» – men da vil solenergi

forhåpentligvis bli en viktig energikilde, sier hun.

Smart teknologi. Smarte energivennlige byg-

ninger (SmartBygg) er altså ett av de to områ-

dene Energi og miljø har utpekt som spesiell sat-

sing. Og Hestnes mener dette området har gode

sjanser for å markere seg internasjonalt, spesielt

fordi miljøet allerede har forskere i verdensklas-

se.

Solfangeren

CO2-fangeren

Smarte og energieffektive bygninger

(SmartBygg), med samspill mellom fagområdene

a. Energi, kultur og livsstil

b. Energieffektive bygninger

c. Utnyttelse av solenergi

d. Varmepumper

e. Biobrensel

f. Integrerte løsninger

g. Fleksible klimatekniske løsninger

h. Elkraft sty
ringssystemer

Leder er Professor Øyvind Aschehoug ved Institutt

for bygningsteknologi

Miljøvennlig bruk av naturgass (MiljøGass),

med verdiskapingsområdene

a. Gass til i
nnenlands transport og energisubstitutt

b. Gass til m
iljøvennlige energibærere

c. Gass til C
O2-fr

i kraft

d. Gass til h
ydrogen

e. Gass til m
at

Leder er Professor Geir Owren ved Institutt for klima-

og kuldeteknikk

I tille
gg til fo

kusområdene hører følgende aktiviteter

hjemme under satsingsområdet:

– Næringslivets idéfond (solcelle og  hydrogen)

– Hovedområde Energisystemanalyse

I en serie på fem artikler 

presenterer Universitetsavisa

NTNUs satsingsområder. 

Først ute er «Energi og miljø».

I desember 1999 utpekte Kollegiet fire satsingsområder for

NTNU. I april 2000 kom et femte til. U
nder hvert av disse områ-

dene er det vedtatt to fokusområder det vil bli satset spesielt

på. Målet er at disse områdene skal være blant de internasjo-

nalt ledende fagmiljøer. Samtidig er dette områder hvor Norge

har spesielle forutsetninger for å øke sin verdiskaping. 

Vi har alle skjønt at jordkloden må

gjennom en omfattende renovasjonspro-

sess skal vår tidsepoke få positiv omtale i

framtidas historiebøker. For noe må skje.

Det siste titallet har Brundtland-kommi-

sjonen, Montreal-protokollen og Kyoto-

avtalen gitt klar beskjed om dette, uten at

lufta akkurat er blitt så mye bedre å

puste inn. Kanskje fordi vi vestlige for-

brukere er så lite villige til å endre på vår

levestandard. Og kanskje også fordi

forskningsmiljøene har vært spredt og

har kjempet om kronene til sine kjepp-

hester. Tanken bak satsingsområdet

«Energi og miljø» er nettopp å samle kom-

petanse fra ulike fagmiljøer ved NTNU til

lagspill på utvalgte områder for å redu-

sere utslippene. Forskningen er tverrfag-

lig og dekker hele spekteret fra kilde til

sluttbruker. Hele 38 faggrupper ved 20

institutter er involvert, fra teknologifag,

samfunnsfag, økonomiske fag og humani-

ora. Samtidig krever en slik satsing sam-

arbeid med både næringsliv og andre

internasjonale fagmiljøer.

I løpet av de tre siste årene er 100 dok-

torgradsstudenter og 600 hovedfagsstu-

denter uteksaminert. Satsingsområdet

har fått tild
elt 30 nye stipendiat- og post-

doc-stillinger siden starten.

TONE KVENILD

tone.kvenild@adm.ntnu.no

Et av de tydeligste tegnene på at energi-industrien sat-

ser på fornybar energi, er bedriften British Petroleum

som har endret navn til Beyond Petroleum. Og nettopp

BP sponset i sommer solcelleforskningen ved NTNU.

Både forskere og studenter vil få muligheten til å for-

ske nærmere på Norges største solcellevegg, som står

på Gløshaugen.
FOTO:  BEYOND PETROLEUM

Professor Georg Hagen ved Institutt for material-

teknologi og elektrokjemi har vært pådriver for å

anskaffe ovnen som skal brukes til å
 forske på

framstilling av silisium for solcellepaneler. 

FOTO: ARNE ASPHJELL

I det nye laboratoriet HelioSi skal

NTNU/Sintef forske på framstilling av 

silisium for solcelleindustrien.

Anne Grete Hestnes mener vi er flin
kere til å utvikle

energiteknologi enn hva vi er til å
 bruke den.

FOTO: JENS SØRAAEnergi på parti med miljøet

Olav Bolland mener Norge ikke bør bruke naturgass til opp-

varming.

FOTO: TONE KVENILD

Energi og Miljø

Som de øvrige fire satsingsområdene, har også Energi og miljø utpekt to fokusområder:
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Olav Bolland forsker på hvordan

man best kan fange opp CO2 fra

forbrenning av naturgass – slik 

at den kan «gjemmes» unna

atmosfæren.

Bak seg har han både Regjeringen, Norges forsknings-

råd og NTNU. Felles for disse tre er at de alle har utpekt

naturgass som satsingsområde.

– Klart det er artig å jobbe innenfor et felt samfun-

net sier det er bruk for, sier Bolland, som arbeider ved

Institutt for termisk energi og vannkraft. Selv om net-

topp vannkraftutbygging har fått sitt dødsstøt fra Jens

Stoltenberg, er ikke førsteamanuensen akkurat bekym-

ret for sitt institutts framtid, som har «CO2-fri» gass-

kraft som en viktig aktivitet.

Råvareleverandøren. Mens tyskere, franskmenn,

nederlendere, engelskmenn og italienere for alvor har

begynt å ta i bruk naturgass til oppvarming, nøyer vi

nordmenn oss med å være leverandører av råvaren. Og

slik bør det i stor grad også være, mener Bolland.

– Hvis Norge begynner å bruke naturgass til opp-

varming, vil vi få større utslipp av CO2.Vi har nemlig et

oppvarmingssystem basert på elektrisitet fra forurens-

ningsfrie vannkraftverk, og ikke olje eller kull slik mange

andre land har, sier han.

Bolland mener Norge heller må satse på å bruke

naturgass der vi i dag bruker olje og diesel, som i biler,

busser og ferjer. Her ligger imidlertid resten av konti-

nentet med hele hesten foran, når det gjelder både tek-

nologi og infrastruktur. I Nederland og Italia finnes det

allerede naturgasspumper på et stort antall bensinsta-

sjoner, og startskuddet for den store bilrevolusjonen går

trolig i 2004. Da vil hydrogenbilen, der «eksosen» er reint

vann, settes i serieproduksjon. For å drive hydrogenbi-

lens brenselsceller, trengs det imidlertid en energikilde

– som naturgass. Så hvorfor ikke vind- eller solenergi?

– Sol og vind som energikilder er framtida, men i dag

er denne framtida et stykke unna på grunn av god til-

gjengelighet og lav pris på petroleumsprodukter.Tekno-

logien er på langt nær kommet langt nok til at vi kan gå

rett på sol og vind. Det kan ta flere tiår før den er kon-

kurransedyktig med andre eksisterende teknologier, og

så lenge kan ikke miljøet vente, mener Bolland.

– Det som gjør meg litt motløs, er at de teknologiske

nyvinningene som gjøres, straks spises opp av folks

økning i energiforbruk, enten direkte, eller gjennom økt

forbruk av varer og tjenester.

Hva er naturgass? Naturgass finnes i jordskorpa og

er et resultat av biologisk nedbryting av organisk mate-

riale. Gassen inneholder ulike petroleumsgasser, som

metan, etan, propan og butan. Ved forbrenning dannes

CO 2. Bollands arbeid går ut på å finne ut hvordan gass-

kraftverk bør bygges for å gjøre innfangingen av CO2

lettest mulig. Så blir spørsmålet hva man gjør med den

CO 2en man har fanget. En av løsningene er å lagre

CO 2en i såkalte dype akviferer som består av karbona-

ter og porøs sandstein. Dette har blitt gjort i stor skala

på Sleipner-feltet siden 1997.

Naturgassen kan brukes til alle de energibehovene

en kan tenke seg: oppvarming, drivstoff, tørking av mat-

varer, smelting av metaller og glass, og faktisk også til

mat til både mennesker og dyr.

– Oppdrettsnæringen vil få et enormt fôr-behov fram-

over, og dette kan kanskje løses ved hjelp av naturgas-

sen. Bioproteiner kan produseres fra naturgass, og i prin-

sippet kan man også produsere fett, forteller Bolland.

Fraktes. Hele 99 prosent av den naturgassen Norge

årlig henter opp, går til eksport. Mens oljen må

gjennom komplisert raffinering, kan naturgassen bru-

kes etter en enkel behandlingsprosess.

– Regnet per energi-innhold selges naturgassen til en

mye lavere pris enn oljen, Norge selger her en veldig god

vare til en veldig lav pris, forteller Bolland.

Naturgassen som eksporteres skal også på en eller

annen måte fraktes til kjøperlandene. I dag fraktes gas-

sen gjennom rør, men i Norge blir dette for dyrt. Derfor

forskes det på andre måter å frakte naturgassen på.

NTNU-miljøene satser på LNG-teknologi (flytende ned-

Norge utmerker seg

ikke ved å være av

de mest solrike land

i verden. Men når

det gjelder å forske

på utnyttelse av sol-

energi og å produ-

sere anlegg for dette

formålet, er vi blant

de mest aktive. El-

kem er en av ver-

dens ledende produ-

senter av silisium,

materialet som bru-

kes i solcellepaneler

for omdanning av

solenergi til elek-

trisk strøm. Bedrif-

ten ScanWafer i

Glomfjord produse-

rer solceller og

ekspanderer sterkt.

Produksjonen av

solceller øker om-

trent 30 prosent per år, og har

ført til at silisium med den ren-

hetsgrad som brukes for dette

formålet, er blitt en knapp res-

surs. ScanWafer har hittil smel-

tet om «silisiumskrap» fra elek-

tronikkindustrien til den type

silisium som brukes i solceller,

såkalt solar grade silisium, SOG-

Si. Scanwafer bygger nå ut pro-

duksjonskapasiteten sin til det

femdobbelte, og vil trenge 600

tonn solcellesilisium neste år.

Prosjektramme 21 millio-

ner. For å kunne tilfredsstille

behovet har Forskningsrådet,

Elkem og ScanWafer startet et

felles prosjekt ved NTNU/

Sintef for å forske på fremstil-

ling av såkalt solar grade sili-

sium, SOG, SI. «Fra sand til sol-

celler» heter prosjektet som

ledes av professor Georg Hagen

ved Institutt for materialtekno-

logi og elektrokjemi. Prosjektet

har en ramme på 21 millioner

kroner over fire år og har som

mål å bidra til etablering av

undervisnings- og forsknings-

messig basis for utvikling av en

norsk, silisiumbasert solcellein-

dustri; initiere forskningssam-

arbeid mellom forskningsmiljø-

er ved NTNU og norsk industri

på områder knyttet til framstil-

ling, karakterisering og bruk av

silisium for framstilling av sol-

celler og solcellesystemer; ut-

danne fem dr.ing. kandidater,

søke om deltakelse i EU’s 5.

rammeprogram; medvirke til

utvikling av nye studietilbud

innen de tverrfaglige studiepro-

grammene for «Materialtekno-

logi» og «Energi og miljø» ved

NTNU, relatert til material-

fremstilling og energiomvand-

lingsprosesser ved bruk av av-

anserte funksjonelle materialer.

I det nye renroms-laboratori-

et HelioSi er det nå installert en

ovn til 3,3. millioner kroner som

skal brukes for å forske på pro-

sessen for fremstilling av solcel-

Fra sa
nd 

til 
solce

ller

Solcelleindustri i

vekst

Flere land har etablert støtte-

tiltak for produksjon av ren

energi fra solceller, og det har

ført til at produksjonen av sol-

celler i verden øker raskt.

Bærekraftig energi er et stik-

kord for solenergi som er gra-

tis, fornybar energi uten for-

urensning. Energien som går

med til å produsere et anlegg

for solenergi, er gjenvunnet i

løpet av et par års drift.

Levetiden på et anlegg er

minst 30 år.

I Norge er det 80 000 min-

dre solcelleanlegg, hoved-

saklig for hyttebruk. I Japan

vil det i år bli bygget 50 000

nye hus med solcelleanlegg

som en integrert del av huset. 

– Dette markedet er gras-

sat spennende akkurat nå, sier

Alf Bjørseth, gründeren av

ScanWafer som 1. juli åpner

en utvidelse av fabrikken som

vil femdoble kapasiteten. I til-

legg åpner Bjørset ScanCell i

Narvik som skal sette sammen

«waferne» til solcellepaneler. 

Energi fra solceller kan

løse behovet for elektrisk

energi for de 2 milliarder av

verdens befolkning som bor

på små øyer og i avsideslig-

gende områder. Neste trinn i

Bjørseths fabrikkjede blir Sol
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Anne Grete Hestnes mener

arkitektene må bli flinkere til

å integrere energiløsninger

når de planlegger et bygg.

Arkitektprofessoren er en av

verdens fremste innenfor

forskning på bruk av solenergi

i bygninger.

– Men for all del – det jeg ivrer mest for, er at man

tenker helhet når en bygning skal skapes. Det er

ikke lenger slik at det er én energiløsning som skal

brukes, for ulike bygg har ulike behov. I dag bør det

være slik at vi studerer hvilke behov bygningen og

brukerne har, og setter sammen de riktige løs-

ningene. Dermed kan varmepumper, solfangere og

andre energiprodukter virke sammen under ett og

samme tak, forteller Hestnes.

Designmessig utfordrende. Det er ikke

bare ulike energiprodukter som i dag skal leve i

et samvirke. De som står bak bygningen – arki-

tekter, ingeniører, byggherrer og selve brukerne –

skal også arbeide sammen for å skape et best

mulig bygg. Hestnes kan fortelle at byggherrene

stadig oftere bruker ordene «lavenergi» og «miljø-

vennlighet» i sine kravspesifikasjoner, noe som

dessverre ikke har gått helt hjem i hennes egen

leir. – Arkitektstudentene er veldig opptatt av hva

de store arkitektene før dem har gjort, og her er det

ikke så mange som har vært miljøbevisste. Stu-

dentene ønsker seg stor arkitektur, og ser ut til å

tro at hensyn til energi vil være til hinder for det-

te. Hestnes mener likevel det ser lyst ut. For det

første er tendensen at de som har vunnet de gje-

veste arkitektprisene de seinere årene, er de som

ikke bare har greid å integrere energiløsninger,

men som også har greid å skape spennende arki-

tektur med utgangspunkt i slik teknologi. For det

andre holder hun etterutdanningskurs om energi

for godt etablerte arkitekter, som har forstått at noe

er i ferd med å røre på seg.

– Mange utenfor forskermiljøene begynner

tydeligvis å se energiløsninger som designmessig

utfordrende. Og når studentene oppdager at arki-

tektkontorene har begynt å sende ansatte på sli-

ke kurs, vil de nok begynne å skjele litt til sid
en.

Heldigvis er arkitektstudentene opptatt av «high-

tech-ting», så det handler vel om å gjøre energi og

miljø attraktivt på dette nivået, sier Hestnes.

Og for det tredje: Det begynner å skje ting uten-

for Norge.

Bygninger som skaper energi. Mens hver

danske kan peke på et lavenergihus i sitt nabo-

lag, vil vi nordmenn få problemer med å gjøre det

samme. Årsaken til at danskene er så dyktige, er

landets mangel på de energiressursene Norge

har i overflod.

– Selv om vi ikke er så flinke til å ta i bruk ny

energiteknologi her til lands, ligger vi langt fram-

me når det gjelder å utvikle området. I dag kan vi

uten problemer konstruere bygninger som ikke

trenger energi til oppvarming, men akkurat nå er

samtlige løsninger for dyre i forhold til den tradi-

sjonelle teknologien, sier Hestnes.

Hun tror at denne teknologien i løpet av de 20

neste årene vil bli lønnsom. Samtidig vil teknolo-

gien da ha kommet så langt at bygningene vil kun-

ne produsere mer energi enn hva de faktisk bru-

ker. Denne overskuddsenergien kan lagres og hol-

de oss varme selv på iskalde vinterdager, eller bru-

kes til andre energibehov i hjemmet.

Som så mange andre energiforskere, snakker

også Hestnes om «hydrogensamfunnet» – sam-

funnet der for eksempel brenselceller omdanner

hydrogen til elektrisitet – uten andre utslipp enn

vanndamp. Men til dette trengs energikilder, som

sol-, vind-, bølge-, vann- og gasskraft. Og selv om

Hestnes gjerne skulle sett at solteknologien sto

klar til bruk, tror hun det er naturgass som blir

brenselscellenes kilde i tida fremover.

– Her må vi nemlig se økonomisk på infra-

strukturen, naturgass bruker i dag noe av den

samme teknologien som vi kommer til å bruke hvis

vi får et «hydrogensamfunn» – men da vil solenergi

forhåpentligvis bli en viktig energikilde, sier hun.

Smart teknologi. Smarte energivennlige byg-

ninger (SmartBygg) er altså ett av de to områ-

dene Energi og miljø har utpekt som spesiell sat-

sing. Og Hestnes mener dette området har gode

sjanser for å markere seg internasjonalt, spesielt

fordi miljøet allerede har forskere i verdensklas-

se.

Solfangeren

CO2-f
angeren

Smarte og energieffektive bygninger

(SmartBygg), med samspill mellom fagområdene

a. Energi, kultur og livsstil

b. Energieffektive bygninger

c. Utnyttelse av solenergi

d. Varmepumper

e. Biobrensel

f. Integrerte løsninger

g. Fleksible klimatekniske løsninger

h. Elkraft styringssystemer

Leder er Professor Øyvind Aschehoug ved Institutt

for bygningsteknologi

Miljøvennlig bruk av naturgass (MiljøGass),

med verdiskapingsområdene

a. Gass til innenlands transport og energisubstitutt

b. Gass til miljøvennlige energibærere

c. Gass til CO 2-fri kraft

d. Gass til hydrogen

e. Gass til mat

Leder er Professor Geir Owren ved Institutt for klima-

og kuldeteknikk

I tillegg til fokusområdene hører følgende aktiviteter

hjemme under satsingsområdet:

– Næringslivets idéfond (solcelle og  hydrogen)

– Hovedområde Energisystemanalyse

I en serie på fem artikler 

presenterer Universitetsavisa

NTNUs satsingsområder. 

Først ute er «Energi og miljø».

I desember 1999 utpekte Kollegiet fire satsingsområder for

NTNU. I april 2000 kom et femte til. Under hvert av disse områ-

dene er det vedtatt to fokusområder det vil bli satset spesielt

på. Målet er at disse områdene skal være blant de internasjo-

nalt ledende fagmiljøer. Samtidig er dette områder hvor Norge

har spesielle forutsetninger for å øke sin verdiskaping. 

Vi har alle skjønt at jordkloden må

gjennom en omfattende renovasjonspro-

sess skal vår tidsepoke få positiv omtale i

framtidas historiebøker. For noe må skje.

Det siste titallet har Brundtland-kommi-

sjonen, Montreal-protokollen og Kyoto-

avtalen gitt klar beskjed om dette, uten at

lufta akkurat er blitt så mye bedre å

puste inn. Kanskje fordi vi vestlige for-

brukere er så lite villige til å endre på vår

levestandard. Og kanskje også fordi

forskningsmiljøene har vært spredt og

har kjempet om kronene til sine kjepp-

hester. Tanken bak satsingsområdet

«Energi og miljø» er nettopp å samle kom-

petanse fra ulike fagmiljøer ved NTNU til

lagspill på utvalgte områder for å redu-

sere utslippene. Forskningen er tverrfag-

lig og dekker hele spekteret fra kilde til

sluttbruker. Hele 38 faggrupper ved 20

institutter er involvert, fra teknologifag,

samfunnsfag, økonomiske fag og humani-

ora. Samtidig krever en slik satsing sam-

arbeid med både næringsliv og andre

internasjonale fagmiljøer.

I løpet av de tre siste årene er 100 dok-

torgradsstudenter og 600 hovedfagsstu-

denter uteksaminert. Satsingsområdet

har fått tildelt 30 nye stipendiat- og post-

doc-stillin
ger siden starten.

TONE KVENILD

tone.kvenild@adm.ntnu.no

Et av de tydeligste tegnene på at energi-industrien sat-

ser på fornybar energi, er bedriften British Petroleum

som har endret navn til Beyond Petroleum. Og nettopp

BP sponset i sommer solcelleforskningen ved NTNU.

Både forskere og studenter vil få muligheten til å for-

ske nærmere på Norges største solcellevegg, som står

på Gløshaugen.

FOTO:  BEYOND PETROLEUM

Professor Georg Hagen ved Institutt for material-

teknologi og elektrokjemi har vært pådriver for å

anskaffe ovnen som skal brukes til å forske på

framstilling av silisium for solcellepaneler. 

FOTO: ARNE ASPHJELL

I det nye laboratoriet HelioSi skal

NTNU/Sintef forske på framstilling av 

silisium for solcelleindustrien.

Anne Grete Hestnes mener vi er flinkere til å utvikle

energiteknologi enn hva vi er til å bruke den.FOTO: JENS SØRAA

Energi på parti 
med miljø

et

Olav Bolland mener Norge ikke bør bruke naturgass til opp-

varming.

FOTO: TONE KVENILD

Energi og Miljø

Som de øvrige fire satsingsområdene, har også Energi og miljø utpekt to fokusområder:
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Over 180 000 nordmenn er bærere

av genvarianter som kan gi 

cystisk fibrose hvis en sykdoms-

assosiert utgave finnes hos både

mor og far. 

Cystisk fibrose er en alvorlig sykdom der kjertlene ikke

fungerer normalt. Den vanligste genvarianten stammer

fra ett og samme menneske, som utviklet denne muta-

sjonen for mange generasjoner siden.

– Når én person har gitt denne genmutasjonen videre

til så mange folk, kan ikke genvarianten bare bety syk-

dom. Det må være koplet til en eller annen biologisk for-

del for å få en slik spredning, forteller Astrid Lægreid,

førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet.

Og her er vi allerede ved sakens kjerne. Dagens forsk-

ning har kommet til d
et punkt at det ikke handler om å

kople ett gen til en type sykdom. Nå handler det om å

forstå samspillet mellom genene, som for eksempel å

forstå hvorfor et gen hos ett menneske fører til sykdom,

mens samme type gen hos et annet menneske kan ha

gunstige funksjoner. Forskningen på samspillet mellom

gener og proteiner kalles «funksjonell genomforskning».

Når genene endrer aktivitet. Overgangen fra å

bare kunne studere noen få gener, til å kunne studere

samspillet mellom flere titusener, har selvfølgelig med

avansert datateknologi å gjøre. Metoden DNA mikroar-

ray, eller mikromatriser, betyr at tusenvis av bittesmå

DNA-prøver avsettes ved hjelp av en høypresisrobot på

ei lita glassplate. Prøvene tilsettes fluoriserende stoff,

og genenes lysintensitet overføres så til et kunstig far-

gebilde. Bildet forteller om genene er «på» eller «av».

Grønn farge betyr at genet har redusert aktiviteten,

gult betyr at genet ikke har endret seg, mens rødt betyr

at genet har forhøyet sin aktivitet.

– Denne teknologien gjør at vi tidlig kan se om pasi-

enten er i ferd med å utvikle en sykdom, og hvor raskt

denne sykdommen utvikler seg. Ikke minst vil dataene

kunne gi grunnlag for å velge riktig behandling. Nå er

legene ofte usikre på hvor mye som må skjæres bort av

vev rundt en kreftsvulst. Mikroarray-analyser kan gi

grunnlag for å vite mye mer presist hvor mye som må fjer-

nes, forteller Lægreid.

Tverrfaglig samarbeid. Å måle endringer i ti-

tusenvis av gener og alle deres varianter er en kompli-

sert prosess. Molekylærbiologen Lægreid rister på

hodet av tanken på å skulle analysere dataene på egen

hånd. Derimot lyser hun opp når hun forteller om sam-

arbeidet med teknologene på Gløshaugen.

– Fordi fagfeltet internasjonalt bare har eksistert i

omtrent fire år, finnes det nesten ingen etablerte meto-

der. Her har vi som driver med funksjonell genomforsk-

ning ved NTNU, en klar fordel når vi skal utvikle områ-

det.Vi kan nemlig sette sammen forskergrupper på tvers

av fagmiljøene for å utvikle både de instrumentene og de

dataprogrammene vi trenger, forteller Lægreid.

Hun mener teknologikompetansen ved NTNU har

vært avgjørende for å utvikle høypresisjonsroboten som

brukes for å plassere DNA-prøvene og laserskanneren

som måler genenes lysintensitet. I løpet av de to årene

samarbeidet har vart, har dette avanserte utstyret fått

stadig nye og bedre funksjoner.

– Det nære samarbeidet med teknologene har også

ført til a
t vi leverer originale, vitenskapelige bidrag som

blir godt mottatt i in
ternasjonale fagmiljøer, forteller

Lægreid.

Etikkproblematikk. Det er ikke bare samarbeidet

med teknologene Lægreid trives med.

– Filosofene har ikke presentert oss for nye etiske pro-

blemstillinger, men de gir oss et bedre grunnlag for å vur-

dere konsekvensene av våre forskningsresultater når

samfunnet skal ta dem i bruk. De hjelper oss med å sor-

tere hva som er viktige etiske problemer og hva som er

mindre vesentlig, forteller Lægreid. Hun mener det er let-

tere å ta ansvar for det hun forsker fram, når hun har

inngående kjennskap til m
ulige konsekvenser.

– Satsingsområdet er ikke noe NTNU-ledelsen har

presset ned over oss. Dette har vært en «bottom up»-pro-

sess med støtte til et fagområde som kommer til å gi sto-

re gevinster for pasienter, helsevesen og næringsliv, sier

Lægreid.

TONE KVENILD

tone.kvenild@adm.ntnu.no
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Holder genene under oppsikt

I en serie artikler presenterer Uni-

versitetsavisa NTNUs satsingsom-

råder. Serien startet i fo
rrige avis

med «Energi og Miljø». Denne gang

ser vi nærmere på forskningen

innenfor «Medisinsk teknologi».

NTNU har vedtatt fem satsingsområder som

hvert har to fokusområder. Målet er at disse

områdene skal være blant de internasjonalt

ledende fagmiljøer. Samtidig er dette områder

hvor Norge har spesielle forutsetninger for å

øke sin verdiskaping.

Metodene for å få innblikk i kroppens

tilstand uten å bruke skalpell, har 

utviklet seg kraftig de seinere åra. I dag

kan prosesser i kroppens vev, celler,

atomer og gener visualiseres i form av

lett forståelige fargebilder.

Det viktigste er likevel at den nye 

teknologien tar større hensyn til pasien-

tene og deres individuelle forskjeller.

Dermed er det mulig å stille mer presise

diagnoser og gi den mest optimale

behandling og medisinering for hver og

en av oss. Samtidig utsettes vi for 

mindre belastning under undersøkelser,

kirurgiske inngrep for å diagnostisere vil

minke betraktelig. I framtida vil bare

etikken sette grenser.

Satsingsområdet Medisinsk teknologi

ved NTNU har pekt ut to fokusområder;

«Medisinsk bioteknologi» og

«Avbildningsbasert diagnostikk og 

intervensjon med ultralyd og MR».

Hele 72 doktorgradsstipendiater fra seks

fakulteter er i arbeid innenfor satsings-

området. Doktorgradsproduksjonen er

stadig økende, med 17 avlagte doktor-

grader i år 2000.Et bilde på vårt indre
Pasienten får diagnosen hjer-

neslag. Legen analyserer bildet

og finner fram til de riktige ska-

dereduserende medikamentene

for de ulike typene vev det gjel-

der. Fordi behandlingen har

kommet i gang mindre enn seks

timer etter hendelsen, har legen

gode prognoser for å redde viktig

vev rundt slagområdet. Mannen

unngikk i siste liten å bli svak-

synt.

Mer presis diagnose. Det

ligger mange dramatiske histo-

rier fra virkeligheten bak det

professor Olav Haraldseth job-

ber for å realisere. Som forsker

ved Institutt for anestesi og bil-

dediagnostikk arbeider han for

å utvikle MR som diagnoseme-

tode. MR betyr «magnetisk

resonans». Som navnet antyder,

innebærer dette måling av den

informasjonen atomer i krop-

pen sender tilbake når de

befinner seg i et magnetfelt og

påvirkes av høyfrekvente radio-

bølger. Ved hjelp av matematis-

ke metoder er det mulig å

skape et bilde som gjør aktivite-

ten i kroppsdelen godt synlig

for øyet. Men høres ikke dette

mistenkelig likt røntgen?

– MR har flere klare forde-

ler. For eksempel kan en svulst

kan være svært lik det vevet den

utgår fra. Med MR er det mulig

å skille svulsten fra det øvrige

vevet, og dermed kan vi oppda-

ge svulsten tidligere. Generelt er

MR klart best når det gjelder

anatomiske detaljer og lokalise-

ring av sykdom, forteller Harald-

seth.
Like viktig for MR-teknolo-

giens utbredelse er et EU-direk-

tiv om at røntgenstråling skal

reduseres kraftig: Koste hva det

koste vil – hvis det finnes andre

metoder som gir like god eller

bedre diagnostisering, skal disse

foretrekkes.Til sammen har dis-

se argumentene ført til a
t MR

har fått en eksplosiv utbredelse

de seinere årene.

Ultralyd. Haraldseth ivrer for

sitt fagområde, men snakker

mer enn gjerne om det nært

beslektede fagområdet ultra-

lyd. MR og ultralyd kan kom-

plettere hverandre i diagnosti-

seringen, og det er også utviklet

prosedyrer der disse to meto-

dene kombineres for å få mest

mulig informasjon om et syk-

domstilfelle.

– Ultralyd og MR er enkelt

og påfører pasienten minimal

belastning sett i forhold til alter-

native undersøkelsesmetoder –

som innebærer stråling eller

større kirurgiske inngrep. Pasi-

enten utsettes også for færre

undersøkelser, og pasienthensy-

net teller klart positivt for den-

ne teknologien, mener Harald-

seth.

Tar med ingeniørene.

Ultralyd og MR er ett av fokus-

områdene innenfor NTNUs sat-

singsområde «Medisinsk tekno-

logi». Satsingsområdene skal

fremme tverrfaglig samarbeid,

men dette er ikke nye ord i

Haraldseths ører.

– Vi har jobbet tverrfaglig i

snart 15 år, MR-senteret ble fak-

tisk bygd ut fra tanken om tverr-

faglighet. Denne arbeidsmåten

har rett og slett vært nødvendig

for å komme dit vi er i dag, sier

han.
Og «dit» er MR-senterets sta-

tus som Marie Curie Training

Site i EUs femte rammeprogram,

samt status som nasjonalt kom-

petansesenter for MR-spektro-

skopi. Nå søker MR- og ultralyd-

miljøet Norges forskningsråd om

status som «Senter for fremra-

gende forskning». Det som spe-

sielt trekkes fram som positivt

for miljøet, er at ultralyd- og MR-

miljøene begge driver klinisk

forskning og teknologisk utvik-

ling av hardware og software.

Dette hadde vært umulig uten

nær tilknytning til spesielt

fysikk-, matematikk- og elektro-

nikkmiljøene på Gløshaugen.

– Vi tar så å si ingeniørene

med oss i operasjonsstua slik at

de ser både begrensningene og

mulighetene i det vi jobber med,

sier Haraldseth.

Et eksempel han trekker

fram, er at ingeniørene må få for-

ståelse for pasientenes begrens-

ninger. Det er en grense for hvor

lenge en pasient bør ligge i MR-

undersøkelse før han eller hun

blir sliten, og pasienthensyn er

noe av det Haraldseth mener

ingeniørene må kjenne til.

– Samarbeidet vi har, er

tverrfaglighet på sitt beste, men

det tar forferdelig lang tid. Det

handler om å finne de rette fol-

kene, de som er gode innenfor

sitt fa
gområde, men som også

evner å sette seg inn i andre fag-

områder.

TONE KVENILD
tone.kvenild@adm.ntnu.no

Medisinsk bioteknologi med prosjekter 

innenfor

a. Molekylærgenetikk

b. Skadelige immunreaksjoner

Avbildningsbasert diagnostikk og

intervensjon med ultralyd og MR med

områdene

a. Ultralyd

b. MR avbildning og spektroskopi

I tille
gg til de to fokusområdene er føl-

gende områder staket ut som viktige for

satsingsområdet:

Funksjonelle materialer og implantater

Medisinsk optikk, fotonikk og mikrosyste-

mer
Bioelektronikk for nevrovitenskap

Medisinsk IKT

Regionsykehuset i Trondheim og Sintef

Unimed er sterkt involvert i sa
tsingen.

Forskningsinnsatsen inkluderer også meta-

perspektiver på medisinsk teknologi, som

for eksempel etiske problemstillin
ger.

Lederen for satsingsområdet er professor

Gunnar Bovim, dekanus ved Det medisin-

ske fakultet
Medisinsk teknologi

Som NTNUs fire andre satsingsområder, har Medisinsk teknologi to fokusområder:

Fra bølge til bilde

Den unge mannen klager over synsforstyrrelser og lammelse i

ansiktet. På sykehuset legges han raskt i en maskin som 

skanner hodet. Etter få minutter sitter legen med et godt far-

gebilde av pasientens hjerne. På bildet ser han et «dødt» 

område på høyre side.

Denne roboten på Medisinsk teknisk forskningssenter har

fått utvidede funksjoner takket være teknologimiljøer på

Gløshaugen.

FOTO: TONE KVENILD

Denne pasienten hadde en svulst

på venstre side av hjernen der funk-

sjonen for formulering av språk

normalt ligger. Kirurgen engstet seg

for å operere fordi denne viktige

funksjonen lett kunne bli skadet

under inngrepet. MR-skanning

avslørte derimot at pasienten had-

de språkfunksjonen på høyre side.

Kirurgen kunne dermed operere

uten å skade denne funksjonen.

– Vi har jobbet tverrfaglig i 15 år,

sier Olav Haraldseth.
FOTO: TONE KVENILD

Ut fra fargekoder kan Astrid Lægreid holde oppsikt med genenes aktivitet.

FOTO: TONE KVENILD

For første gang har hele forsk-

nings-Norge samlet seg om et fel-

les framstøt overfor regjering og

storting. Budskapet er dette: Det

humane genom er nettopp kart-

lagt. Over hele den vestlige ver-

den satses det tungt i forskning

og kommersiell utnytting av det

enorme potensialet som ligger i

dette. Toget går nå. Togbilletten

– på turistklasse – er foreløpig

satt til 3
00 millioner kroner årlig,

over fem - ti år, fordelt på de uli-

ke forskingsmiljøene i landet.

Her er det bare plass til beta-

lende reisende. Norge kan ikke

lure seg med som blindpassasjer.

FUGE. Alle genene i arvestoffet

kalles genomer, og forskningen

på disse kalles genomforskning.

Genene i arvestoffet er kartlagt

hos mennesker og en del dyr,

planter og mikroorganismer. Ny

teknologi har gjort det mulig å

studere titusenvis av gener

samtidig. Funksjonell genom-

forskning – FUGE – er her et

nytt felt som har oppstått som

et resultat av disse framskrit-

tene. Funksjonell genomforsk-

ning studerer sammenhengen

mellom gener og egenskaper

hos mennesker, dyr, planter og

mikroorganismer. Hvilke gener

er aktive ved ulike tilstander?

Hvilke forandringer i genene

forårsaker sykdom, og hvilke

endringer skaper god helse?

Dette er de helt sentrale spørs-

målene når det gjelder den

medisinske delen av denne

forskninga.

– Funksjonell genomforsk-

ning vil få stor betydning for

praktisk talt all biologisk forsk-

ning. Medisinsk kunnskap vil bli

radikalt forandret, sier prodeka-

nus Ole-Jan Iversen ved Det

medisinske fakultet. Han er

NTNUs representant i en nasjo-

nal arbeidsgruppe som har til

oppgave å fremme budskapet

overfor rikspolitikerne.

I løpet av de neste tiårene vil

store deler av næringslivet byg-

ge på en eller annen form for bio-

teknologi. Funksjonell genom-

forskning vil være fundament for

farmasøytisk industri, matvare-

produksjon, finkjemikaliepro-

duksjon og prosessindustrien. –

Land som vil hevde seg i denne

nye økonomien,er avhengig av

høy kompetanse innen disse

områdene, sier Iversen.

Misbruk? Dette dreier seg om

en svært potent teknologi. Mulig-

hetene er voldsomme – og skrem-

mende, innser Iversen.– Nettopp

derfor er det helt avgjørende at vi

får muligheten til å forske på det-

te. Ellers vil vi ikke engang vite

hva som bør forbys. Utviklinga

på området går så raskt at vi vet

ikke hva vi bør bekymre  oss over

om bare måneder. Faremomen-

tene må ikke skremme oss bort.

Det vil være etisk mer betenke-

lig ikke å forske, fordi man da

ikke får innsikt i hva dette er for

noe.

Enorme muligheter. Innen

medisinsk forskning vil man få

anledning til å stille sikker

diagnose på et langt tidligere

tidspunkt. Dermed blir mulig-

hetene betraktelig bedre til å

forebygge. Nye medisiner og

genterapi vil gi mer effektiv

behandling, og mindre bivirk-

ninger og nytt håp for uhelbre-

delige sykdommer. Genterapi

for immunsviktsykdommer, cys-

tisk fibrose, kreft og etter hvert

hjertesykdommer, vil komme.

Men medisinen er ikke alene

om å se store muligheter innen

funksjonell genomforskning. Inn-

en marin sektor vil oppdretts-

næringa få merke resultatene

ganske snart. Det vil bli satset

tungt på utvikling av fôr, og

utnytting av de kommersielt

interessante delene av laksens

genom. Her kan norsk opp-

drettsnæring bli hektet helt av

om man ikke passer på.

Området bioprosjektering

generelt vil få stor økonomisk

betydning. Jakten på kommersi-

elt interessante molekyler i natu-

ren, hardner til. Det er et faktum

at 99 prosent av marine arter er

uoppdaget.

Betenkt. Snart skal FUGE på

regjeringas dagsorden. Men

Ole-Jan Iversen er betenkt.

– Jeg føler meg ikke trygg.

For tenk om politikerne ikke

kjenner sin besøkelsestid – tenk

om de ikke går for dette? Hva

skal vi gjøre da? Det kan ta

svært langt tid før et tilsvarende

felles forskerinitiativ som FUGE

blir lansert igjen, dersom dette

ikke lykkes. Allerede i dag

befinner Norge seg i andredivi-

sjon når det gjelder bioforskning.

Men vi har ressursene til å ryk-

ke opp, om pengene kommer.

Hva som skjer dersom pengene

ikke kommer, vil jeg ikke tenke

på.

TORE OKSHOLEN

tore.oksholen@adm.ntnu.no

Genforskning 

i startgropa

To høyblokker betraktet gjennom 

kikkert. Lyset i det ene vinduet i 

18. etasje, som burde vært av, et annet

vindu i tredje som er mørkt, men som

ikke burde være det: Det menneskelige

arvestoffet i periskop.
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Tilsett en av den… en av den…
og kanskje en sånn… og så varme
det på… 
Han er nok ingen kokk i ordets rette forstand,Tor Grande
ved Institutt for kjemi. Likevel er ikke hans arbeidsme-
toder så forskjellige fra kokkens. Professoren bruker
nemlig dagene på å sette sammen ingredienser til en
masse. Men i stedet for tomat er atomer professorens
ingrediens. Resultatet er materialer det i dag er van-
skelig for folk flest å forstå konsekvensene av.

Må føre til knoppskyting. Materialene har satt
navn på ulike tidsepoker, som steinalder, jernalder og
bronsealder. Mens man tidligere lagde materialer ved å
hugge i stein, smelte og støpe, griper dagens forskere
inn på atomnivå for å bygge materialene fra bunnen av.
Slike konstruerte materialer har fått betegnelsen
«funksjonelle materialer» og er et forholdsvis nytt om-
råde i Norge.

– Internasjonalt er dette allerede et etablert og stort
forskningsområde. I Norge har våre industritradisjoner
innenfor stål og aluminium ført til at vi ikke har satset
så mye på utvikling av funksjonelle materialer, forteller
Tor Grande.

Men nå er feltet også i Norge på full fart framover.
Den foreslåtte satsingen Funmat er et tiårig forsk-
ningssamarbeid mellom NTNU, Sintef, Universitetet i
Oslo og Institutt for energiteknikk på Kjeller. Men til
tross for satsingen på rundt 150 millioner kroner, tror
ikke Grande at forskningsmiljøene i Norge vil skape
grunnlag for et nytt Nokia eller Ericsson. Kanskje fordi
Norge ikke setter av så stor prosent av brutto nasjonal-
produkt som våre naboland.

– Men det vi ganske sikkert kommer til å oppleve, er
at vi kan lage gode nisjeprodukter. Utdanner vi 20 til 30
personer per år, må jo dette føre til knoppskyting. Vi kan
jo allerede vise til Køfri-brikken her i Trondheim, som er
basert på funksjonelle materialer. Vi ser også friske sat-
singer på nisjeprodukter fra for eksempel SensoNor og
AME, sier Grande.

Han mener det bør satses mest på grunnforskningen
innenfor området. – Vi kan ikke bare ha brukerstyrte pro-
grammer. Disse peker mot allerede etablert industri og
ikke mot nye muligheter.

Miljøvennlig. Utviklingen av nye funksjonelle
materialer vil åpne for helt nye produkter vi i dag
knapt kan forestille oss. Hva synes du for eksempel om
tanken på å få knøttsmå sensorer bygd inn i kroppen
din, som kan overvåke viktige funksjoner og varsle i fra
om noe er galt? Noe som ikke ligger så langt fram i tid
som slike sensorer, er utviklingen av nye og miljøvenn-
lige energikilder, som hydrogen og metanol. Her jobber
Grande med membraner – et fast, tett materiale (kje-
ram).

– Det unike med denne
membranen er at den kun
slipper i gjennom oksygenato-
mer. Sender man inn natur-
gass på den ene siden og luft
på den andre, skiller mem-
branen oksygen fra luft, og
oksygenet reagerer med
naturgassen. Ut fra dette kan
man produsere syntesegass,
som man igjen kan produsere
metanol, bensin, diesel eller
andre kjemikalier. Men det
mest spennende med denne
teknologien er at miljøskade-
lige avgasser ikke kommer ut
i lufta – disse blir nemlig ikke
dannet med denne teknologi-
en, forteller Grande.

Teknologien bak det
meste. Grande arbeider
innenfor feltet funksjonelle
oksider som er et delområde
innenfor funksjonelle materi-
aler. Funksjonelle oksider
med supraledere, magnetiske
og ioneledende egenskaper
har tiltrukket seg stor opp-
merksomhet de siste 10-15
årene. Funksjonelle oksider
og er også valgt som fokus-
område under NTNUs sat-
singsområde Materialer.

– Det vi forsker på, har
stor betydning også for de fire
andre satsingsområdene ved NTNU. Funksjonelle mate-
rialer ligger for eksempel som basis bak mange av de stør-
ste teknologiske nyvinningene den siste tida, forteller
Grande og ramser opp: Bredbåndsteknologi, miljøvenn-
lig utnyttelse av naturgass, produksjon av solceller, halv-
ledere og lasere, innebygde implantater (proteser) krop-
pen ikke støter fra seg, og medisinsk kirurgi og diag-
nostikk.

– Men det viktigste dette miljøet ved NTNU «produ-
serer», er faktisk gode studenter. Disse må vi utruste
med nok kunnskap for å møte kravene til å det å kunne
skreddersy materialer.

Fagmiljøet må imidlertid forholde seg til at den vik-
tig forskningsaktivitet, som i oljebransjen, holdes hem-
melig.

– Selv om vi ikke vet hvilke materialer det forskes på,
kan vi ut fra grunnforskning si hvilke problemer indus-
trien står overfor. Dermed kan vi utdanne folk med den
kompetansen som trengs, forteller Grande.

TONE KVENILD
Tone.Kvenild@adm.ntnu.no

Materialkokken Tor

I en serie artikler presenterer 
Universitetsavisa NTNUs satsings-
områder. Denne gang ser vi 
nærmere på forskningen innenfor
«Materialer».

NTNU har vedtatt fem sat-
singsområder som hvert har
to fokusområder. Målet er at
disse områdene skal være
blant de internasjonalt

ledende fagmiljøer. Samtidig
er dette områder hvor Norge
har spesielle forutsetninger
for å øke sin verdiskaping.

Materialenes betydning gjennom 
menneskehetens historie illustreres ved
at de har gitt navn til ulike tidsepoker,
som steinalder, jernalder og bronsealder.
Våre etterkommere vil neppe gi vår 
tidsepoke et navn knyttet til dagens

materialer – selv om utviklingen har ført
til en revolusjon innenfor blant annet
datateknologi, medisinsk teknologi og
miljøvern. Satsingsområdet «Materialer»
ved NTNU er delt i to fokusområder 
– «Lettmetaller» og «Funksjonelle 

oksider». Omtrent 100 doktorgrads-
stipendiater er i arbeid innenfor 
området, med ca. 20 avlagte doktorgra-
der i år 2000. Det er et nært samarbeid
med norsk materialteknologisk industri
som finansierer en rekke prosjekter.

Materialene står bak den
nye teknologien

Funksjonelle oksider med prosjekter
innenfor
a. Oksygen permeable membraner
b. Superledning i tynnfilm
c. Ferroelektrisk tynnfilm
d. Brenselsceller

Lettmetaller med delområdene

1. Lettmetaller produksjon med 
prosjekter innenfor

a. Internasjonal und
b. Ny celleteknologi
c. Elektrolyseteknol
d. Tradisjonelle og n
e. Fast avfall 

2. Lettmetaller bea
prosjekter innenfor
a. Forming
b. Overflateteknolo
c. Konstruksjonsopp
d. Produktdesign og
e. Stykkstøping
f. Silisium til mikroe

solceller

Materialer
Som NTNUs fire andre satsingsområ-
der, har Materialer to fokusområder:

IKKE AKKURAT MELIS. Tor Grande med et sub-mikron finkor-
net pulver.

FOTO: TONE KVENILD



Aluminium har
lenge vært 
storindustri i
Norge. Men det er
nå det «tar av».

Den gang unge Hans Jørgen
Roven studerte materialtekno-
logi på Gløshaugen for snart 20
år siden, hadde de framsynte
professorene i miljøet allerede
kommet fram til at biler burde
lages av aluminium. I dag er
Roven selv en av de NTNU-pro-
fessorene som forsker på alumi-
nium i biler. Han er omsider i
ferd med å se sine eldre kolle-
gers ideer bli til virkelighet.

Detaljkunnskap. – Bilindu-
strien kommer uten tvil til å
satse storstilt på aluminium i
årene framover. I dag består en
bil av omtrent 25 kilo alumi-
nium. I løpet av de neste 20
årene kommer dette tallet til å
tidobles, mener Roven. Denne
tidoblingen vil stille store krav
til både produksjon og viderefo-
redling av aluminium. Mer vik-
tig kommer imidlertid gjenvin-
ning til å bli, for resirkulering
av aluminium har klare miljø-
messige fordeler.

– For det første er aluminium
forurensingsfritt. For det andre
er dette et lettmetall som gjør
bilene lettere, behovet for driv-
stoff blir mindre, samt at bilene
vil bli robuste og tryggere å kjø-
re. Og ikke minst – har man først
produsert aluminium, må man
tilføre bare fem til ti prosent av
opprinnelig tilført energi for å få
det inn i forbrukskjeden igjen.
Kravene som settes til det å gjen-
vinne materialene fra det vi kas-
ter, setter også store krav til for-
skernes kompetanse på gjenvin-
ning og resirkulering.

Roven mener feltet har et
enormt behov for studenter med
inngående kunnskap om tekno-
logi som kan utvikle helt nye
materialer med tanke på resir-
kulering.

– Det er teknologien som har
voldt skade på miljøet – og det er
teknologien som kan rette opp
det vi har gjort. Å utdanne folk
med detaljkunnskaper om mate-
rialteknologi er måten å snu et
uheldig spor vår vestlige sivili-
sasjon har begitt seg ut på.

I gangavstand. Gløshaugen
har alltid hatt et tungt miljø
innenfor aluminium.

– Tidlig på 70-tallet gjorde
forskerne mange riktige valg
som har ført til at vi i dag kan
regne oss blant de internasjonalt
ledende miljøene, forteller
Roven. Men det er ikke bare de
riktige valgene som har fått mil-
jøet til å hevde seg internasjo-
nalt. Mens det for eksempel i
Frankrike kan være mangfoldi-
ge mil mellom ekspertene innen-
for materialteknologi, trenger
ikke Roven å gå så langt for å
møte de andre norske eksper-
tene. På rekke og rad sitter de
bortover i gangen, i høyden må
han tusle fem minutter for å
møte de menneskene han treng-
er å samarbeide med, og da er
det ikke bare snakk om reine
materialteknologer. Også fysi-
kere, kjemikere, forskere på tek-
nisk design, bygg og maskin,
datateknologer og forskere på
marine konstruksjoner er blant
de Roven samarbeider med i et
«cluster». I tillegg samarbeider
materialteknologene nært med
industrien.

– Det er faktisk få interna-
sjonale miljøer som kan skilte
med en så omfattende kompe-
tanse på alle ledd som det vi kan
her på NTNU, forteller Roven,
og mener dette er en av årsake-
ne til det store antall publika-
sjoner fagmiljøet kan skilte med.

Smarte materialer. Alumi-
nium utgjør desidert den stør-
ste aktiviteten blant de som

forsker innefor fokusområdet
«Lettmetaller» ved NTNU. Men
også magnesium- og silisium-
forskningen har fått en kraftig
oppsving de siste årene – på
grunn av krav om å verne mil-
jøet. Silisium brukes for eksem-
pel i solceller, og metallet har
blitt et avgjørende materiale for
datateknologiens utvikling.

– Snart kommer også de
smarte materialene. For eksem-
pel vil funksjonelle materialer
settes til å overvåke lettmetal-
lene i bilen din. På datapanelet
kan du lese av om noen av delene
lider av materialtretthet og har
antydninger til sprekkdannelse.

Datasimulering. I dag eks-
perimenterer forskerne på
datamaskinen før materialene
lages. Først konstrueres desig-
nen på produktet, så testes
ulike materialsammensetning-
er for å finne de materialene
som egner seg best. Endringene
gjøres på mikrometer nivå –
tusen mikrometer tilsvarer en
millimeter.

– Jeg føler meg som en rom-
farer når jeg dykker inn i et
materiale på mikronivå. De små
partiklene og atomene som
omgir meg – det er nesten som å
være ute i universet, smiler
Roven.

TONE KVENILD
Tone.Kvenild@adm.ntnu.no
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I tillegg til de to fokusområdene er føl-
gende område staket ut som viktig sat-
singsområde:

Polymere og kompositter:

Polymere med prosjekter innen:
a. Polyolefinkjemi, katalyse, polymeri-
sasjon, karakterisering på mikronivå.
b. Pasta-PVC, myknerproblematikk.

Kompositter med prosjekter innen: 
a. Fiberkompositter, fremstillingsmeto-
der, skademekanikk. 
b. Bearbeidingsmetoder for plaster.

Norges forskningsråd, Sintef og norsk
materialteknologisk industri er sterkt
involvert i satsingen på Materialer.

Lederen for satsingsområdet er profes-
sor Jan M. Bakke, dekanus ved Fakultet
for kjemi og biologi.

Funmat
En nasjonal satsing innen funksjonelle
materialer, Funmat, som NTNU, UiO,
Sintef og IFE sammen har tatt 
initiativet til, omfatter materialer for
energiteknologi, miljøteknologi, 
informasjons og kommunikasjons-
teknologi, samt medisinsk teknologi.

Tungvektere
på lett metall

Vi har kikket på organiseringen
av tre utenlandske læresteder
som NTNU ofte blir sammenlig-
net med. De lokale forholdene
varierer mye fra land til land når
det gjelder f.eks. finansiering,
studiestruktur og generell orga-
nisering av høyere utdanning.
Men vi har likevel prøvd oss på
en litt overflatisk sammenlig-
ning. Til opplysning så har vårt
eget universitet nå 11 fakulte-
ter og 74 institutter, med 20 000
studenter og 3 300 ansatte.

MIT 
Massachusetts Institute of Tech-
nology har helt siden NTNUs
unnfangelse alltid blitt trukket
fram som et amerikansk forbil-
de. Den teknologiske hovedpro-
filen gjør i alle fall at de to insti-
tusjonene ytre sett ligner på
hverandre. MIT har 900 ansatte
og cirka 10 000 studenter. MIT er
inndelt i «schools», som kan sies
å tilsvare våre fakulteter. Det er
fem av dem, og disse rommer til-
sammen 27 institutter.
• School of  Architecture and 
• Planning,
• School of Engineering,
• School of Humanities, Art and 
• Social Sciences,
• Sloan School of Mangement,
• School of Science.

Chalmers
Chalmers Tekniska Högskola
kan hevdes å være en svensk
slektning av NTNU, men lik-
hetstrekkene var nok tydeligere
før 1996, i NTHs levetid. Chal-
mers har 2.500 ansatte og 8 000
studenter. Fakulteter kalles sek-
sjoner og omfatter følgende fag-
områder:

• Arkitektur 
• Elektro- och datorteknik 
• Fysik och teknisk fysik 
• Kemi 
• Maskin- och farkostteknik 
• Matematik och datavetenskap 
• Miljövetenskap 
•Teknikens ekonomi och
• organisation 
• Väg- och vattenbyggnad 

Sheffield
University of Sheffield er kan-
skje det av de tre utenlandske
universitetene som vi har kik-
ket på, som ligner mest på
NTNU. Det gjelder både når vi
sammenligner antall studenter
(21 400) og ansatte (5 210), og
når det gjelder fagtilbudet. Shef-
field er et bredde-universitetet
med både profesjonsstudier og
allmennvitenskapelige fag. Her
er det 73 institutter fordelt på
sju fakulteter.

• Architectural Studies
• Law
• Arts
• Social Sciences
• Medicine
• Engineering
• Pure Science 

Bakgrunnsstoff om «struk-
tursaken» finner du på:
http://www.ntnu.no/info/fakul-
tetsstrukturen/ (Også tilgjenge-
lig i boksen «Administrative hjel-
pemidler» på Innsida.)

TORE HUGUBAKKEN
tore.hugubakken@adm.ntnu.no

Noen som 
passer for oss?

Eller kanskje vi har noe å lære av disse?

Professor Hans Jørgen Roven tester hvordan lettmetallene oppfører seg når
de blir utsatt for press. Et spesiallaget kamera fanger opp prosessen og over-
fører bildene til datamaskinen. Her kan Roven studere hvordan materialet
har endret seg. FOTO: TONE KVENILD

Kan NTNU kopiere 
fakultetsstrukturen til MIT?
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Moses ledet Israel i 40 år
med ørkenvandring. 
Like lenge har 
matematikerne Per Hag
og Haakon Waadeland
bedrevet kontorvandring
i Trondheim.

Åttende mars var det ingen bønn. Bøker,
permer og alle andre kontorviktigheter
måtte være ferdigpakket, hvis det skulle
få være med på siste flyttelass fra Lade til
Gløshaugen. Etter at førsteamanuensis
Per Hag og professor emeritus Haakon
Waadeland hadde pakket ned sin mate-
matikklektyre, endte de pussig nok opp
med nøyaktig 24 tunge esker hver.

I 40 år har de vært kontornaboer, i
brakker, leiegård og i mer offisielle uni-
versitetsbygg. Som moderne nomader har
de virkelig fått føle universitetets ekspan-
sjon på kroppen. Haakon ble ansatt ni år
før Per, men fra 1960 har de delt korridor
ni forskjellige steder rundt om i Trond-
heim. Universitetsavisa tok Per og Haa-
kon med på en nostalgisk reise i gamle
kontorlandskap.

Kapittel 1: Gløshaugen. Gamle
Fysikk på Gløshaugen. Haakon og Per
åpner døra, går opp en trapp, tar til ven-
stre og vandrer innover korridoren. Det
var her det begynte.

– Her har jeg ikke vært på 40 år, sier
Per, men kjenner seg likevel godt igjen og
strener bort til sitt gamle kontor som nå
er overtatt av Vitenskapsmusets labora-
torium for radiologisk datering.

– Planen er jo å komme tilbake hit, til
dette kontoret, som forskningsobjekt, sier
Per spøkefullt.

Kapittel 2: Rosenborg. Tormod
Leinum fra universitetsdirektørens stab
vrir om tenningen i NTNUs representa-
sjonsbil, og vi er på vei mot neste cam-
pus – Rosenborg. Her er det nesten tomt
nå – men en gang var det et yrende liv
og godt sosialt miljø, med folk fra mange
forskjellige vitenskaper:

– Her på Rosenborg var det også filo-
loger, minnes Per Hag. Han ramser opp de
virkelig ekte rosenborgerne som også var
der; Nils Arne Eggen, Eldar «femmåls-
hansen» Hansen, og Bjørn Hansen.

Waadeland forteller at det hele tiden
skjedde utbygging og ombygging.

– Det gikk til slutt ikke an å gå på do,
det var jo blitt laboratorier over alt, sier

Haakon med et smil.
– Er det noen historier herfra som dere

minnes godt? 
Haakon trekker på det, men velger

likevel å fortelle om den gang kong Olav
var på besøk. Daværende rektor Olav
Næss åpnet en dør og viste Kongen vei
rett inn i bøttekottet. Heldigvis tok Olav
Rex det med humør.

Kapittel 3: Nonnegata. – Der! Der
hvor det er gardiner i vinduet, sier
Haakon og peker på en leiegård i krysset
Nonnegata og Haldens gate på øvre
Møllenberg. I dag et bokompleks for stu-
denter. Den gang arbeidsplassen for Per
og Haakon og andre matematikere. Her
jobbet også den kjente språkeksperten
Finn-Erik Vinje på Nordisk, før institut-
tet ble flyttet opp til Dragvoll. I kjelleren
fantes det et dekorert festrom, blant
matematikerne kalt «Nonnekjelleren».

– Der hadde vi skiltet vårt, sier Per
og peker på en litt lysere, firkantet del av
den utvendige muren. I leiegården jobbet
de i mattekollektiv i ti år.

Kapittel 4: Lade. I NTNU-bilen fort-
setter Hag og Waadeland diskusjonen
om når de var her og der, og hvem som
var der og her.

– Du er sikker på det? spør Haakon
ved enkelte årstall.

– Ja, nokså sikker, svarer Per.
Et stille øyeblikk inntreffer:
– Når jeg ikke sier noe, så er det ikke

fordi jeg samtykker, men de årene må du
få sjekket, sier Haakon. De forteller om
lutter fred og fordragelighet dem imellom
i det førtiårige faglige samlivet.

– Nesten som et ekteskap?
– Nei, kall det heller mannsoppdek-

ning! presiserer emeritusen.
I 1997 ble det vedtatt at matemati-

kerne på Gløshaugen skulle slås sammen
med matematikerne på Lade, til ett insti-
tutt. NTNU har hatt store utgifter med å
leie på Lade, og jo før matematikerne kom
seg ut herfra våren 2001, desto bedre.

En plante på det tidligere lunsjrommet
skriker etter en snill eier. Per tester om

nøklene til flere av kontorene på insti-
tuttet fortsatt passer. Haakon dobbelt-
sjekker om han har glemt igjen noe i den
gamle pulten sin. For moro skyld prøver
han sin gamle stol.

– Den er litt bedre, ja, synes han.
Waadeland forteller at han egentlig

har to kontorer, ett på Gløshaugen og ett
hjemme på Byåsen.

– Men vil du ikke heller hvile på dine
laurbær nå som du er pensjonist?

– Hvilke laurbær? ler Waadeland.
– Nei, det er så mange ting på gang.

Nå er det jo snart kongress hvor jeg skal
holde innlegg, sier emeritusen. Per, som
også nærmer seg pensjonsalderen, har
heller ikke tenkt å gi seg med det første.

– Jeg sier som naboen: Jeg gir meg
ikke, de må bære meg ut!

Kapittel 5: Gløshaugen. Leinum
svinger inn foran Sentralbygg II på
Gløshaugen, og vi takker for skyssen. Vi
er ankommet huset hvor matematikerne
nå er samlet i fjerde, femte, sjette,
tiende, ellevte og tolvte etasje.

– Matematikken har jo alltid blitt
trengt ut, sier Per. – Nå sist tapte vi kam-

Hit og dit og
hit igjen med
Per og Haakon

40 år med flyttesjau
November 1960:
1.etasje Gamle fysikk, Gløshaugen
August 1961:
12. etasje, Sentralbygg I, Gløshaugen
1965:
2.etasje, Hovedbygget på Rosenborg
1967:
Paviljong A på Rosenborg
1973:
Paviljong B på Rosenborg
1974:
Leiegård i Nonnegata
1984:
3. etasje, B-blokka på Lade
1992:
4.etasje, A-blokka på Lade
Mars 2001:
6. etasje, Sentralbygg II, Gløshaugen

Flytteballaden om Per og Haakon er over. Nå står bøker og ring-
permer i 24 fulle pappesker og venter på luft.

FOTO: TORE HUGUBAKKEN

Per Hag utenfor den ikke-lenger-eksisterende-NTNU-camp

Under flyttesjauen dukket dette bildet opp blant Haakons papirer. Per
Hag og Haakon Waadeland foreviget utenfor Gamle Fysikk i 1961. 

FOTO:  PRIVAT



pen om Realfagbygget. Som kompensa-
sjon skulle vi få hele Sentralbygg II. Det
er det heller ikke blitt noe av.

– Sammenlignet med andre realfag,
har vi vært lette å flytte på, sier Haakon,
som begrunner det med fagets natur som
ikke krever det store tekniske utstyret,
som for eksempel laboratorier.

På deres nye kontorer i sjette etasje er
det stablet opp brune pappesker. Haakon
har alt åpnet fem av dem. Per savner sårt

telefon, datamaskin og bøkene sine, men
håper tingene snart kommer i orden slik
at de kan starte arbeidet igjen. De siste
mohikanere fra Lade er rastløse.

TORE HUGUBAKKEN
tore.hugubakken@adm.ntnu.no
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usen i Nonnegata. FOTO: TORE HUGUBAKKEN

Haakon Waadeland forsikrer seg om at han ikke har glemt igjen noe fra kontoret på Lade.
FOTO: TORE HUGUBAKKEN

Nå skal universitetene
evalueres – igjen.

Mandag startet to interne spørreunder-
søkelser blant studenter og instituttle-
dere ved NTNU. Undersøkelsene er del
av en omfattende institusjonsevaluering,
som også skal gjennomføres ved univer-
sitetene i Bergen og Oslo.

Det er Kirke-, undervisnings- og forsk-
ningsdepartementet (KUF) som har bedt
om en vurdering av virksomheten ved
universitetene. Tromsø har allerede
gjennomført sin, mens de øvrige ligger i
startgropa. Arbeidet tilrettelegges av
Norgesnettrådet. Målet for arbeidet er
formulert slik: «Evalueringsprosessen skal
gi vurderinger og tilrådinger på sentrale
aktivitetsområder som kan bidra til uni-
versitetenes kvalitative og strategiske
utvikling». Videre skal den «informere
offentligheten om hvordan universitetene
løser sine samfunnsoppgaver».

Ekstern og intern del. Det er lagt
opp til en todeling, med en selvevalue-
ringsdel som ledes av en intern sty-
ringsgruppe, og en eksternevaluering
som skal gjennomføres av en eksternt
oppnevnt komité. Spørreundersøkelsen
blant studenter og instituttledere er før-
ste del av selvevalueringen. I tillegg
skal det samles inn data på grunnlag av
intervjuer og skriftlige innspill fra
fakultetsledelsene. Selvevalueringen
skal være ferdig innen utgangen av
januar 2002. Den eksterne evaluerings-
rapporten vil foreligge innen 31. mai
neste år.

Går trøtt. Selvevalueringen ledes av
ei styringsgruppe bestående av
Kathrine Skretting (leder), Jan Morten
Dyrstad, Steinar Nordal, Geir Walsø og
Trond Singsaas. Skretting legger ikke
skjul på at jubelen uteble da pålegget
om institusjonsevaluering kom. Mange
henviste til det arbeidet som allerede er
gjort, eller er i gang, innen evaluering og
organisasjonsutvikling. Vi nevner i
fleng: Underdalutvalgets utredning,
CRE-evalueringen, Orgut-prosjektet,
strategiprosessen og fakultetsstruktru-
prosessen. Folk har rett og slett begynt
å gå lei. Skretting forteller at det ble for-
søkt å ta hensyn til dette da løpet ble
lagt for den nye undersøkelsen.

Nyttige dokumenter? Norges-
nettrådet har satt opp seks hovedtema
for evalueringen. Styringsgruppa har
valgt å avgrense oppgaven mest mulig
og konsentrerer seg innenfor tre av dem:
«Strategisk evne», «Organisasjons-
utvikling» og «Ordninger for kvalitets-
sikring av forskning og undervisning».
En del av undersøkelsen vil falle sam-
men med sluttevalueringen av Orgut.

Skretting framhever at satsingsom-
rådene ble plukket ut fra et ønske om å

få størst mulig nytte av undersøkelsen.
Som eksempel trekker hun fram hoved-
temaet «Strategisk evne», der strategi-
dokumentene skal legges under lupen.
Både overordnede strategier og delstra-
tegier skal til pers: Blir strategidoku-
mentene brukt, eller støver de ned i skri-
vebordsskuffa? Er det samsvar mellom
det vi gjør og det strategidokumentet sier
vi skal gjøre. Er det sammenheng mellom
de forskjellige strategidokumentene, eller
spriker de i forskjellige retninger? Under-
søkelsen vil forhåpentlig avsløre om
dokumentene fungerer slik de var ment.

SYNNØVE RESSEM
synnove.ressem@adm.ntnu.no

Spørreskjema til studentundersøkelsen
finner du på:
https://innsida.ntnu.no/sporreund.php

Hvor flinke er vi?

«Det er trivelig og faglig
inspirerende å studere ved
NTNU, men semestrene 
blir dårlig utnyttet til 
undervisning!» 

Dette er smakebit fra påstandene som
serveres i spørreskjemaet til studentene.
Spørreundersøkelsen skal gi grunnlag for
å evaluere studieforholdene ved NTNU.
Til sammen 27 spørsmål og påstander er
lagt i et elektronisk spørreskjema. Skje-
maet besvares ved at det krysses av for
forskjellige svaralternativer.Alle svar blir
lagret anonymt. Deltakerne blir regis-
trert med navn, men navnet blir ikke
knyttet til svarene som avgis.

NTNU skåret stort i den landsomfat-
tende studentundersøkelsen fra NIFU og
Norsk Gallup som ble offentliggjort i for-
rige uke. Ifølge den var NTNU-studen-
tene mest fornøyd med boforhold og fri-
tidstilbud. Undervisningskvalitet og stu-
dieservice fikk litt lavere uttelling. Den-
ne undersøkelsen omfattet i alt 4 000 stu-
denter. Spørreundersøkelsen som
gjennomføres i forbindelse med institu-
sjonsevalueringen av NTNU, henvender
seg til samtlige studenter, med unntak av
doktorgradsstudenter. Dermed får de en
enestående mulighet til å fortelle hvordan
de opplever forskjellige sider ved studie-
hverdagen. Som ekstra gulrot blir alle
som deltar, med på trekning av ei reise til
en verdi av 5 000 kroner. Svarfristen er
satt til 6. april.

Mulighet til å bli hørt

Institusjonsevaluering
– milepæler
2001
19. mars:
Studentundersøkelsen og institutt-
lederundersøkelsen sendes ut 
6. april:
Svarfrist studentundersøkelsen og
instituttlederundersøkelsen
April:
Prosjektmøte med Norgesnettrådet
April /mai:
Ekstern komité oppnevnes
Juni:
Prosessmøte med ekstern komité
15. oktober:
Utkast selvevalueringsrapport fore-
ligger
15. oktober – 1. desember:
Høringsprosess internt ved NTNU
Desember: Kollegiebehandling
selvevalueringsrapport

2002
Januar 2002:
Ferdigstillelse av selvevaluerings-
rapporten 
31. januar:
Selvevalueringsrapport foreligger
April:
Institusjonsbesøk ekstern komité ved
NTNU
31. mai:
Evalueringsrapport fra ekstern
komité foreligger
Juni:
Avslutningskonferanse
August/september:
Kollegiebehandling – resultater/rap-
portene og oppfølging
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ddeebbaatttt Si din mening, men skriv kort! Innlegg kan sendes via e-post:
medieseksjonen@adm.ntnu.no. Innsendte manus kan bli forkortet. 

Fortsett gjerne diskusjonene på nettet: ntnu.fritt-forum (tilgjengelig fra «Innsida»).

NTNU tilbyr mange
fag, men NTNU er
mer enn «SIO 2043
Maskinkonstruksjon
og mekatronikk» og
«SV POL 105 Innfø-
ring i internasjonal
politikk og kompara-
tiv politikk.» NTNU
er mye mer enn fag.
NTNU er vel så mye
Samfundet, UKA,
ISFiT og NTNUI.
NTNU er muligheten
til å engasjere seg
utenom fag og studi-
er! Det er derfor
NTNU kommer best
ut når universitetene
sammenlignes på det
sosiale miljøet, og det
er derfor NTNU har
opplevd en økning i

søkertallene – til tross for at antall søkere
til høyere utdanning avtar.

Samfundets tilbud, UKA og ISFiT blir
ikke til av seg selv. UKA alene engasjerer
1200 studenter. Noen jobber mer enn
andre. For noen, særlig studentene i sto-
re og ledende stillinger, går engasjemen-
tet på bekostning av studiene. Det er rett
og slett ikke mulig å kombinere et leder-
verv i UKA med heltidsstudier. Akkurat
det trenger på ingen måte å være negativt.
Både næringslivet og akademia er skjønt
enige om at det er mye som aldri kan
læres i en forelesningssal. Den praktiske
organisasjons- og ledererfaringen man
kan få med seg i ulike organisasjoner i
studentmiljøet, er en styrke både for stu-
dentene selv og for samfunnet.

Sålangt er alle enige, men i hvilken
grad legges det til rette for et slikt enga-
sjement? NTNU gjør lite, bortsett fra å

skryte av engasjementet i taler og glansa
brosjyrer, og nå vil Giske gjøre det verre
for de som engasjerer seg. Han går inn
for at hvert vekttall man er forsinket i
forhold til normert studieprogresjon, skal
straffes med redusert stipend. Det er på
tide å innse at det er grenser for hva stu-
denter vil ofre på engasjementets alter.
NTNU må stå fram som et universitet for
de engasjerte.

I forbindelse med ISFiT-99 ble det
arrangert et fem vekttalls kurs i organi-
sasjon og ledelse for festivalstyret. Faget
koblet teori med praktisk erfaring fra
arbeidet med ISFiT, og fungerte som en
støtte i det konkrete styrearbeidet. Et
slikt fag har et enormt potensial, og bør til-
bys langt flere enn styret i ISFiT. Hvert
eneste år er det studenter som har styre-
eller lederverv på Samfundet, i student-
demokratiet, i Samskipnaden og i andre
organisasjoner tilknyttet universitets-

miljøet. La disse studentene få et tilsva-
rende tilbud som styret i ISFiT-99 fikk; et
tverrfaglig, prosjektbasert fag som kobler
relevant teori med praktiske problem-
stillinger fra virkeligheten! NTNU kan jo
ikke tilby et fag som er «mer NTNU» enn
et slikt engasjementsfag. Styret i ISFiT-
01 var i hvert fall av den oppfatning, men
verken institutt for industriell økonomi
og teknologiledelse, SVT-fakultetet eller
universitetets ledelse fant å kunne bevil-
ge penger til et slikt fag.

Det var en helt feil avgjørelse.Vi treng-
er et slikt fag. Vi trenger også faglærere
som er villige til å lage fleksible løsning-
er for studenter som er engasjert i annet
enn fag. Og vi trenger en universitetsle-
delse som forteller Giske at engasjement
ikke skal straffes økonomisk. Det dreier
seg faktisk om å bevare et av NTNUs stør-
ste konkurransefortrinn.

Et universitet for de engasjerte?
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Opprett et vekt-
tallsemne i enga-
sjementsfag,
oppfordrer
ERLING PAULSEN.

Erling Paulsen er sivil-
ingeniørstudent i industriell
økonomi og teknologiledelse.

Med den nylig vedtatte under-
visningsstrategien står NTNU
foran et omfattende utviklings-
og omstillingsarbeid som vil
berøre ledelse, administrasjon,
fakulteter og institutter. Det gir
grunn til å spørre hvordan
endringene kan gjennomføres
faglig, politisk og organisatorisk.

La meg gripe tak i dette
spørsmålet ved et sideblikk til
det som skjer ved universitetene
i Bergen og Oslo. Her finnes fel-
lestrekk i måten utviklingsar-
beidet blir lagt opp på. Begge ste-
der har universitetets styre og
ledelse bidratt til en sentral poli-
tisk forankring med en egen
stab, samtidig som fagmiljøene
får klare forpliktelser i forhold
til eget utviklingsarbeid.

Prorektor for utdanning.
Ved universitetet i Bergen har
Kollegiet nylig gitt rektor og
universitetsdirektør fullmakt
til å oppnevne en prorektor for
utdanning. Som leder for et
sentralt utdanningsutvalg, skal
prorektor bidra til å sette den
strategiske orden for studier og
læringsmiljø. Utvalget er etab-
lert som et rådgivende organ
for kollegiet, men er også ment
å fungere som pådriver overfor
fakulteter og fagmiljøer, kunne
ta initiativ til, og følge opp fag-
lig og pedagogisk arbeid.

Universitetsdirektøren har
foreslått at utvalget består av
maksimalt åtte medlemmer. Dis-

se rekrutteres på grunnlag av
interesser og faglig bakgrunn.
Kontakten med fakulteter og
fagmiljø ivaretas gjennom regel-
messige møter mellom utvalget
og dekanene. For å gi utvalget
og dets lederverv nødvendig sta-
tus og legitimitet har universi-
tetsdirektøren, i samråd med
rektor, foreslått å gi utvalgets
leder en forankring i rektoratet.
Som stimuleringstiltak skal
utvalget kunne disponere mid-
ler for å støtte opp om lokalt
utviklingsarbeid ved institusjo-
nen.

Også i Oslo har Kollegiet gått
inn for at universitetet som
undervisnings- og læringsinsti-
tusjon gis en tydeligere faglig
ledelse. En arbeidsgruppe for stu-
diekvalitet under ledelse av pro-
rektor har allerede fungert i
noen år. Sentrale tema for videre
utviklingsarbeid er studentenes
læring, forskning på universitet
som læringsarena og utvikling
av pedagogisk kompetanse.
Arbeidsgruppen mener det er
viktig å bygge opp kunnskap om
hvordan universitetet som
læringsinstitusjon fungerer.
Utviklingsarbeidet bør med
andre ord være forskningsbasert.

Ledelsen engasjerer seg.
Ved Universitetet i Oslo hviler
utviklingsarbeidet (som ved
NTNU) på to søyler, på ledelsen
og fagmiljøene. Fakulteter og
institutter har ansvar for å
planlegge, gjennomføre og eva-
luere egne prosjekter og tiltak.
De sentrale retningslinjene er
ment som bidrag til den strate-
giske tenkningen i fagmiljøene.
Samtidig vil universitetets
ledelse engasjere seg sterkere i
å følge opp det arbeidet som
drives ved fakultetene. Arbeids-
gruppen representerer ledelsen
i arbeidet med å iverksette og
følge opp aktuelle prosjekt og
tiltak ved fakultetene.

I mandatet for arbeidsgrup-
pen heter det at den holder jevn-
lige møter med fakultetene for å
drøfte studiekvalitetsarbeidet.
Gruppen bistår dessuten fakul-
teter og grunnenheter med å
dokumentere god praksis, og rap-
porterer hvert år til kollegiet.
Universitetsledelsen påtar seg
på denne måten et ansvar for å
innhente og sammenstille infor-
masjon, til aktiv bruk innad og
utad. Universitetspedagogisk
kompetanse er representert både
i gruppens arbeid, og i de kon-
krete prosjektene som blir satt i
gang på universitets-, fakultets-
og instituttnivå.

Også ved NTNU har kollegi-
et og den politiske ledelsen
gjennom undervisningsstrategi-
en tatt et viktig initiativ for å
bidra til bedre læring og større
trivsel blant studentene. Her,
som ved de øvrige universitetene,
er én av utfordringene å få til et
konstruktivt samarbeid mellom
sentral ledelse og lokale fagmil-
jø. Dette er en utfordring vi ser
tydelig ved universitetene i Ber-
gen og Oslo, og som nå kommer
med full tyngde også ved NTNU.
Med en ambisiøs visjon om å gå
fra undervisning til læring treng-
er institusjonen en edruelig
beskrivelse av hva dette krever
samt faglige, finansielle og orga-
nisatoriske løsninger som står i
forhold til utfordringene.

Erfaringer fra England.
Professor Graham Gibbs ved
Centre for Higher Education
Studies ved The Open
University i England har hatt
utvikling og studier av strategi-
arbeid innen høyere utdanning
som ett av sine spesialfelt i
flere år. I en meget interessant
rapport fra 1999 skriver han
blant annet følgende:

«The shift from ‘teacher-cen-
tred’ to ‘learner-centred’ provisi-
on involves a profound transfor-
mation of attitudes and roles

which cannot be achieved
through a bit of staff develop-
ment, some project funding, or a
new policy. … Of course, not eve-
ry institution wants a new cul-
ture and not all educational inn-
ovation requires a new culture.
But behind what may at first
appear quick technical solutions
to problems may lie challenging
cultural shifts.

Learning and teaching stra-
tegies which consist of a well-
argued analysis of context and a
statement of sensible goals may
be of little help unless robust
mechanisms are in place to achi-
eve these goals.Teaching has pro-
ved extraordinarily resistant to
change over a long period of time
and an effective strategy is like-
ly to need more than one change
mechanism.

Several early attempts at
bringing about large-scale
change through a learning and
teaching strategy concentrated
on learning resource centres at
the expense of considering the
organisational context within
which change was to take place.
In particular some of these stra-
tegies attended to central resour-
ces and management without
paying heed to those would actu-
ally implement the strategy.
Three levels of the organisation
may need attention:

Institutional – involving cross
institution policy and initiatives
and attention to support services
and infrastructure

Departmental – involving
planning the implementation of
the strategy at the level of the cur-
riculum, and the allocation of
staff duties and efforts

Individual – involving tea-
chers and small teams imple-
menting the strategy in indivi-
dual courses and in the classro-
om 

More developed teaching and
learning strategies include fea-
tures as:

Departments developing their
own local adaptation of the insti-
tutional strategy in order to fit
the context of their own discipli-
ne

The establishment of depart-
mental teaching groups, with the
responsibility to bring about
change locally within an institu-
tional strategy

The establishment of a new
central committee or group with
responsibility for the strategy and
its implementation

The rationalisation of exis-
ting committees or their briefs to
produce a more coherent focus of
attention on implementing the
strategy

The establishment of a cross-
institution group, drawn from
departments and support units
with special responsibilities for
change»

(Gibbs. G. (1999): Institutio-
nal learning and teaching stra-
tegies. A guide to good practice.)

Ny organisering? Den
ansvars- og rollefordelingen
NTNUs undervisningsstrategi
legger opp til, setter krav til
nye, behovsorienterte og flek-
sible organisatoriske løsninger.
Derfor gir det liten mening å se
universitetspedagogisk arbeid
som et gitt «historisk» fenomen
med hensyn til arbeidsformer
og organisering. Målet må være
å finne løsninger som bidrar til
å virkeliggjøre intensjonene i
strategien. Dette krever en
sterk og klar faglig/politisk for-
ankring, en nær kopling
mellom ansvar og myndighet og
et velfungerende støtteapparat
i forhold til de sentrale aktø-
rene.

Vidar Gynnild
Førsteamanuensis, dr.philos.

Utviklingsarbeid og strategiske løsninger
NTNU kan ha noe å 
lære av hvordan
andre universitet 
har organisert sitt
universitetspedago-
giske arbeid, mener
Vidar Gynnild.
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Høringsnotatet om framtidig
fakultets- og instituttstruktur
ved NTNU har vært tilgjengelig
en tid og har vært gjenstand for
mye oppmerksomhet i det siste.
Notatet gir en bakgrunns- og
statusbeskrivelse, samt drøfter
fakultetenes oppgaver ved
NTNU og belyser hensyn ved
valg av fakultetsinndeling. Fire
prinsipielt forskjellige løs-
ninger er lansert:

«Status quo» i fakultetsstruk-
turen, men med mulighet for
en rekke organisatoriske
grep og tiltak som gjelder
styring og ledelse, eksem-
pelvis innenfor siv.ing.-studi-
et.

Fusjonering av eksisterende
enheter (i praksis på siv.ing.-
siden) fra idag 11 til 8 eller 6
fremtidige fakulteter.

Nye fakultetskonstruksjoner
ved at deler av dagens 11
ulike fakulteter settes sam-
men til 7 nye enheter.

Et eget teknologifakultet, som
altså betyr en sammenslåing
av alle de teknologiske
miljøene i ett fakultet.

Gal premiss? Begrunnelsen
for igangsettingen av denne
prosessen er å finne dels i
Underdalsutvalgets innstilling,
i en henstilling fra KUF om
vurdering av NTNUs organisa-
sjonsstruktur, og dels i Mjøs-
utvalgets vurderinger om sty-
ring, ledelse og organisering av
universitetene. En viktig pre-
miss i dette materialet antas å
ligge i selve antallet fakulteter i
dagens situasjon: 11 på NTNU,
mot eksempelvis 7 på det ves-
entlig større Universitetet i
Oslo. Altså; på NTNU bør antall
fakultet reduseres for at vi skal
bli mer konforme med selve
malen for det vanlige klassiske
universitetet.

Men dette kan godt være en
falsk premiss; enkelt sagt fordi
NTNU har en helt annen
hovedoppgave enn UiO – og
mange andre klassiske univer-
siteter: Den tunge og spesielle
komponenten i NTNUs sam-
funnskontrakt ligger i siv.ing.-
utdanningen og teknologi-
forskningen. Dette er et stort og
vidtspennende tverrfaglig pros-
jekt, som krever en langt større
grad av koordinering og faglig
samvirke mellom fakultetene
enn det som er vanlig innenfor
de mer tradisjonelle univer-
sitetene. I særlig grad gjelder
dette studieplansaker og gjen-
nomføring av den grunn-
leggende undervisningen som
danner en felles plattform for
hele siv.ing.-studiet. Mange av
de problemene vi nå registrerer
omkring oppfølgingen av arbei-
det i Gradsutvalg for siv.ing.-
utdanningen (GUS), kan bedre
løses ved sterkere koordiner-
ende grep på nivået over fakul-

tetene, enn ved å etablere
større og enda mer autonome
fakulteter, som – naturlig nok –
vil prioritere egne interesser
foran det store fellesprosjektet.
Dette peker mot en «School of
Engineering» – en type over-
bygning hvor koordinering og
utvikling av studieløp samt
optimal utnyttelse av de sam-
lede undervisningsressurser
blir hovedsaker – i tillegg til å
ivareta felles samfunnskontak-
ter mot opinion og det politiske
miljøet.

Dårlig i dag. Et slikt nivå er
muligens mer enn det som er
ment med formuleringen «orga-
nisatoriske grep og tiltak som
gjelder styring og ledelse» som
referert fra Høringsnotatet i
løsning 1) ovenfor. Kanskje er
nivået formelt sett også i strid
med gjeldende universitetslov.
Men da må det være tillatt å
stille spørsmålet om vi er her
primært for å oppfylle loven,
eller om loven er til for å gi best
mulige rammer omkring vår
basale virksomhet? 

NTNU kan i hvert fall ikke
være tjent med at hovedpro-
filen fraksjoneres i mangel av
et sterkt og handlekraftig
organ på toppen av siv.ing.-
utdanningen, slik vi har sett
det utvikle seg gjennom de siste
årene. Denne situasjonen kan
bli verre og ikke bedre ved de
enklest oppnåelige variantene
innen kategori 2) og 3), hvor
man får litt færre og litt større
fakulteter enn idag, men fort-
satt vil mangle koordinering og
felles profilering på toppen.

Alternativ 4) med ett samlet
teknologi-fakultetet vil være
det ultimate utgangspunktet
for et samordnet siv.ing.-pros-
jekt – både innad og utad – men
dette fører til et svært stort
fakultet med behov for mye
omorganisering på nivået
under og er sannsynligvis lite
populært hos politikere og
byråkrater i KUF.

Ansvaret hos prorektor?
Vi bør derfor først se nøye på
hva vi kan få ut av alternativ 1)
og kanskje avvike litt fra status
quo-begrepet i streng forstand.
Et par mindre justeringer kan
sikkert innpasses til et alterna-
tiv 2) «light» om en vil.
Konstellasjonen, som altså er
nær dagens situasjon, bør så
utvikles gjennom inter- og over-

fakultære grep og tiltak så
langt mulig mot en School of
Engineering-modell, slik som vi
finner det ved mange ameri-
kanske universitet med tunge
innslag av teknologiutdanning.
Man kunne eksempelvis tenke
seg at en prorektor fikk et spe-
sielt ansvar for dette koordine-
rende nivået. Her kunne også
Gradsutvalget for siv.ing.-
utdanningen få den formelle
tyngde og det eksekutive appa-
rat som det mangler idag. Det
er faktisk mange av oss som

opplever svekkelsen i den sen-
trale studiekoordineringen som
et stort problem og som et klart
tilbakeskritt i forhold til situa-
sjonen for fem - seks år siden.
Vi ser etterhvert flere eksemp-
ler på fagopplegg og rene «selv-
tekter» fra enkelte fakultet,
som har ført til nærmest umuli-
ge undervisnings- og læresitua-
sjoner for henholdsvis faglærer
og studenter, uten at vårt
nåværende gradsutvalg har
hatt myndighet til å gripe inn.

NTNUs ledelse bør også ha

slike faglige og studieplanmes-
sige forhold høyt oppe i beviss-
theten når de skal bestemme
seg for ny fakultetsstruktur og
ikke fokusere så ensidig på de
administrative sidene av denne
saken.

For øvrig er det min mening
at det var et feilgrep å desen-
tralisere dr.ing.-utdanningen
ned på de enkelte fakultet.

Tor Ytrehus

NTNU trenger en «School of Engineering»
Det er ikke sikkert at
færre fakultet stop-
per fraksjoneringen
av NTNUs hoved-
profil, mener Tor
Ytrehus som ønsker
seg en «School of
Engineering» 
for å ta vare på
siv.ing.-studiet.

Jeg har forundret meg i flere år
at Tapir Mat har et stort utvalg
av sjokolade og godteri mens
vareutvalget av frukt og grønn-
saker er minimalt. Enda verre
er det at Tapir Mat stadig rekla-
merer for en mengde sjokolade
og godteri på salg, slik som 250
gram sjokolade til 10 kroner, 5
sjokolader for 10 kroner (osv.)
mens de samtidig har en meget
høy pris på frukt. Prisen på frukt
og grønnsaker er i perioder opp
mot det dobbelte av prisen man
finner i vanlige dagligvarefor-
retninger. Bananer koster for
eksempel 23 kroner per kilo.
Dessuten opplever jeg at frukt
og grønnsaker som selges i Tapir,
ofte ser gammelt og lite innby-
dende ut. Tapir hadde før i tiden
noen ganger tilbud på rimelig
frukt, men det ser det ut til å
være slutt på. Det kan virke som
man nå rendyrker utelukkende
forbindelsen til grossister som
selger sjokolade og søtsaker.

Det er et velkjent faktum av
at ungdom og studenter får i seg
altfor mye søtsaker og sukker,
mens de får for lite frukt og
grønnsaker. De store mengder
sukker gjør ungdommene og stu-
dentene mer rastløse og mindre
konsentrerte, noe som til
syvende og sist innvirker på

deres læreevne. Store inntak av
sukker og søtsaker uten næring
kan også være en direkte årsak
til den økende forekomst av suk-
kersyke her i landet. Dessuten
ødelegger alt sukkeret tennene.
På den andre siden viser nyere
forskning at inntak av frukt og
grønnsaker kan forebygge mot
en rekke forskjellige sykdommer,
slik som kreft, og at nordmenn
generelt spiser for lite frukt og
grønnsaker. Vår helse og velvæ-
re er blant annet en konsekvens
av det vi spiser hver dag.

Tapir Mat er eid av Student-
samskipnaden i Trondheim, der
blant andre rektor Emil Spjøt-
voll sitter i styret. Slik jeg har
forstått det, skal Studentsam-
skipnaden tenke utover det fak-
tum at de kun skal tjene mest
mulig penger ut fra en monopol-
situasjon. I den sammenheng
savner jeg at Studentsamskip-

naden har litt mer
bevisste holdninger
og verdier og er sitt
ansvar mer bevisst
knyttet til vareut-
valg i butikker. Kan-
skje mener Student-
samskipnaden og
Tapir Mat at de ikke
har noe ansvar i den
sammenheng? At
det ikke påvirker
studentenes valg
med stadig reklame
for billig sjokolade?
At det utelukkende
er opp til studentene
å gå forbi en mengde
billige sjokolader og
søtsaker og velge
dyr og lite innby-

dende frukt? At Studentsam-
skipnaden ikke ser at de tar valg
som innvirker på det daglige
kostholdet til tusenvis av stu-
denter? Jeg kan tenke meg at
Studentsamskipnaden og Tapir
Mat unnskylder seg med at frukt
og grønnsaker ikke selger og at
det er dyrt å ha et friskt og godt
vareutvalg. Men det tror jeg rett
og slett til dels er feil og vitner
om en feig og lite visjonær hold-
ning. Jeg føler meg rimelig sik-
ker på at studentene ville spist
langt mer frukt og grønnsaker
om det fikk en mer sentral plass
i butikkene, var rimelige og så
mer fristende og ferskt ut. Jeg
tror det hele først og fremst
handler om prioriteringer, stra-
tegi og at Studentsamskipnaden
blir sitt samfunnsansvar mer
bevisst.

Erik Lerdahl
Stipendiat,

Institutt for Produktdesign

Tapir mat og holdninger
Tapir mat må satse
mer på å selge frukt
og grønnsaker og
mindre på sjokolade,
mener Erik Lerdahl.

Jeg ble sjokkert av Einar Aas sin
holdning til de frie fagene ved
NTNU i Universitetsavisa nr.
4/2001. Han tar ikke engang med
de fagene når han viser til noen
prosenttall fra NTNU, akkurat
som om vi ikke tilhørte NTNU.
Men, Einar Aas; NTNU er også
MEG og mange andre som du
antakelig aldri har vurdert å

snakke med. Jeg er en skikkelig
NTNU-er, skriver hovedoppga-
ve om teknologer, jeg kommer
fra frie fag og liker NTNUs pro-
fil.

Jeg har hatt kontorplass på
Sintef Teknologiledelse i forbin-
delse med hovedoppgave i
arbeids- og organisasjonspsyko-
logi det siste året. Jeg har lært at
teknologi ikke bare er teknolo-
gi. Teknologi innebærer også
menneskene som bruker den,
teknologiens betydning i sam-
funnet, ledelse, samarbeid, kom-
munikasjon, språk, feilvurde-
ringer, feilberegninger, «men-
neskelige» feil som skyldes at
teknologien ikke er laget gode
nok for menneskelig bruk, stress,
identitetsutforming. Hva sier det
om deg at du bruker en spesiell
type teknologi? Hva får deg til å

ville bruke denne? Kjøpe den?
Og hva med filosofi? Vitenska-
pens spedbarnsår? Og nyere filo-
sofi, vitenskapens fremtidsvyer?
Det hadde du ikke tenkt på,
Einar Aas?

Hvis Einar Aas tror at tek-
nologien vil utvikle seg på en
bedre måte uten kjennskap til
disse fagene, så tror jeg at sivil-
ingeniørutdanningen på NTNU
vil gå dukken hvis han får
bestemme.

Jeg er enig med Einar Aas i
at sivilingeniørutdanningen selv-
følgelig må følges opp og videre-
utvikles. Det er viktig at sivilin-
geniørutdanningen ved NTNU
beholder sin høye status i nasjo-
nal og internasjonal sammen-
heng. Jeg tror denne utviklingen
må medføre nytenkning og til-
sig av de frie fagene, mer tverr-

faglig idédugnad og flere som
ønsker å ta tverrfaglige hoved-
oppgaver. Det medfører også
fokus på de frie fagene som sel-
vstendige faggrupper i selvsten-
dig utvikling, hvor man gjerne
ansetter vitenskapelig ansatte
som har ideer om hvordan grå-
sonen mellom deres eget fag og
teknologiens verden ser ut. Jeg
tror at det er mye å hente i dis-
se gråsonene.

Jeg vil be Einar Aas om å
slutte å være så barnslig, og se de
store ressurssene som vi faktisk
har til rådighet på vårt eget uni-
versitet. Det er ikke nødvendig å
tråkke på noen for å hevde seg.
Det er bedre om vi jobber sam-
men. Ikke sant? 

Marianne Eidem Pettersen
Stud.cand.polit. i psykologi

Mobiltelefoner versus gummistøvler
Tenker Einar Aas
overhodet på at de
frie fagene også har
betydning for 
teknologien? spør
Marianne Eidem 
Pettersen.
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Utblåsningen mot foreningen
Mensa på siste side i Universi-
tetsavisa 4/2001 reflekterer en
holdning som er sørgelig lett å
forsvare, men som høyst sann-
synlig har ødelagt oppveksten
for tusenvis av høyt begavede
norske barn. Dette er ren sjikane
av foreningen Mensa. Så hate-
full er forfatteren at det ikke ble
plass til et eneste saklig poeng,
utover at man er Harry og spiser
pizza, at man brifer og at man
ikke har funnet løsningen på
Palestina-konflikten. Det hadde
vel krevd litt for mye mot å skri-
ve denslags under fullt navn?

Barn kan få problemer.
Jeg er medlem i Mensa, selvføl-
gelig for å brife med min IQ. Jeg
begynte på NTH for å brife med
mine gymnaskarakterer, jeg ble
medlem av idrettslag for å brife
med min kondisjon, jeg skriver
publikasjoner for å brife med

min forskning, jeg foreleser for
å tilfredsstille min PR-kåthet
og jeg kjører bil for å vise fram
min penisforlenger. Jeg fikk
meg en vakker kone for å vise
at jeg er mann, og jeg laget barn
for å vise fram genene mine.

Skjønt akkurat når det gjel-
der medlemskapet i Mensa, har
jeg en vikarierende grunn. I Ber-
lin er det opprettet et eget senter
for å hjelpe barn med høy IQ. Her
regner man med at 2 prosent
kommer inn under kategorien
høyt begavet, og at en tredjedel
av disse ender opp med alvorlige
lærings- og/eller atferdsvansker.
Det er lite som tyder på at pro-
blemet er mindre i Norge.

I Norge i dag finnes ingen
kompetanse på dette området.
Jeg har lett i hyllemeter på hyl-
lemeter i universitetsbokhand-
ler og spurt meg for, uten å finne
bøker om intelligente barns pro-
blemer i skolen. Det har ikke
vært drevet forskning på dette i
Norge siden 1972. Likevel pro-
klamerer mange politikere skrå-
sikkert, uten at fagfolk proteste-
rer, at «de med høy IQ klarer
seg». Tallene fra Tyskland skul-
le tilsi at 400 barn i Norge hvert
år har blitt ofret på grunn av
denne holdningen. Hvert fjerde
år gir denne arrogansen like
mange vanskjebner som det
arrogansen til konstruktørene
av Titanic medførte. Dette bare
i Norge. På http://barn.ystenes.
com finner du sitater fra e-post

fra noen av dem. Skjønt de vir-
kelige vanskjebnene finner du
ikke her – det er de hvor det gikk
svært galt, og som aldri, eller alt-
for sent, skjønte hva problemet
var. Jeg kjenner til noen av dem,
«den anonyme» har tydeligvis
vært forskånet for slikt.

Galilei sjanseløs i dag.
Når jeg har snakket med folk i
universitetsmiljøet om hvorfor
det er slik, er forklaringen at
dette er for politisk ukorrekt til
at noen tør røre det. Et helt
akademisk miljø har altså i tre
årtier latt seg styre av en poli-
tisk tvangstanke! Her tytes
man ørene fulle om Galilei og
Kopernikus, om hvordan makt
kan forsøke å kneble forskning.
Men det gjelder ikke bare
naturvitenskapen, og det er
ikke bare pavekirken som har
politisk makt til å kneble utvik-
lingen. Kanskje er det på tide at
visse fagmiljøer får en Sokrates
som tør å stille kritisk spørsmål
uten å skjelve for skarntyden?
Kanskje det er på tide å grave
opp igjen den akademiske
fanen?

Selv er jeg overbevist om at
en Galilei ikke ville ha hatt en
sjanse i visse akademiske miljø-
er i dag. Joda, de ville nok støt-
tet ham i ettertid, når andre fikk
fortalt dem at han hadde rett,
men før det ville han ha stått
helt alene som politisk ukorrekt
paria. Vegringen mot å bry seg

om intelligente barns problemer
røper en meningskonformitet
som måtte rørt ethvert pave-
hjerte til tårer.

Noen som forstod disse pro-
blemene, fordi de kjente dem
selv, dannet en forening som
heter Mensa. Folk har ulike
grunner til å bli medlem, men
det er dette som er Mensas
grunntanke, selv om «den ano-
nyme» i sin selvsikre uvitenhet
proklamerer annet. Det er også
derfor jeg har søkt medlemskap
i organisasjonen, og jeg har hatt
stor glede av den. Men fordom-
mene er så politisk korrekte at
det antakelig skaper eufori i
«Paveland» når Mensa sjikaneres
av anonyme innlegg – sågar på
svært synlig plass i en universi-
tetsavis.

Uten sosial intelligens?
Det er heller ikke for å brife
med mine evne til å skrive at
jeg signerer mine innlegg. Når
jeg skriver, viser jeg hvilke
holdninger jeg har, og ved å stå
fram med navn setter jeg min
troverdighet i pant. Det ville
derfor være utenkelig for meg å
servere sakesløs sjikane mot
noen med høyre hånd og protes-
tere mot mobbing av andre med
venstre. Noen ville nemlig
kunne tolke det som hykleri, at
holdningen bare var et redskap
for å spre selektiv intoleranse
og ikke basert på en ektefølt
moralsk forpliktelse.

For øvrig virker det merke-
lig når «den anonyme» harselerer
over hvorfor Mensamedlemmene
ikke finner en løsning på Pales-
tina-konflikten. Man løser ikke
konflikter fra en trygg posisjon i
en annen verdensdel. Man ska-
per heller ikke fred ved å henge
ut enkeltgrupper med hatefulle,
anonyme utfall. Med en smule
sosial intelligens skjønner man
det.

Av Martin Ystenes, menig
Mensa-medlem

Til orientering så er den fas-
te «på siden»-spalten på siste side
i Universitetsavisa en petit («kort,
humoristisk artikkel», ifølge ord-
boka), som skrives av de faste
medarbeiderne i redaksjonen.
Spaltene signeres med fornavn.
Petiten om Mensa i forrige nr. var
skrevet av Even (Gran).

Red.

Anonymisert ved en
uleselig underskrift
demonstrerer 
Universitetsavisas
spaltist at trangsynt-
het og uvitenhet er
OK hvis det kan for-
svares med politiske
fordommer, mener
Martin Ystenes. 

I siste nummer av Universitets-
avisa peker Einar Aas på det
grunnleggende faktum at NTNU
har et nasjonalt ansvar for sivil-
ingeniørutdanningen. Vi er den
helt dominerende utdannings-
institusjon på området, og sivil-
ingeniørene står for mer enn to
tredeler av NTNUs utdannete
kandidater med høyere grad.
Hvordan forvalter så NTNU det-
te sitt aller mest sentrale utdan-
ningsansvar, hvilken beslut-
ningsstruktur tar hånd om
utviklingen av sivilingeniørut-
danningen? Godt spørsmål. Og,
som Einar Aas påpeker, svaret
er ikke tillitvekkende!

NTHs tverrfaglige erfa-
ringer ignorert. Saken er
simpelthen den at den sentralt
forankrete beslutningsstruktu-
ren for siv.ing.-utdanningen
forsvant med NTH. For teknis-
ke høgskoler er tverrfakutære
studieprogrammer en selvsagt
del av virkeligheten, og forvalt-
ningen av dem et sentralt
ansvar, selv om det faglige
ansvar for spesialiseringen
selvsagt er lagt til de enkelte
fakulteter. I den klassiske uni-
versitetstradisjonen, derimot,
er det fakultetene som forvalter
gradene, DMF har ansvaret for
utdanningen av leger, HF for
filologer osv. Trass i at NTNU

har fått Stortingets pålegg om
å vie tverrfagligheten spesiell
oppmerksomhet, har NTNU
ironisk nok valgt å neglisjere
NTHs erfaringer med tverrfag-
lig organisering.

I disse struktureringstider er
dette et langt viktigere poeng
enn flertallet av dem som nå
bringes til torgs. Og det er ikke
begrenset til siv.ing., selv om
siv.ing. er NTNUs dominerende
tverrfaglige program. Andre
tverrfaglige program har helt til-
svarende problemer: De svever
fritt, uten klar tilknytning til en
informert, interessert og opera-
sjonelt ansvarlig beslutnings-
struktur. Så lenge de samarbei-
dende parter er få og samkjørte,
ressursene er beskjedne og pro-
blemene er oversiktlige, går alt
tilsynelatende av seg selv. Men
erfaringene fra siv.ing. er enty-
dige: Før eller senere vil inter-
essene sprike, uenigheter opp-
stå og behovet for å sluttføre
beslutningsprosesser ikke være
til å komme utenom. Å satse på
harmonimodeller blir erfarings-
messig for enkelt. Det er egent-
lig utrolig at siv.ing.-fakultetene
gjennom en krevende omlegging
til ny studiestruktur har forholdt
seg så lojalt til beslutninger fat-
tet av GUS (Gradsutvalget for
siv.ing.), et organ uten budsjett-
ansvar eller formell beslut-
ningsmyndighet. NTH-disiplinen
sitter tydeligvis fortsatt i, men
hvor lenge kan vi ta den for gitt?

Gi dekanene større myn-
dighet. Mitt forslag til løs-
ning er følgende: Bruk åpning-
en som nå gis for at Kollegiet
delegerer deler av sin beslut-
ningsmyndighet til underlig-
gende organer. Gi dekanmøtet

myndighet, innen rammer fast-
lagt av Kollegiet, for studiesa-
ker som ikke naturlig sogner til
ett fakultet. Derved kan beslut-
ningene som angår tverrfaglige
programmer, fattes i et organ
som er informert, interessert og
operasjonelt ansvarlig. GUS vil
da forholde seg til dekanmøtet
slik forløperen SUK i sin tid
forholdt seg til NTHs høgskole-
styre. Riktignok vil ikke alle
dekanene være interessert i
siv.ing.-saker, men alle fakulte-

tene som er berørt, deltar i
beslutningene. Tilsvarende vil
alle parter med operativt
ansvar være representert når
det skal tas stilling til andre
program, eller forslag om
studietilbud på tvers. Et ferskt
eksempel på det siste er nevro-
vitenskap med fem fakulteter,
fra HF til DMF, involvert.

Få vil bestride at dekanmøtet
er en forsamling personer med
kompetanse og operasjonelt

ansvar for hele bredden av
NTNUs utdanning. Hva er rime-
ligere enn å gi dekanmøtet
beslutningsmyndigheten når
kvalitet, organisering, utvikling
og kanskje til og med ressurser
til tverrfakultære studieprogram
står på tapetet? 

Eivind Hiis Hauge

En glemt tverrfakultær utdanning
Gi dekanmøtet 
myndighet til å fatte
beslutning i tverrfag-
lige studiesaker,
oppfordrer Eivind
Hiis Hauge.

We, some of the Chinese students
in Trondheim (mainly in NTNU),
read the article titled «Opp-
takestester endres for å hin-
drejuks»in your paper of Feb. 2-
9th. After we discussed its con-
tents, we felt that some clarifi-
cation must be made to avoid
that readers could be misled by
some one-sided remarks in that
article and could be given a neg-
ative image of the Chinese stu-
dents, even further, to avoid some
people could use that article as
handle to set obstacle for Chi-

nese students entering various
education institutions in Norway.

In your article, a strong impli-
cation was that, just because
some of the Chinese students,
having very high scores in their
TOEFL and GRE tests, were
found sometimes could not speak
very good English, then they
must did something «bad»or
«pugget»in their test. From this
point, the paper was couched in
ambiguous terms that Chinese
students’ morality and study
ability should be doubted. But,
the fact is that both TOEFL and
GRE only test the capability of
listening, reading, writing and
grammar. They never include
oral exams. So, that a student
could not speak very good Eng-
lish does not mean that he can
not get a very high score in T or
G test through hard working.
Even in their Norwegian course
at Dragvoll, Chinese students did
very good in their written test
even though they can not speak
very good norsk compared with

those from European countries
whose languages are much more
close to norsk. We suggest
«avisa»consult this fact from
those norsk teachers at Dragvoll.
One thing is crystal clear that
those teachers at Dragvoll did
not tell us how to make
«pugget»test as New Oriental
School is suspected.

Taking some training cours-
es when preparing for TOEFL
and GRE is not considered as
‘cheating’ by ETS. This has been
a common practice all over the
world and many test-training
organizations such as Kaplan
and Princeton Review do exist
before New Oriental School. New
Oriental School is just one of this
kind of schools and offers many
types of modern English train-
ing from oral English to business
writing. We do not want to be
involved in the disputes between
New Oriental School and ETS.
But in your article, by given some
sort of «illegal»activities in this
single school, multiplied by total
number of students there, an

Nyansering om språktester
Det er ikke vanlig at
kinesiske studenter
jukser på språk-
testene for å få 
studere i utlandet,
skriver represen-
tanter for de 
kinesiske studentene
i Trondheim.

Anonym skittkasting i Universitetsavisa
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Tore Prestvik påpeker i Univer-
sitetsavisa nr. 2 at geologi-utdan-
ningen er blitt betydelig svekket
i løpet av de siste 20 årene, med
mindre geologi, kjemi og fysikk i
første-avdeling. Jeg tror ikke at
dette er på grunn av krav fra
sentralt hold, men på grunn av
krav fra eget fakultet. Jeg mener
at geologi-utdanningen bør skil-
les fra petroleumsteknologi, og
plasseres ved Fakultet for kjemi
og biologi.

Sprikende. Fakultet for geo-
fag og petroleumsteknologi har
to institutter – Geologi/bergtek-

nikk og Petroleumsteknologi/
geofysikk – og flere studieret-
ninger. Instituttene og studie-
retningene er langt mer spri-
kende enn fakultetet vil inn-
rømme. De ulike studieretning-
ene har ganske forskjellige
behov, men holdes samlet i de to
første studieårene pga. fakulte-
tets behov for et felles grunn-
lag. Studentene må utsette valg
av studieretning og ta flere
emner fra begge institutter,
selv om de ikke har tid til slike
ikke-hensiktsmessige emner.
Det hevdes at det er viktig for
de tekniske studiene å være
geobasert, men dette er vikti-
gere for faglærerne og fakulte-
tet enn for studiene selv. Det er
andre studenter ved NTNU (for
eksempel ved kjemi, zoologi,
botanikk, geografi, arkeologi)
som vil ha like stor utbytte av
et geologiemne, som petrole-
umsteknologer og gjenvinning-
steknologer.

Fra i fjor ble hensyn til stu-
diene enda lavere prioritert hos
fakultetet. Pga. lavt opptak til
fakultetet, måtte videregående

studenter oppfordres til å søke.
Data er populært hos potensiel-
le søkere, og kjemi upopulært, så
fakultetet fant på å fjerne kjemi
i første årskurs og legge inn data.
Datafagene er første del av en
ny «PetroData-streng», som er
vektlagt i rekrutteringsbrosjy-
ren. Kjemi-innhold i studiepla-
nen ble redusert og utsatt til
andre årskurs. Slike fakultets-
politiske hensyn bestemmer
Siv.ing. studiet i første-avdeling
i alt for høy grad (kanskje også
ved andre fakulteter?)

Fordel med oppløsning.
Det foreligger to forslag til ny
fakultetsstruktur, og begge
innebærer at Fakultet for geo-
fag og petroleumsteknologi opp-
hører som enhet. Jeg tror at en
slik forandring vil føre til forbe-
dringer for alle studenter ved
fakultetet, og for de vitenskape-
lige ansatte, for den saks skyld.
Men nesten samtlige er sterkt
imot slike forandringer. «Vi vet
hva vi har, men ikke hva vi får».

Når det lille Geo-fakultetet
opphører, hva bør så skje med

fagfeltene? Geologi er et allsidig
NATURFAG ved nesten alle uni-
versiteter i verden. Det var det
ikke ved UNIT, men jeg synes
det bør være det ved NTNU. Vi
kan ikke fortsette å begrense
geologi-tilbudet i Trondheim til
siv.ing studentene. Ca. halvpar-
ten av de ansatte ved dagens
Fakultet for geofag og petro-
leumsteknologi hører naturlig
med til et fremtidig Geologisk
institutt, som bør plasseres i
samme fakultet som Kjemi, Bio-
logi, Zoologi, Botanikk, og Natur-
historie.

Petroleumsteknologi (men
ikke geofysikk – som er faktisk
geologisk) er noe helt annet enn
geologi. Fagfeltene innen Petro-
leumsteknologi ligner fagfelt ved
andre fakulteter (f.eks. ved
Maskin, Elektro, Fysikk) og vil
kunne forsterkes med plassering
der. De ansatte kunne selv fore-
slå mulige plasseringer, men ing-
en vil nevne andre løsninger så
lenge det er håp om status quo.

Geologi for hele univer-
sitetet! Bergteknikk, gruve-

drift, miljø- og gjenvinningstek-
nikk har mer til felles med
Bygg-fakultetet (ved geotek-
nikk, anleggsteknikk, vassbyg-
ging) enn med et fremtidig
Geologisk institutt. Disse miljø-
ene vil kunne forsterkes hos
Bygg. De kunne også gå inn i et
Geologisk institutt, men utvi-
delse mot ikke-teknisk geologi
vil hindres av deres faglig tyng-
de og deres innstilling at forsk-
ning skal være inntektsgi-
vende.

Det fremtidige Geologisk
institutt bør utvide sine sat-
singsområder innenfor ikke-tek-
nisk geologi, og ta cand.scient.-
utdanning, museumsvirksomhet,
osv. like alvorlig som siv.ing.-
utdanning. De fleste ansatte og
studenter er opptatt av at NTH-
tradisjonene ikke brytes, og ikke
trues av nye fakultetsstrukturer
og arbeidsoppgaver. Men nå bør
geologi tjene et helt universitet.

Av Allan Krill
(allan.krill@geo.ntnu.no)

Geo-fakultetet svekker studiene
Omorganiseringen
bør resultere i at
hele universitetet får
tilbud om geologi-
undervisning, og
ikke bare sivil-
ingeniørstudentene,
mener Allan Krill.

«Gjør din plikt – Krev din rett»,
lyder overskrifta på Stortings-
melding nr. 27 om høgare utdan-
ning. Ein «kvalitetsreform», kal-
lar departementet prosjektet.
Det lyder bra å arbeide for betre
kvalitet på den høgare utdan-
ninga. Spørsmålet er kva som
meinest med «kvalitet», og om
framlegga verkeleg fører fram
mot måla.

«Høyskolereformen».
Teksten nemner både «instru-
mentelle tekniske ferdigheter»,
«oppøving av kritisk dømme-
kraft» og «tilegning av en felles
kulturell ballast» som mål for
utdanninga. Men mistanken
blir vekt om at det er det første
av desse måla som blir sett i
høgsetet når statsminister
Stoltenberg i eit avisintervju
(Dagbladet 11.3.) omtala refor-
men som «høyskolereformen».
Resonnement i meldinga om
kunnskap som sentral produk-
tivkraft, peikar også i retning
av at det er dei instrumentelle
sidene ved kunnskapen som
blir dei viktigaste. Der heiter
det mellom anna (kap. 2.5):

«I en økonomi som er preget
av rask teknologisk utvikling,
hardere konkurranse, rask infor-

masjonsflyt og større mobilitet
av kapital, varer og tjenester, vil
de tradisjonelle økonomiske fak-
torene som kapital, naturres-
surser og billig arbeidskraft bety
mindre. Kunnskap, kreativitet
og kompetanse blir viktigere.
Kunnskap blir den sentrale res-
surs og læring den fundamenta-
le prosess. Like viktig som
mengden av kunnskap er evnen
til å utnytte kunnskapen, det vil
si mekanismer for å spre kunn-
skapene til relevante mottakere,
og å ta den i bruk i verdiskap-
ningen. Dette vil være avgjø-
rende for konkurranseevnen i en
internasjonal økonomi... Når
kunnskapsinnholdet på alle sam-
funnsområder øker og endres,
må hele befolkningen delta i
kunnskapssamfunnet.» 

Frie fag som produk-
sjonsfaktorar? For den som
soknar til dei frie faga ved uni-
versiteta, blir eit viktig spørs-
mål kva status dei skal få. Skal
dei også konverterast til pro-
duksjonsfaktor, eller skal dei
vere eit reservat for kritisk
dømmekraft og tileigning av
felles kulturell ballast, for å
parafrasere meldingsteksten? 

Avsnitta der det blir grunn-
gjeve kvifor den faglege leiinga
ved fakultet og institutt skal
oppnemnast og ikkje veljast,
(kap. 10.3.4.), kan gje visse pei-
kepinnar i den leia. Der kan ein
mellom anna lese:

Institusjonene må ha en god
faglig ledelse for å bruke de sam-
lede ressursene effektivt slik at
man oppnår kvalitet i all virk-
somhet og kan gjennomføre insti-
tusjonens strategi. God faglig
ledelse er også viktig for omstil-
ling til nye behov og krav og for
å styrke institusjonens under-
visning og forskning. En sterkere
faglig ledelse skal ikke innebæ-
re styring av den faglige dialog
og diskurs og inngripen i den
akademiske frihet, men er tvert
imot en forutsetning for at insti-
tusjonene skal kunne oppfylle
sine oppgaver som en viktig sam-
funnsinstitusjon.«

Umiddelbart synest det
svært vanskeleg å få til ei styrt
«omstilling til nye behov og
krav...» utan å gripe inn i den
faglege verksemda og prøve å
styre ho i bestemte retningar, og
bort frå andre. Slik uttrykket
«akademisk frihet» er brukt her,
er det tømt for reelt innhald og
redusert til ein retorisk floskel.
Er det konkurranseøkonomiens
«behov og krav» som også skal
styre omstilling i mitt fag?

«Departementet mener at
dagens modell (for instituttsty-
ring) ikke gir tilstrekkelig faglig
ledelse. Forskningsevalueringer
viser at kvaliteten på miljøene
er ujevn, og at flere miljøer ikke
holder god nok standard. Blant
de problemene som har vært
trukket fram i evalueringene,
har vært manglende faglig
ledelse og fragmenterte forsk-
ningsprofiler.»

Fagleg likeretting av his-
torikarane? Kva vil dette
seie, overført til Historisk insti-
tutt? Sannsynlegvis vil eit
institutt der folk i det siste har
forska på så sprikande felt som
rettsordningar i middelalderen,
akademiske regime i øst-sen-
traleuropa under statssosialis-
men, handelsborgarskap i
Trondheim på 1700-talet, afri-
kansk høvdingemakt, norske
tilnærmingar til vesteuropeisk
integrasjon, teknologisk kom-
petanseoppbygging, daglegliv i
nordiske skogsbygder, for å
nemne nokre eksempel, vere eit
glanseksempel på ein fragmen-
tert forskningsprofil, og dermed
per definisjon lågstandard-
forskning. Her trengs det tyde-
legvis eit krafttak i retning fag-
leg likeretting for å heve kvali-
tetsstandarden ved instituttet,
om vi skal ta formuleringane på
alvor. Kven skal bestemme ret-
ninga verksemda skal spissast
i?

«Det er en lederoppgave å
styre ressursdisponeringen og
sørge for kvalitetssikring av både
undervisning og forskning. Lede-

ren må ha tilstrekkelig leder-
kompetanse til å sørge for en god
utnyttelse av personalet, samt
ha nødvendig formell myndighet
til å kunne lede en endringspro-
sess. Samtidig må lederen ha
faglig legitimitet.» 

Til å «lede en endringspro-
sess» ved instituttet trengst med
andre ord ei sterk hand, og for å
sikre det, skal den faglege leiinga
tilsettast, og få «flere og mer
effektive styringsvirkemidler».

«Tilsetting og utforming av
arbeidsoppgaver og resultatmål
skal tilligge institusjonenes sen-
trale ledelse, og vil utgjøre et vik-
tig strategisk styringsmiddel for
institusjonens styre.»

Ei mogleg stillingsutly-
sing. Kollegialitet som sty-
ringsprinsipp blir såleis sett til
side for tanken om at den fagle-
ge leiinga skal fungere som
«His master’s voice.» Eg har
vondt for å sjå kven av mine
kolleger som vil tillegge seg
sjølv «tilstrekkeleg lederkompe-
tanse» kopla med «faglig legiti-
mitet» til å fronte ei slik oppgå-
ve. Det vil vere å be om å bli
fagleg akterutsegla og sosialt
isolert på ein og same gong.

Men for å vere litt konstruk-
tiv mot slutten, har eg begynt å
tenke litt på nokre formulering-
ar som bør inn i stillingsutly-
singa. Som ein ser, inkluderer
det tilvising til ein ny stabs-
funksjon som eg trur det vil bli
nødvendig å innføre ved univer-
sitetet:

«Den som blir tilsett, vil møte
spennande og utfordrande
arbeidsoppgåver i eit allsidig,
velkvalifisert arbeidsmiljø. Sterk
sans for lojalitet til overordna,
store diplomatiske evner, lang
erfaring i alliansebygging, sterk
sjølvtillit og elefanthud er nød-
vendige eigenskapar for stillinga.
Det er på sentralt hald oppretta
eit team for psykiatrisk krise-
hjelp i påkomande tilfelle.»

Ola Svein Stugu, 
Historisk institutt

Stilling ledig for folk med lojalitetsevne og elefanthud!
Ola Svein Stugu har
vondt for å sjå at
han har kolleger som
kan tenka seg å søke
på den nye urias-
posten som tilsett
instituttleiar. 

impression that most Chinese
students get high T and G scores
through a manipulated manner,
has subsequently been left. We
feel this is a totally irrational
logic.

Regarding Chinese student’s
study ability, it is not only our
opinion but also shared by many
others that most Chinese stu-
dents have good academic per-
formances, and they are often
among the top-level students in
their departments in NTNU. We
agree that some Chinese stu-
dents’ oral capability in English
is not so satisfied and this is
mainly due to the historical rea-
sons and lack of English envi-
ronment in China, but today oral
capability is emphasized in Chi-
na’s English teaching program
and improvements are very sig-
nificant. We are very glad to see
that you have noticed this.

Among 500,000 graduates
from various universities in Chi-
na each year, it is possible that
some individuals use some «dirty

tricks»to get chances to study
abroad. And their weaknesses
probably have already been
demonstrated in their following
studies. However, we do feel that
these isolated or accidental cas-
es should not be magnified
because cheating does not only
exist in China and not only in
the Third World, it could happen
anywhere in the world people
live.

We do not want to denounce
«avisa»or argue with anybody by
this letter. Instead, we just want
to show you the whole picture of
this issue. We hope that you can
understand the possible damage
that article has made to the rep-
utation of Chinese students
community and thus to their
good «inntrykk»about NTNU.

Regards, 
Some Chinese Students

via CSU
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Disputaser
Siv.ing.
Per Gunnar Kjeldsberg
har til forsvar for graden doktor
ingeniør innlevert avhandlingen
med tittelen: «Storage Require-
ment Estimation and Optimi-
zation for Data Intensive Appli-
cations». Prøveforelesning vil bli
holdt i Rådsalen, Hovedbygget,
Gløshaugen, fredag 23. mars kl.
10.15 over oppgitt emne: «Hard-
ware/Software Codesign: why,
what and how?» Disputasen
finner sted i Rådsalen, Hoved-
bygget, Gløshaugen, fredag 23.
mars 2001, kl. 1315.

Mag. art.
Brit Strandhagen 
forsvarer offentlig for graden doc-
tor artium avhandlingen med tit-
telen:«Frisatthetens estetikk.En
vandring med Kant». Prøvefore-
lesningen finner sted fredag 23.
mars kl. 16.15 i Auditorium III,
Bygg 2, Nivå 3, Universitets-
senteret på Dragvoll over oppgitt
emne: «Institusjonsteorien om
kunst».Doktordisputasen finner
sted: Lørdag 24. mars kl. 10.15 i
Suhmhuset, Elvegata 6, Kalv-
skinnet.

Sivilingeniør
Alv Borge
har til forsvar for graden doktor
ingeniør innlevert avhandlingen
med tittelen:«A study of self-con-
sistent equations of state».Prøve-
forelesningen vil bli holdt i Total-
rommet, rom 226, Hovedbygget,
Gløshaugen, fredag 23. mars kl
10.15 over oppgitt emne:
«Entropy-driven phase transiti-
ons». Doktordisputasen finner
sted i Totalrommet, rom 226,fre-
dag 23. mars kl. 13.15 

Sivilingeniør
Tore Kvande
har til forsvar for graden doktor
ingeniør innlevert avhandling
med tittelen: «Investigations of
some Material Properties for
Structural Analysis of LECA
Masonry».Prøveforelesningen vil
finne sted i Totalrommet (Rom
226),Hovedbygningen,Gløshaug-
en, mandag 26. mars kl. 10.15,
over emne: «Masonry Constru-
ction Damage and Repair; What
are the most Important Causes
and Remedies?» Disputasen
finner sted i Totalrommet (Rom
226), Hovedbygningen, Gløs-
haugen, mandag 26. mars kl.
13.15.

Sivilingeniør 
Henrik Schiellerup
har til forsvar for graden doktor
ingeniør innlevert avhandling
med tittel:«Igneous Processes in
Anorthosites and Ilmenite-
Bearing Plutons in the Rogaland
Anorthosite Province,Southwest
Norway».Prøveforelesningen vil
bli holdt i Rådsalen, Hoved-
bygningen, Gløshaugen, fredag
30.mars kl.10.15,over emnet «Ore
Formation in Layered Intrusi-
ons». Disputasen finner sted i
Rådsalen, Hovedbygning, Gløs-
haugen,fredag 30.mars kl.13.15.

Sivilingeniør 
Richard Arntzen
har til forsvar for graden doktor
ingeniør innlevert avhandling
med tittelen:«Gravity Separator
Revamping» Prøveforelesningen
vil bli holdt i Totalrommet,
Hovedbygget, Gløshaugen, fre-
dag 30.mars kl. 10.15, over em-

net: «Modeling, current practice
and new developments in gas
scrubber design» Disputasen
finner sted i Totalrommet,
Hovedbygget, Gløshaugen, fre-
dag 30. mars kl. 13.15

Sivilingeniør 
Svein Bråthen
har til forsvar for graden doktor
ingeniør ved innlevert avhand-
ling med tittelen: «Essays on
Economic Appraisal of Transport
Infrastructure. Examples from
Aviation and Fixed Fjord Links»
Prøveforelesningen vil finne sted
i Rådssalen, Hovedbygningen,
Gløshaugen, mandag 2. april kl.
10.00 over emne: «On the
Deregulation of the Norwegian
Airline System:Consequences for
Regional Development». Dispu-
tasen finner sted i Rådssalen,
Hovedbygningen, Gløshaugen,
mandag 2. april kl. 13.00.

Ledige stillinger

Stipendiater ved Norsk 
senter for bygdeforskning 
I forbindelse med oppstart av vårt
strategiske instituttprogram
«Bygder mellom ruralt og urbant
– et helhetlig perspektiv på en-
dringsprosesser», finansiert av
Norges forskningsråd, utlyser vi
følgende:
Publiseringsstipendier for eta-
blerte forskere ved Institutt for
sosiologi og samfunnsvitenskap
og Geografisk institutt, og ved
Norsk senter for bygdeforskning,
som arbeider med problemstil-
linger med relevans til institutt-
programmet.
Doktorgradsstipend: Det ut-
lyses et doktorgradsstipend med
lønnsmidler for 3 år.
To hovedfagsstipendier:
Hovedfagsstudenter innen sosio-
logi/statsvitenskap og geografi
kan søke om stipend til hoved-
oppgaveprosjekt. Nærmere in-
formasjon om alle utlysningene
kan fås ved henvendelse til pro-
fessor Reidar Almås, Norsk sen-
ter for bygdeforskning, tlf. 73 59
17 31 / 72 85 32 03 eller forsk-
ningsleder Karoline Daugstad 73
59 17 35.

Førsteamanuensis i kjemi 
eller fysikk fagdidaktikk
Ved Program for lærerutdanning
er det fra 01.01.2002 ledig fast
60% stilling som førsteamanu-
ensis i kjemi eller fysikk fagdi-
daktikk.For stillingen kreves før-
stestillingskompetanse. En be-
tenkning for stillingen og
«Veiledning om dokumentasjon
og vurdering av pedagogisk kom-
petanse», kan en få ved henven-
delse på tlf.73591874.Ytterligere
opplysninger kan en få ved hen-
vendelse til førsteamanuensis
Peter van Marion tlf. 73591017,
e-post: Peter.van.Marion@plu.
ntnu.no 

Professorat/ første-
amanuensis i elkraftteknikk,
energiplanlegging
Professoratet er knyttet til fag-
gruppe for elektriske kraftsyste-
mer og skal styrke denne grup-
pen på et fagområde som har stor
betydning for utviklingen innen
energibransjen, nasjonalt og
internasjonalt. Nærmere opp-
lysninger om stillingen fås hos
professor Arne T. Holen, tlf.
73594277, fax 73594279, e-post
holen@elkraft.ntnu.no,eller pro-
fessor Hans H. Faanes, tlf.

73594281, fax 73594279, e-post
faanes@elkraft.ntnu.no.

Professorat/ første-
amanuensis i elkraftteknikk,
drift av kraftnett
Professoratet er knyttet til fag-
gruppe for elektriske kraftsyste-
mer og skal styrke denne grup-
pen på et fagområde som har stor
betydning for utnyttelsen av el-
kraftsystemet.Nærmere opplys-
ninger om stillingen fås hos pro-
fessor Arne T.Holen,tlf.73594277,
fax 73594279, e-post holen@el-
kraft.ntnu.no, eller professor
Hans H. Faanes, tlf. 73594281,
fax 73594279, e-post faanes@el-
kraft.ntnu.no.

Professorat II i elkraft-
teknikk, energiomforming
Stillingen er knyttet til faggrup-
pe for energiomforming, men vil
også omfatte aktiviteter ved de
andre faggruppene. Nærmere
opplysninger om stillingen fås
hos professor Robert Nilssen, tlf.
73594243, fax 73594279, e-post
robert.nilssen@elkraft.ntnu.no.

Avdelingsingeniør,
drift av IKT-systemer
Det er ledig en nyopprettet fast
stilling som avdelingsingeniør
innen drift av IKT-systemer ved
Institutt for telematikk. Avdel-
ingsingeniøren skal ivareta opp-
gaver som har primært med drift
av Unix-baserte tjenere og ar-
beidsstasjoner og sekundært NT-
baserte systemer. Kontaktper-
soner:overingeniør Jarle Kotsbak,
tlf. 73594438, e-post Jarle.
Kotsbak@item.ntnu.no 

Avdelingsingeniør/ 
IT-konsulent
Ved HUNT forskningssenter,Det
medisinske fakultet, er det ledig
en fast stilling som avdelings-
ingen iørm(IT-konsu lent ) .
Arbeidssted er ved HUNT forsk-
ningssenter, Verdal. Nærmere
opplysninger om stillingen fås
ved henvendelse til instituttle-
der Roar Johnsen, tlf. 73 59 75
80, E,-post: eller sekretær Aina
Enes, HUNT forskningssenter,
tlf. 74 07 51 82.

Forsker/ stipendiat
Ved Institutt for tverrfaglige kul-
turstudier,NTNU,er det ledig en
midlertidig stilling som for-
sker/stipendiat på prosjektet
«Internetts historie i Norge».
Prosjektet er et samarbeid mellom
Institutt for tverrfaglige kultur-
studier og UNINETT. Nærmere
opplysninger fås ved henvendelse
til 1.amanuensis Øyvind
Thomassen,tlf:73591783,e-post:
oyvind.thomassen@hf.ntnu.no.

Avdelingsingeniør 
Ved Det medisinske fakultet er
det ledig en nyopprettet fast stil-
ling som avdelingsingeniør.
Stillingen er organisatorisk til-
knyttet AV/IT-seksjonen ved fa-
kultetet. Hovedarbeidsområdet
vil være generelt vedlikehold,ser-
vice og reparasjoner av instru-
mentparken. Nærmere opplys-
ninger om stillingen fås ved hen-
vendelse til seksjonssjef Judith
Rødsten, tlf. 73 59 88 77, e-post:

Stipendiater innen katalyse/
prosesskjemi
Ved Institutt for kjemisk pro-
sessteknologi er det ledig to sti-
pendiatstillinger innen fagom-
rådet katalyse/prosesskjemi.
Oppgavene er knyttet til grunn-

leggende katalysestudier innen-
for bærekraftig utnyttelse av na-
turgass og bruk av hydrogen som
energibærer: Stipend 1 Lagring
av hydrogen i karbonfibre,ref.nr.
KB 15/01. Stipend 2
Mikrostrukturerte reaktorer for
framstilling av hydrogen fra
hydrokarboner, ref.nr. KB 16/01.
Nærmere opplysninger om stil-
lingene kan fås ved henvendelse
til prof. Anders Holmen, tlf 735
94151, e-post: holmen@chem-

bio.ntnu.no eller dr.ing. Hilde
Venvik, tlf 73592831, e-post:
Hilde.Venvik@chem.sintef.no

Rundskriv og 
kunngjøringer

Internasjonalt symposium:
Naturlig ioniserende stråling
og helse
Symposiet finner sted i Dram-

nneettttoopppp

nettoppnettopp er NTNUs digitale oppslagstavle. Den er tilgjengelig via
NTNUs hjemmeside (www.ntnu.no/) og oppdateres daglig. 
Utdrag trykkes annen hver uke i Universitetsavisa.

NTNU-kalenderen

Gjesteforelesning: Ph.D. Francky Catthor,
IMEC, Belgia
Gjesteforelesningen holdes i Rådssalen,Hovedbygget,
Gløshaugen, fredag 23. mars kl. 11.15-12.00. Emne:
Design methodology and tool support for data-domi-
nated multi-media applications.

Barneoppdragelse og psykiske problemer
hos barnet 
Fredagsforelesning 23. mars kl 1400-1500 ved 
førsteamanuensis Turid Suzanne Berg-Nielsen,
Psykologisk institutt.Sted:Store auditorium,RiT (2.
etasje). Åpent for alle.

Konsert i Studentersamfundet: Himmelsk erotikk
Søndag 25.mars kl 20.00 i Storsalen. Trondhjems
Kvinnelige Studentersangforening (TKS) inviterer
til konserten Himmelsk Erotikk.Dirigent:Anne Karin
Sundal Saxofonist:Jon Pål Inderberg.Koreograf:Kine
Bendixen Pris:70,-/ 90;-

Gjesteforelesning: De ti bud - en etikk for vår tid
Onsdag den 28. mars, kl. 17.15, Instituttbiblioteket,
Religionsvitenskapelig institutt, Dragvoll. Professor
Tage Kurtén, Åbo, foreleser over temaet Dekalogen
- en etik för vår tid? 

Byen, bygdene og kunnskapen: Nidelva
og andre gamle naturnamn i Trøndelag.Det Kongelige
Norske Videnskabers Selskab inviterer til foreles-
ning i Suhmhuset,Vitenskapsmuseet onsdag 28.mars
kl. 19.00.

Om barn og ungdoms forståelse av 
prosesser i naturen 
Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og tek-
nologi inviterer til gjesteforelesning/seminar med
Gustav Helldén på torsdag 29. mars kl 13-15. Sted:
Skolelaboratoriet, det ovale rommet. Realfagbygget,
4. etasje.

Teknologicafé: «Keiserens nye økonomi?»
Er det noe nytt med den nye økonomien? Kritikerne
mener teknologiselskapenes aksjefall det siste halv-
året viser at den nye økonomien er i ferd med å ram-
mes av krybbedøden. Har de rett?
Kl. 1900 i Klubben på Studentersamfundet

Delir hos gamle 
– underdiagnostisert og feilbehandlet? 
Fredagsforelesning 30. mars kl. 1400-1500 ved pro-
fessor Olav Sletvold, Medisinsk klinikk, geriatrisk
seksjon, RiT. Sted: Store auditorium, RiT (2. etasje).
Åpent for alle. Forelesningen vil omhandle det akut-
te delir som forekommer hos mer enn 20% av gamle
pasienter som innlegges tiltrengende øyeblikkelig
hjelp i sykehus.

Byen, bygdene og kunnskapen: 
Teknologi – tjener eller herre? 
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab invite-
rer til forelesning i Suhmhuset, Vitenskapsmuseet
onsdag 4. april kl. 19.00. Dagens tema er «Teknologi
– tjener eller herre?»,og foreleser er professor Karsten
Jakobsen.

Tverrfaglig konferanse: 
Bevegelse, bevissthet, handling
Innledere: Forsker Jon Godal, filmskaper og regissør
Knut Erik Jensen, professor Arild Linneberg, ex-ja-
gerflyger og major Leif Skei, poet og forfatter Jan
Erik Vold. Sted: Møterom 8, bygg 1, nivå 5, Dragvoll.
Tid: torsdag 5. april kl. 10.15 - 16.00. Arrangør for
konferansen er prosjektet «Improvisasjon i tverrfag-
lig lys,» støttet av NTNUs program for tverrfaglige
studier.
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Torsdag
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mensveien 78, Oslo, 5. – 6. juni.
Frist for påmelding til sympo-
siet er 20. mai. Det anbefales å
melde seg på tidlig, da det er be-
grenset plass i foredragssalen.
Spørsmål om symposiet kan ret-
tes til Bjørn Bølviken,Rute 512,
2848 Skreia, telefon 61164709,
fax 61168236, E-post bjorn.bol-
viken@ngu.no

Sunniva og Egil 
Baardseths Legat 
Sunniva og Egil Baardseths
Legat er opprettet til fremme av
algeforskning i Norge og har til
utdeling kr.150 000 i år.Stipend
kan søkes av forskere eller
dr.grads-studenter som arbei-
der, eller akter å arbeide, med
forskning på marine alger, for-
trinnsvis benthosalger.For even-
tuelle spørsmål, kontakt pro-
fessor Bjørn Larsen, NTNU:
73593313, balarsen@chem-
bio.ntnu.no 

Internasjonale
kunngjøringer

EUs femte rammeprogram
for forskning – utlysninger 
Programmet «International
Cooperation» INCO2 har utlyst
flere typer forskningsmidler for
samarbeidsprosjekter: INCO-
COPERNICUS (BALKAN) –
søknadsfrist 15 Juni 2001,INCO-
MED (Middelhavsland) & INCO-
DEV (Utviklingsland) – søk-
nadsfrist 17. september 2001.
Se lenkede nettside for utlys-
ningstekst og mer opplysning-
er.
http://www.ntnu.no/intersek/Res
e a r c h / E U / 5 f p - n y / I N C O _
main.htm

Advertisements in
English

Looking for an apartment
Looking for small furnished
apartment sq.m. 40-70, near
Gløshaugen, at least kitchen,
one bedroom and bathroom.
Starting from beginning of May
2001.Max 7000 NKR.Will work
as a post doc at IDI NTNU for
one year. Email: torchiano@po-
lito.it

House for rent
Because of our own sabbatical
leave we offer our completely
furnished house for rent in the
period from 1 July 2001 until 31
July 2002.The house is very well

suited for family with children.
Address: Schilling, Borchgre-
vinks vei 3,N – 7020 Trondheim,
73594754 (office),7350 5635 (pri-
vate), wolfgang.schilling@
bygg.ntnu.no

Research grants 
for Ph.D Candidates
Research grants for Ph.D
Candidates in Industrial Mine-
rals with emphasis on Quartz
available at the Department of
Geology and Mineral Resources
Engineering. For more infor-
mation,please contact Professor
Terje Malvik, email: terje.mal-
vik@geo.ntnu.no or Professor
Knut Sandvik,email:knut.sand-
vik@geo.ntnu.no.

Professorships in electrical
power engineering
The Department of Electrical
Power Engineering announces
the following vacant positions.
The Department has responsi-
bility for the following discipli-
nes:Electric Machines and Power
Electronics,High Voltage Techno-
logy, Electric Apparatus and
Installations, Power Systems.
The professorships are within
the Power Systems group.
Further details and supple-
mentary information about the
Professorship can be obtained
from professor Arne T. Holen,
phone: 73594277, fax: 73 59 42
79,email:holen@elkraft.ntnu.no,
or professor Hans H. Faanes,
phone:73594281,fax:73594279,
email: faanes@elkraft.ntnu.no

Idrett og kultur 

Studentmesterskap
i NTNUI Gløshaugen Håndball
arrangerer studentmesterskap
i håndball 30. mars – 1. april på
Dragvoll Idrettssenter og
Gløshaugen Idrettsbygg. 24 på-
meldte lag fra hele Norge.

Fredrikke M. Qvam, – kvin-
nesakskvinne og stemme-
rettsforkjemper 
Virtuell utstilling: Nettsted:
http://www.ub.ntnu.no/utstil-
ling/vutst/fmq/ Fysisk utstilling:
Vitenskapsmuseet,resepsjonen,
Erling Skakkes gt.47a,inngang
Gunnerus gt.Utstillingen vil bli
stående fom den 8. mars og ca.
en måned fremover.

Bolig

Hybel til leise
En hybel er ledig i 120 kv.m stor,

møblert leilighet med tre studi-
ner.Leie 2500/ekskl.strøm Ledig
omgående eller etter avtale.Kan
leies for kortere eller lengre pe-
riode. Ta kontakt på telefon:
73920063 eller e-post: aas-
munds@stud.ntnu.no

Ledig hybelleilighet
Hybelleilighet på Heimdal le-
dig, 30 kvm. med egen inngang,
tekjøkken, bad og wc. Gode
bussforbindelser,nær Saupstad
idrettspark. Ledig fra 1.april.
Leie / dep. kr. 2450 / 3000 ekskl.
strøm. Tlf.: priv. 72581706, jobb
73592532. Kolbjorn.Bakken@
ub.ntnu.no kolbjorn.bakken@
sensewave.com

Hybel ønskes
Student på 26 søker billig kryp-
inn,helst så fort som mulig – se-
nest innen 1. april. Det trenger
ikke være spesielt god standard
på hybelen, og det gjør ingentig
om det er lite. Det er viktigere
at det er rimelig og at det er i
nærheten av sentrum og/eller
Gløshaugen. e-post: oddr@stud.
ntnu.no tlf.: 92 20 38 39

Leilighet ønskes
Liten familie på 3 ønsker å leie
leilighet i Trondheim fra ca
20.april. Ansatt ved DMF fra 
1. mai. Leie maks 6000 kontakt
Hallgeir Bergum på 74282255
(priv) 98620399 (mobil),hallgeir.
bergum@alpharma.no (email)

Sentrumsnær leilighet
Vi er tre (eller fire) jenter som
ønsker en sentrumsnær leilig-
het fra juni-juli. Ønskede om-
råder er Øya,Klæbuv.,Midtbyen,
Bakklandet/Singsaker.Kontakt
Silje på tlf.:988 13 240 mail: jols-
gard@stud.ntnu.no

Leilighet ønskes
Til en av våre yngre leger øn-
sker vi å leie leilighet for cirka
ett og ett halvt år fra primo april
– enten møblert eller delvis mø-
blert – minst to soverom.
Henvendelse til Avdelings-
overlege Sven-Erik Gisvold,
Anestesiavdelingen,RiT.Telefon:
73868108 Fax:73868117 e-post:
sven.e.gisvold@medisin.ntnu.no

Leilighet ønskes
Studentpar på 23 og 26 år øn-
sker leilighet i området Øya,
Moholt,Sentrum,Tempe,Nardo,
Singsaker fra 1. juni evt. 1. juli.
Leiligheten kan være møblert
eller umøblert. Vi er begge stu-
denter i fjerde årskurs ved
siv.ing-studiet i kjemi. Pris-
antydning: maks. kr. 6000,- pr.
måned (inkl.strøm).Alt av inter-
esse. Henvendelser sendes pr.
mail til <bakas@stud.ntnu.no>,
eller ring tlf. 996 02 440.

Leilighet ledig
100 m2, 3 soverom + stue/spi-
sestue Beliggenhet:Fr.Nansens-
vei 14,øverst i Steinberget Nær
Bymarka, sykkelavstand Gløs-
haugen/RIT, buss linje 8, 9 Bra
standard,utsikt,veranda Leies
ut delvis møblert kr.7500,- pas-
ser for tre studenter i bofelles-
skap eller familie.Tlf.73505058
(p), 73597005 (j)

Leilighet til leie
Fireromsleilighet på nedre
Byåsen til leie.På grunn av uten-
landsopphold tilbyr vi vårt hjem
til leie fra 15. august 2001 til
15. juli 2002. Pris: 8000,- per
måned u/strøm. To måneders
depositum. Uoppsigelig kon-
trakt innenfor 11 måneder (15/8-
01 - 15/7-02). Kontakt: Gunnar
Fermann, Tlf.: 73590799 (a),
73516743 (p), e-post: Gunnar.
Fermann@svt.ntnu.no
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Stewart’s corner

Forming negatives in English is not just a matter of putting
«non-» or «un» in front of words. As the tricky words in this
column show, some apparently negative prefixes can be mis-
leading.
a is mostly used in formal or technical words to indicate

lacking in or lack of: «amorphous» (lacking in shape),
«amoral» (lack of morals).

dis- is used to form some opposites of verbs, adjectives and
nouns: «dislike, disobedient, distrust».

il- is used before the letter l: «illogical».
im- is used before the letters b, m, p: «imbalance,

immaterial, impossible».
in- is used to form opposites, such as: «inaccurate»,

«inexact».
ir- is used before the letter r: «irregular», «irresponsible».
non-/non are two of the most used negative prefixes added to

nouns, adjectives and adverbs to indicate an absence of
something: «a non-drinker», «a non-slip floor», or «speak-
ing non-stop». Most of these non-words are hyphenated
in British English (BE): «Non-cooperation, non-existent»
but are spelt as one word in American English (AE):
«Noncooperation; nonexistent».

un/un- is added to adjectives and indicates the opposite quality
from the positive word: «unexpected» = surprising,
«unwise» = foolish.

The difference between non- and un- becomes clear if you compare
«non-American» (a nationality which is not American) with 
«un-American activities» (being disloyal to America).

On a child’s Superman costume:
«Wearing of this garment does
not enable you to fly» 

On some frozen dinners:
«Serving suggestion: Defrost»

On a Sears hairdryer: «Do not
use while sleeping» 

On packaging for a Rowenta
iron: «Do not iron clothes on
body»

On Boot’s children’s cough 
medicine: «Do not drive car or
operate machinery» 

On Nytol sleep aid: «Warning:
may cause drowsiness» 

Spørsmål angående engelsk 
kan stilles til språkrådgiver 
Stewart Clark ved Studieavdelingen,
e-post: stewart.clark@adm.ntnu.no,
tlf. 73 59 52 45, faks: 73 59 52 37

Negative prefixes

Enlightening instructions

flammable, inflammable,
non-flammable
Despite what seems to be a 
negative prefix, inflammable
means almost the same thing as
flammable. Confusions bet-
ween these two words are 
dangerous and have caused
damage and injury.
Flammable (Norw. brennbar)
means easily set on fire.
Flammable is the term to use in
technical contexts. The British
Standards Institution has ruled
that flammable and its oppo-
site, non-flammable are to be
used for substances and mater-
ials. The same body does not re-
commend the use of the terms
inflammable and its opposite,
non-inflammable in technical
contexts.
Inflammable (Norw. lettanten-
nelig, brennbar) means flam-
mable. As substances produced
from outside Britain (such as
from France or Italy) may be
labelled inflammable, it is
worth remembering that they
can be easily set on fire.
Inflammable has another
meaning in figurative contexts -
highly explosive. Thus the
expression «Brazilian soccer
stars are highly inflammable»
refers to their short tempers, not
how easily they burn.
Non-flammable (Norw. ikke-
brennbar) means the opposite of
flammable.

The solution is to use flam-
mable and its opposite, non-
flammable for technical 

contexts and leave inflam-
mable for people who tend to
explode into anger at the drop of
hat. The reason for this non-dis-
tinction is that flammable and
inflammable are derived from
separate words in Latin, inflam-
mable having a prefix meaning
«into» as «into flame».

habitable, inhabitable,
uninhabitable
Habitable (Norw. beboelig) is
mainly used for housing: «The
new bathroom made the flat
habitable».
Inhabitable (Norw. beboelig)
refers to places or areas that can
be lived in: «Even Spitsbergen is
inhabitable with suitable hous-
ing». Note that despite the
apparently negative prefix in
inhabitable, it means that
something can be lived in.
Uninhabitable (Norw. ubeboe-
lig) means that something or
somewhere cannot be lived in.

valuable, invaluable
Valuable (Norw. verdifull)
means worth a great deal of
money, extremely useful or
important: «A valuable contri-
bution to knowledge».
Invaluable (Norw. uvurderlig)
does not mean the opposite of
valuable as invaluable is 
considered to be more than
valuable, it is priceless or
extremely useful: «An invaluable
contribution to knowledge». If
you want the opposite of valu-
able, use valueless or worthless.

Tricky words
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bbaakkssiiddaa «Minst en gang om dagen bør vi, hvis
det er mulig, si et par fornuftige ord.»

Goethe

Fra B til A
Det forskes på de merkeligste ting
ved NTNU. Ikke skjønner jeg at
Forskningsrådet er villig til å
spytte i millioner av kroner for å
finne ut hva hunnelefanter i Afri-
ka har gumlet i seg gjennom mil-
lioner av år. Bringer slike forsk-
ningsresultater menneskeheten
fremover? Neppe.

Jeg har også gumlet og for-
sket, men uten å be staten om en
krone. Heller ikke har jeg tenkt å
søke offentlige midler for å bringe
til torgs de revolusjonerende opp-
dagelser jeg har gjort. Når mine
resultater er implementert, som
det så fint heter, vil det få dra-
matiske konsekvenser for Norges
nasjonalprodukt.

Nysgjerrig nå, du bortgjemte
forsker som sitter og gransker
spissmusas atferdsmønster? OK,
jeg forsker på hvordan man kon-
verterer folk fra B-mennesker til
A-mennesker.

Ifølge de ferskeste tellinger fra
Statistisk Sentralbyrå er det bare
14,5 prosent av Norges befolkning
som er A-mennesker. Hvis vi kun-
ne kode om alle slappfiskene av
noen B-mennesker som sjelden
kommer seg på jobb før ni, kunne
vi øke Norges BNP med minst 11
prosent har jeg funnet ut. Snakk
om samfunnsnyttig forskning!

Nå har jeg fått en god dose A-
gener fra min mor, så jeg stiller
allerede i A-klassen. Men ved sys-
tematisk forskning på meg selv,
har jeg funnet ut hvordan jeg kan
bli enda mer A-menneske. Mine
oppdagelser har også gyldighet
for alle sekunda B-mennesker jeg
er omgitt av. Det kan jeg si med
sikkerhet, for jeg har også forsket
litt på kona, som er et utpreget
B-menneske.

Kort oppsummert så har det
med sjokoladespising og tannpuss
å gjøre. Det er nemlig et ugjen-
drivelig faktum at hvis du spiser
sjokolade og lar sjokoladerestene
ligge og godgjøre seg i munnhulen,
oppstår det en bakterieflora som
gjør deg søvnig. Sjokolade-elsker
som jeg er, har jeg prøvd alle vari-
anter fra klassiske Kvikk Lunsj til
nymotens New Energy. Men
Freias Mandelstang tar prisen.
Gumler du i deg en mandelstang
til kveldsnyhetene klokka ni og
lar være å pusse tennene, ligger
du i din søteste søvn klokka halv
ti.

Kom deg inn i en slik vane,
kjære B-menneske, og du vil til
din forbauselse oppdage at du lig-
ger våken og vrir deg i senga klok-
ka halv seks og lengter etter å stå
opp. Hvilken triumf vil det ikke
være for deg å være førstemann
på jobb og hilse de morgentrøtte
fjesene som kommer inn døra
halvannen time senere med et
sukkersøtt, muntert God Morgen?

Konklusjonen på mitt prosjekt
er derfor: Spis mandelstang til
kveldskos, ikke puss tennene, og
bli A-menneske.

Spør du om virkningen er den
samme etter at du har satt inn
gebiss? Beklager, så langt er jeg
ikke kommet i min forskning fore-
løpig.
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Utgis av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Distribueres i 13 000 eks. annenhver fredag i vår- og høstsemesteret.

Det oser gode akademiske tradisjoner av gate-
adressen til forlaget Akademika på Blindern.

Motstykket
til Dr. No
Jan Ole Waagen, grup-
peleder for DESK
(Desentral støtte og
koordinering) hos IT-
seksjonen, tituleres Dr.
Yes av sine kolleger. Det
er fordi det sjelden er nei
i hans munn. Orakeltje-
nesten ble for en tid til-
bake utskilt fra DESK
som en egen gruppe. I dette interne bo-oppgjøret var Waagen så
medgjørlig når det gjaldt materielt gods (datautstyr) at han på
en intern tilstelning fikk overrakt en kinoplakat for den fiktive
filmen Dr. Yes – The Man Who Couldn’t Say No. Plakaten hen-
ger innrammet på Waagens kontor, og vi kan se ham trone i trolsk
stemning foran Domkirken, med kaffekopp.

Hernes til
Festmøtet
Gudmund Hernes skal holde
festtalen under NTNUs fest-
møte 11.mai. Hernes kommer
flybåren fra Madagaskar med
mellomlanding i Litauen. Den
tidligere AP-statsråden skal
kreere tre æresdoktorer på
møtet. Disse er:
Professor Hiroyuki Yoshika-
wa, University of Tokyo 
Professor David Hendry,
University of Oxford 
Professor Joseph V. Bonven-
tre, Harvard University

Abonnerer på frukt
Institutt for
a n v e n d t
språkviten-
skap har
som helse-
og trivsels-
fremmende
tiltak inves-
tert i et
fruktabon-
n e m e n t .

Hver uke får de brakt seks kilo frisk
frukt på døra, til fritt konsum for de
ansatte. Men det holder nok ikke til
fem-om-dagen, dessverre: Fatet blir
fort tømt, får vi vite. Abonnementet
er foreløpig tegnet for fire uker.

Den mystiske 
helgevasken
Plutselig. På plena mellom Hoved-
bygningen og Gamle Kjemi på Gløs-
haugen: 14 laken med farger og figu-
rer danset lett i vinden. Hvorfor og
hvem? Arkitektstudentene? Ring,
ring. Vet ikke, ifølge fakultetet. Kan
Teknisk avdeling svare? Ring, ring.
Nei, ikke mottatt søknad og kan der-
for ikke gjøre rede for dette. Hva med
leder av aktivitetsuka på Gløshau-
gen, Peter Norli? Ring, ring. Nei, hel-
ler ikke han. Verden var altså uvi-
tende. Men hvorfor egentlig bry seg?
La lakenene blafre stille i marsvin-
den og gjøre helgevask til et stykke
kunst.

Et stykke stuntlakenpoesi for de som
gikk forbi.           
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Var det ikke det vi visste, Orgut og ny fakultets-
struktur er bare en del av Den Store Planen om å
slå sammen alle avdelinger. Et sted der ute er det
en Big Brother som styrer alt, med Per Kjøl i sekre-
tariatet.
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Bygdeforskere i egen stiftelse
Forrige onsdag mar-
kerte bygdeforsker-
ne på Dragvoll at de
har blitt egen stif-
telse.

Senter for byg-
deforskning var tid-
ligere en avdeling
under forsknings-
stiftelsen Allforsk,
men er nå skilt ut
som egen stiftelse.
Navnet er endret til
Norsk senter for
bygdeforskning, til
daglig kalt Bygde-
forskning. På alle
andre områder fort-
setter virksomheten
som før, i de samme
lokalene i Paviljong
A på Dragvoll.

Bygdeforskning
har til sammen 27 ansatte og om lag 40 forskningsprosjekter gående. Åtte av disse er
doktorgradsprosjekter. Senteret har kompetanse innen sosiologi, geografi, historie,
sosialantropologi, agronomi, fiskerivitenskap, medisin, landbruksøkonomi og bedrifts-
økonomi. Tematisk er forskningen rettet mot bygdene. Dette inkluderer forskning
både langs verdikjedene fra jord/fjord til bord, samt sosiale, kulturelle, økonomiske og
forvaltningsmessige problemstillinger relatert til bygdesamfunn og tilknyttede aktø-
rer.

Bygdeforskning skal fungere som et nasjonalt senter med ansvar for å ta vare på
og utvikle forskningskompetanse i bygdesosiologi og flerfaglige bygdestudier. De skal
bidra med fakta, analyser, ideer og ny kunnskap til det beste for bygde-Norge. Stif-
telsen satser også på internasjonalt samarbeid. Bygdeforskning har nettopp blitt til-
delt ansvaret for å arrangere Verdenskonferansen i bygdesosiologi i 2004.

Big Brother

Adekvat

Flere kvinnelige 
stipendiater
I overkant av 8 600 kvinner med universitets- og
høgskoleutdanning deltok i forskning- og utvik-
lingsarbeid i Norge i 1999. Dette utgjør 28 prosent
av det samlede antallet forskere, og er en økning
på to prosent fra 1997.
Økningen har kvinnelige
stipendiater sørget for. Fer-
ske tall for 2000 viser at
kvinneandelen blant det
faste vitenskapelige perso-
nalet ved universitetene er
uendret siden 1977 og fort-
satt ligger på 23 prosent.
Opplysningene er hentet
fra «Kvinner i forskning»,
utgitt av Norsk institutt for
studier av forskning og
utdanning, NIFU.

Doktorgrad
Universitets- og høg-
skulerådet tilrår at
nemninga «Philosop-
hiae Doctor» – PhD
vert nytta som sams
nemning for alle dok-
torgrader. Saken vert
sendt til medlems-
institusjonane for
merknader før vidare
oppfølging.

NYE KOSTER PÅ BYGDEFORSKING: Anders Todal Jenssen er styreleder
og Marit S. Haugen direktør for Norsk senter for bygdeforskning. 
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